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promoció i difusió dels ensenyaments artístics en centres educatius
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 RGE núm. 3387/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
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 RGE núm. 3388/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a mecanismes de control sobre el compliment dels
drets del menor. (Mesa de 8 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3390/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a promoció de disposicions normatives. (Mesa de
8 de juliol del 1998).

Palma, a 8 de juliol del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat dia 6 de juny va tenir lloc un desgraciat
accident a una piscina d'uns apartaments turístics d'Eivissa, on va
resultar negat un nen de cinc anys.

Ha dut a terme la Conselleria de Sanitat alguna
investigació per tal de comprovar que la piscina dels apartaments
turístics on va tenir lloc l'accident comptava amb tots els requisits
que marca el Decret 53/1995 i el seu reglament?

Palma, a 1 de juliol del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Una vegada més, la Policia Local de Sant Antoni de
Portmany ha estat objecte de denúncies públiques i judicials per
suposats maltractaments a un ciutadà senegalès. Donat el fet que ja
no és la primera vegada que fets com aquests tenen lloc en aquest
municipi, consideram que ja surt de l'àmbit estrictament municipal
i que afecta tota la Comunitat.

Ha dut a terme el Govern de la Comunitat alguna
investigació sobre aquests suposats maltractaments per part de la
Policia Local de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 1 de juliol del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El reglament autonòmic que regula l'activitat de casinos
parla de la "problemática por todos conocida" entre Ciutadella i
Maó.

Quina és aquesta "problemática por todos conocida" entre
Ciutadella i Maó?

Per quin motiu i degut al fet d'aquesta "problemática por
todos conocida", si s'adjudica el casino de l'illa de Menorca a una
oferta de Ciutadella es pot permetre obrir una sala a Maó?

Per quin motiu si s'adjudica el casino de l'illa de Menorca
a una oferta de Maó no hi ha la possibilitat d'obrir una sala a
Ciutadella?

No creu el Govern que aquest fet ajuda a incrementar
aquesta suposada "problemática por todos conocida" entre Maó i
Ciutadella?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Entén el Govern que disposar del títol del curs de
reciclatge en llengua catalana ha de ser un requisit previ per
accedir al cos d'inspectors d'Educació?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes denúncies i queixes es van formular davant la
Comissió Balear de Medi Ambient durant els anys 95, 96 i 97 des
de cadascuna de les illes? Quantes durant l'any en curs?

Acostuma la Comissió Balear de Medi Ambient a donar
una resposta expressa, ja sigui en sentit positiu o negatius, a totes
les denúncies i queixes formulades?

En cas positiu, quin és el temps mitjà de resposta de la
Comissió Balear de Medi Ambient a les denúncies i queixes
formulades?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions a curt termini té previstes el Govern
per donar compliment a l'article 35 de l'Estatut dels consumidors
i usuaris de les Illes Balears, relativa al desenvolupament del dret
a l'educació?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de solars per habitatge públic ha adquirit l'Ibavi -
amb especificació de metres quadrats, municipi i illa d'ubicació i
any de compra- a propietaris privats des de la constitució d'aquest
organisme?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'habitatges tutelats per a discapacitats psíquics i
malalts mentals ha creat el Govern de les Illes Balears a cadascuna
de les illes?

Quina previsió per a la creació de nous habitatges
d'aquesta mena té prevists a cadascuna de les illes?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions a curt termini pensa dur a terme el
Govern de les Illes Balears per donar compliment a les
recomanacions aprovades per la Comissió parlamentària no
permanent sobre sinistralitat a les carreteres i vies urbanes de les
Illes Balears?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les darreres dades de les quals disposa el
Govern sobre el percentatge de fracàs del comerç minorista a
cadascuna de les illes?

Quina ha estat la variació d'aquest percentatge respecte de
les dades anteriors?
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Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Després de l'aprovació de la proposició no de llei en la
qual s'instava el Govern a comprar immobles militars desafectats,
preferentment a Menorca i a les Pitiüses, es pensa fer alguna
gestió a curt termini per comprar algun d'aquests immobles a les
esmentades illes?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes de les Illes Balears han estat els
beneficiats pels ajuts del Pla Futures, de millora de l'oferta
turística?

Amb quina quantitat ha estat subvencionat cada
projecte?

A quina illa pertany cadascun dels projectes beneficiats
pel Pla Futures?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes sancions ha fet efectives el Govern durant l'any
97 en concepte d'instal•lació de tanques publicitàries il•legals a les
Pitiüses? Quantes durant d'any en curs? Quina ha estat la quantia
global d'aquestes sancions en cadascun dels anys esmentats?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Educació introduir
l'ensenyament de la llengua alemanya a l'Escola Oficial d'Idiomes
d'Eivissa en el pròxim curs 98-99?

Té constància el Govern de l'alta demanda d'aquesta
llengua, més de 400 preinscripcions el curs passat, experimentada
a l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa el passat curs?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants immobles ubicats a l'illa de Mallorca estan
actualment inclosos en el registre especial d'aprofitament per torns?
Quantes places sumen en conjunt els esmentats immobles?

Quants immobles ubicats a l'illa de Menorca estan
actualment inclosos en el registre especial d'aprofitament per torns?
Quantes places sumen en conjunt els esmentats immobles?

Quants immobles ubicats a l'illa d'Eivissa estan actualment
inclosos en el registre especial d'aprofitament per torns? Quantes
places sumen en conjunt els esmentats immobles?

Quants immobles ubicats a l'illa de Formentera estan
actualment inclosos en el registre especial d'aprofitament per torns?
Quantes places sumen en conjunt els esmentats immobles?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes sancions per vulneració del Decret sobre
transport turístic ha imposat el govern durant l'any 98 a l'illa de
Mallorca? Quina ha estat la seva quantia global?
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Quantes sancions per vulneració del Decret sobre
transport turístic ha imposat el govern durant l'any 98 a l'illa de
Menorca? Quina ha estat la seva quantia global?

Quantes sancions per vulneració del Decret sobre
transport turístic ha imposat el govern durant l'any 98 a les
Pitiüses? Quina ha estat la seva quantia global?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'esculls artificials ha instal•lat fins ara el
Govern al litoral de Mallorca? Quants al litoral de Menorca?
Quants al litoral de les Pitiüses?

Quines futures actuacions s'han previst quant a
instal•lació de nous esculls artificials al litoral de cadascuna de les
illes?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines instal•lacions esportives pròpies té el Govern
balear a cada una de les illes?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines inversions en instal•lacions esportives ha fet el
Govern balear durant els anys 95, 96 i 97?, amb indicació de la
instal•lació on s'ha invertit, per quina quantia i nom del propietari
de la instal•lació.

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Ateses les notícies que informen de la participació
econòmica del Govern balear en el torneig de tennis Mallorca Open,
de 75 milions de pessetes, i atès que durant el 1997 se celebrà a
Menorca el campionat d'Espanya femení de tennis, al qual el
Consell Insular de Menorca aportà aproximadament 3 milions de
pessetes:

Quina va ser l'aportació del Govern balear a la celebració
del campionat d'Espanya de tennis, en categoria absoluta femenina,
que va tenir lloc a Ciutadella?

Quina serà l'aportació del Govern balear o empreses que
en depenen a la celebració del trofeu Mallorca Open de tennis?

Palma, a 15 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que, corresponents als pressuposts del 1997, el
Govern balear atorgà una sèrie de subvencions a diferents
ajuntaments de les Illes Balears per a la realització d'accions de
normalització lingüística de caràcter municipal;

Atès que aquestes subvencions suposaren: per a Mallorca,
18.999.984 pts. distribuïdes a 27 municipis; per a Menorca,
7.999.996 pts. distribuïdes a 7 municipis, entre els quals Ciutadella
rebé més del 50% del total de les subvencions; i per a Eivissa i
Formentera 8.000.000 pts. distribuïdes a 5 municipis, formulam la
pregunta següent:

Quines accions de normalització lingüística de caràcter
municipal es van realitzar a partir de les subvencions rebudes?,
indicant singularment cada municipi, acció realitzada, cost de
l'acció i subvenció corresponent del Govern balear.

Palma, a 25 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Atesa la convocatòria pública per a la presentació de
sol•licituds de subvencions per a l'estalvi energètic i la
diversificació energètica, així com l'aprofitament de recursos
energètics renovables per a l'exercici del 1988 -BOCAIB núm.
52/98- per a les quals hi ha una previsió màxima de 110.000.000
de pessetes

Quines sol•licituds de subvenció s'han presentat dins el
termini previst?, indicant experiència per a la qual es demana
subvenció i cost total de l'activitat.

Quines subvencions s'han concedit en compliment de la
resolució?, indicant acció i quantitat concedida.

Palma, a 25 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa l'Ordre de la Conselleria de Presidència, de 18 de
febrer del 1998, per la qual es procedeix a la convocatòria de les
subvencions que en matèria de família atorga aquesta conselleria,

Quines sol•licituds s'han presentat per optar a aquestes
subvencions?, indicant l'acció per a la qual se sol•licita i el cost
global de l'acció.

Quines subvencions s'han atorgat en resposta a les
referides sol•licituds?

Palma, a 25 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que una de les obligacions de l'Oficina de defensa
dels drets del menor de les Illes Balears és "promoure i facilitar
l'aplicació i difusió dels convenis, recomanacions internacionals
i legislació nacional sobre els drets del menor"

Quines accions ha portat a terme l'Oficina de defensa
dels drets del menor des de la seva creació fins a l'1 de juliol del
1998 per al compliment d'aquesta responsabilitat?

Palma, a 26 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa l'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports, de 7 d'abril del 1998, per la qual s'estableix un pla singular
de subvencions i ajudes per a institucions que promoguin la
participació dels escolars i del professorat en projectes educatius de
dimensió estatal o europea

Quines sol•licituds s'han presentat per optar a aquestes
subvencions?, indicant acció per la qual se sol•licita, cost global de
l'acció i persona o entitat que sol•licita l'ajuda.

Quines subvencions s'han atorgat en resposta a les
referides sol•licituds?

Palma, a 25 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa l'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports, de 7 d'abril del 1998, per la qual s'estableix un pla singular
de subvencions i ajudes per a projectes formatius adreçats a la
promoció i difusió dels ensenyaments artístics en centres educatius
de les Illes Balears

Quines sol•licituds s'han presentat per optar a aquestes
subvencions?, indicant acció per la qual se sol•licita, cost global de
l'acció i persona o entitat que sol•licita l'ajuda.

Quines subvencions s'han atorgat en resposta a les
referides sol•licituds?

Palma, a 25 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa l'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports, de 7 d'abril del 1998, per la qual s'estableix un pla singular
de subvencions i ajudes per a l'elaboració de materials didàctics per
a l'ensenyament de la llengua catalana

Quines sol•licituds s'han presentat per optar a aquestes
subvencions?, indicant l'acció per la qual se sol•licita i cost global
de l'acció.
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Quines subvencions s'han atorgat en resposta a les
referides sol•licituds?

Palma, a 25 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que una de les competències de l'Oficina per a la
defensa dels drets del menor és "supervisar les administracions
públiques de la Comunitat Autònoma i de les entitats privades que
prestin serveis als menors dins el territori de les Illes Balears, per
verificar-ne el respecte als drets del menor i orientar les seves
actuacions envers la seva defensa i promoció", d'ençà de la creació
de l'Oficina i fins a l'1 de juliol del 1998

1.- De quina manera s'ha complert amb aquesta
responsabilitat.

2.- Quines administracions públiques i entitats privades
s'han supervisat?

3.- Quins informes s'han emès en relació a les activitats
de les administracions públiques i entitats privades?

4.- Quin seguiment s'ha fet de l'actuació de les entitats
dedicades a l'adopció internacional?

Palma, a 26 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que una de les obligacions de l'Oficina de defensa
dels drets del menor és la de "rebre i tramitar les queixes i els
greuges sobre situacions d'amenaça i/o vulneració dels dretes del
menor que li siguin presentats"

1.- Quantes queixes i greuges sobre situacions
d'amenaça i/o vulneració dels drets del menor han estat
comunicades a l'Oficina de defensa dels drets del menor des de la
seva creació fins a l'1 de juliol del 1998?

2.- A quins fets fan referència aquests greuges i queixes?

3.- Quants d'expedients s'han tramitat o estan en
tramitació a l'Oficina del defensa dels drets del menor per resoldre
les queixes presentades d'ençà el funcionament de l'Oficina?

Palma, a 26 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el Decret 16/1997, de creació de l'Oficina de
defensa dels drets del menor, assenyala que aquesta estarà integrada
per director i equip tècnic format per un llicenciat en dret, un
psicòleg, un pedagog, dos treballadors socials i dos administratius

Quin personal treballa actualment a l'Oficina de defensa
dels drets del menor?, amb la seva identificació, així com la
formació i experiència personal de cadascuna d'aquestes persones

Palma, a 22 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que una de les competències de l'Oficina de defensa
dels drets del menor és la de "procurar mecanismes de control
adients per assegurar el compliment en tot el que afecta els drets
dels menors, supervisant la seva execució"

Quins mecanismes de "control adient" ha procurat
l'Oficina de defensa dels drets del menor d'ença de la seva creació
fins al dia d'avui?

Palma, a 22 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que una de les competències de l'Oficina de defensa
dels drets del menor és la de "promoure davant el Consell de
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les
disposicions normatives adients per al desenvolupament i efectivitat
dels drets del menor dins l'àmbit territorial de la nostra comunitat"

Quines disposicions normatives ha promogut l'Oficina de
defensa dels drets del menor davant el Consell de Govern en el
sentit referit d'ençà de la seva creació fins a la data d'avui?
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Quines consultes ha realitzat als consells insulars en
relació a iniciatives normatives, atès que aquestes institucions
tenen, des del 1998, les competències d'atenció de menors?

Palma, a 22 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3375/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a implantació de l'Educació Secundària de
persones adultes a instituts d'ensenyament secundari, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 8 de
juliol del 1998).

 RGE núm. 3376/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a manipulació dels centres d'educació permanent
d'adults, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 8 de juliol del 1998).

Palma, a 8 de juliol del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que diverses informacions ens parlen de la intenció
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports d'implantar, de
forma experimental, l'Educació Secundària de persones adultes a
tres instituts de secundària de Palma, Calvià i Eivissa;

Atès que, tot i que l'experiència de l'educació de
persones adultes, així com de les necessitats de l'Educació
Secundària de persones adultes, poden ser diferents a cadascuna
de les illes, la generalització d'aquesta mesura pot afectar
greument el paper estratègic de l'educació d'adults a les Illes
Balears.

1.- Té intenció la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports d'implantar de forma progressiva l'Educació Secundària
de persones adultes als instituts d'ensenyament secundari de les
Illes Balears?

2.- No resulta contradictòria la mesura amb un model
específic d'educació de persones adultes que fa temps que
reclamen els centres d'educació de persones adultes de les Illes
Balears?

3.- Quins efectes tendria la implantació generalitzada de
la mesura en el paper dels centres d'educació de persones adultes de
les Illes Balears?

Palma, a 5 de maig del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que els centres d'educació permanent d'adults varen
presentar cinc mil peticions al Govern balear per rebutjar les
propostes o expectatives de traslladar l'educació secundària d'adults
als instituts;

Atès que, per part del conseller, es manifestà que aquesta
campanya tenia males idees i que els adults estaven manipulats; 

Qui és, segons el conseller, la persona, persones, grup,
grups, partit o partits polítics que manipulen els alumnes de
l'educació permanent d'adults en contra del Govern balear? No
considera el conseller que les seves declaracions són tendencioses
i poden crear una major desconfiança del sector cap al seu futur?

Palma, a 10 de juny del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3345/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient.
(Mesa de 8 de juliol del 1998).

Palma, a 8 de juliol del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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El reconeixement jurisdiccional definitiu que l'impost
sobre activitats que incideixen en el medi ambient és plenament
legal, permet al Govern de les Illes Balears la seva efectiva
exacció amb els efectes retroactius que siguin d'aplicació. Es
tracta d'una nova font d'ingressos de quantia molt important -dins
el pressupost general de la CAIB per al 1998 es pressupostaren
2.800 milions de pessetes per aquest concepte- que, tot respectant
el principi pressupostari de no vinculació dels imposts a despeses
concretes, convé garantir que suposi un increment de despesa
integralment dedicat a la millora de gestió de caràcter ambiental.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
a la consideració del plenari del Parlament la següent Proposició
no de llei:

El Govern de les Illes Balears elaborarà i aprovarà un
pla d'actuació de millora i regeneració ambiental. per un import
anual no inferior a la quantitat contreta pel concepte de l'impost
sobre activitats que incideixen en el medi ambient amb les següent
línies d'actuació:

a) Inversions directes del Govern:
-Tractament de residus especials.
-Restitució d'abocadors.
-Tractament de sòls contaminats.
-Creació de fons per a indemnitzacions de drets

urbanístics per desclassificacions de sòls urbanitzables.
-Pantalles antirenou a carreteres i autopistes.
-Eliminació progressiva de xarxes aèries. Implantació de

l'obligatorietat d'enterrament de totes les noves línies elèctriques
i telefòniques.

-Reforestació.
-Adquisició de patrimoni de sòl públic d'interès natural,

ecològic o paisatgístic.

b) Aportacions als consells insulars:
-Per gestió de residus urbans: reducció, reciclatge i

reutilització.
-Pels plans insulars d'obres i serveis per projectes

municipals de reducció de pèrdues a les xarxes de distribució
d'aigua potable.

c) Línies de subvencions als ajuntaments:
-Estalvi energètic públic.
-Soterrament de línies elèctriques als nuclis urbans (Llei

6/1993)

d) Línies de subvencions a particulars:
-Implantació d'energies alternatives (solar, eòlica, etc.)
-Implantació de plantes de depuració d'aigües

contaminades de ramaderia.
-Restitució de marges.
-Implantació de comptadors d'aigua individuals als

edificis plurifamiliars d'habitatges.

Palma, a 1 de juliol del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 700/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Eberhard Grosske, relativa a l'assortidor de combustible al
port de Fornells. (BOPIB núm. 142 de 6 de febrer del 1998).

Actualment es troba en tràmit de contractació l'Assistència
Tècnica per a la redacció del Pla d'Ordenació de la Badia de
Fornells.

Aquest pla inclou entre els treballs a realitzar, la
determinació dels serveis existents i demandats per la flota pesquera
i la definició de les instal•lacions portuàries requerides per donar
satisfacció a les demandes actuals i futures.

Es considera que la instal•lació d'un assortidor de
combustible és un servei que l'abans citat Pla d'ordenació haurà de
recollir, proposant la seva ubicació i característiques principals.
 

Palma, 19 de febrer del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 730/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a perceptors de subvencions per
reforestació. (BOPIB núm. 142 de 6 de febrer del 1998).

Els perceptors de subvencions per a reforestació des de
l'inici d'aquest programa fins a l'actualitat són els que s'indiquen a
les relacions que s'adjunten, corresponents als anys 1995 a 1998,
s'indica que, aquestes es refereixen a les certificacions realitzades
en cada cas, amb els aclariments que s'hi indiquen.

Palma, 25 de febrer del 1998.
El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Les relacions adjuntes a la resposta queden dipositades al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 731/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a cessió de competències als
ajuntaments. (BOPIB núm. 142 de 6 de febrer del 1998).

Compartim, sens dubte, els principis que inspiren les
manifestacions efectuades a Palma pel subsecretari del Ministeri
d'Administracions Públiques que, al nostre parer, plantejaven la
necessitat de redefinir alguns dels aspectes de la posició
institucional de l'Administració local per referència a les altres
administracions i, en particular, a les de les comunitats autònomes.
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Això no obstant, pel caràcter bifrontal del règim local,
l'anomenat "Pacte Local" -que pretén, en essència, el reequilibri
competencial de tot l'entramat institucional a Espanya sobre la
base de l'aplicació efectiva del principi de subsidiarietat- tan sols
sembla viable si es realitza a diverses bandes. A Balears, a més de
les administracions de l'Estat i la Comunitat Autònoma, haurà de
comptar necessàriament amb les altres institucions autonòmiques:
els consells insulars.

Malgrat la complexitat anotada, i pel que fa a la nostra
comunitat autònoma, consideram que existeix marge suficient -
respectant el mínim comú denominador que representa la
legislació bàsica de règim local- per definir legalment i dur a
terme una política local pròpia, que garanteixi la possibilitat
d'imprimir a l'acció de les corporacions locals, en el marc de les
seves competències, una direcció política pròpia.

Palma, 2 de març del 1998.
La consellera de Presidència:
Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 732/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a les subvencions a
empreses dels sectors productius agrícola i ramader. (BOPIB núm.
142 de 6 de febrer del 1998).

Per part d'aquesta conselleria es desconeix el nombre
d'empreses que compleixen els requisits previs en el Decret i, per
tant, els possibles perceptors d'aquestes ajudes.

Aquestes ajudes no es dediquen exclusivament a
empreses amb dificultats econòmiques. Aquestes ajudes es crearen
a partir de les decisions preses pel PICAB i les consultes fetes en
el sector lleter, ja que es considera que el més important per a la
subsistència de totes les explotacions que depenen d'aquest sector
era la subsistència de les empreses que comercialitzen i
transformen la llet, i dins d'aquestes les que més importància
podrien tenir dins el sector. Per altra banda, també es pretén que
les empreses existents es modernitzaran i s'adaptaran als recents
requisits de qualitat exigits per la CEE, i d'aquesta manera
poguessin ser més competitius quan es dotin els productes amb
molta millor qualitat, i que això repercutiria positivament en les
explotacions productores.

Palma, 14 de maig del 1998.
El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 754/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a permisos per podar
ullastres, pins i alzines. (BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del
1998).

Davant l'absència d'intervan de temps en la pregunta
escrita, s'informa de les autoritzacions de tala d'arbrats durant el
passat any 1997.

Per desbrossar i podar ullastres, es demanaren 6 permisos
i se'n concediren 34. Per raons tècniques s'anul•laren 2 sol•licituds.

Per desbrossar pins es demanaren 255 permisos i se'n
concediren 251. Per raons tècniques s'anul•laren 5 sol•licituds.

Per desbrossar alzines es demanaren 74 permisos i se'n
concediren 74.

S'acompanya llistat per conèixer a qui es concediren.

Palma, 26 de març del 1998.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

El llistat a què fa referència la resposta, queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major de la Cambra, a disposició de
tots els diputats.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 755/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a tales de pins, ullastres i
alzines. (BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

Aquestes tales han comptat amb l'autorització dels serveis
forestals de les Illes Balears. Són treballs que corresponen al Pla
comarcal d'incendis i s'ha tengut en compte que els alzinars estan
declarats àrea natural d'especial interès.

Palma, 11 de març del 1998.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 756/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a projectes sobre la variant de
la carretera general al seu pas per Ferreries. (BOPIB núm. 144 de
17 de febrer del 1998).

El projecte figura dins la relació d'obres del conveni signat
amb el Ministeri de Foment.

Prèviament a la realització del projecte de construcció i
atesa la complexitat de l'obra, procedeix la realització d'un estudi
informatiu amb descripció de les distintes solucions possibles.

Aquest estudi informatiu, l'ordre de redacció del qual es
donà dia 8 d'octubre del 1997, serà sotmès a la tramitació
d'informació pública abans de prendre la decisió sobre la solució
més adequada.

Palma, 10 de març del 1998.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.
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Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 757/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a subvencions als consells
reguladors de les denominacions d'origen durant l'any 1997.
(BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

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
I) 

A la Pregunta RGE núm. 758/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a ajuts de la Conselleria
d'Agricultura per a la protecció de races autòctones de Menorca.
(BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria du una
sèrie d'anys donant suport econòmic i tècnic a la defensa i
protecció de les races autòctones de les Illes. Aquest suport es
canalitza a través dels organismes i organitzacions que promoguin
o fomentin aquests tipus de races. Així mateix, la Conselleria ha
col•laborat en aquests darreres anys en concursos d'aquestes races,
associacions de criadors i propietaris i en el foment d'aquest tipus
de races.

La Conselleria té molt d'interès en aquest tema i a més
dels ajuts a organismes i col•lectius, fa una defensa i una
promoció institucional per defensar aquestes races tan nostres, i és
idea d'aquesta conselleria continuar defensant-les en els mitjans
que puguem segons les nostres dotacions.

Palma, 8 de juny del 1998.
El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 760/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a concerts de música
subvencionats o finançats per la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports. (BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

La Direcció General de Cultura i Política Lingüística va
finançar el concert Les músiques de Llorenç Villalonga, que es va
celebrar dia 15 de novembre del 1997 a Sa Llonja.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, l'any 1997,
va aportar 180.500.000 pessetes que equivalen al 40% del
finançament anual de la Fundació Pública per a la Música.

Palma, 23 de març del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 761/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a representacions teatrals
finançades o subvencionades per la Conselleria de Presidència
(Joventut) durant l'any 1997. (BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del
1998).

La Direcció General de Joventut i Família de la
Conselleria de Presidència no ha subvencionat representacions
teatrals durant l'any 1997.

Palma, 10 de març del 1997.
Direcció General de Joventut i Família.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 762/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a representacions teatrals
finançades o subvencionades per la Conselleria de Turisme durant el
1997. (BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

La Conselleria de Turisme no ha finançat ni subvencionat
cap representació teatral durant el 1997.

Palma, 2 de març del 1998.
El conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 763/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a representacions teatrals
finançades o subvencionades per la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports. (BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports durant l'any
1997 no va finançar ni subvencionar cap representació teatral.

Palma, 23 de març del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 764/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a col•leccionables patrocinats
o editats per la Conselleria de Turisme durant el 1997. (BOPIB núm.
144 de 17 de febrer del 1998).

La Conselleria de Turisme no ha patrocinat ni editat cap
col•leccionable durant l'any 1997.

D'altra banda, l'Ibatur, empresa pública dependent de la
Conselleria de Turisme, ha patrocinat el col•leccionable "Guía del
Patrimonio II. Recorridos culturales de las Islas Baleares II".

El mitjà de comunicació en el qual s'ha publicat és El Día
del Mundo de Baleares.
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La tirada del col•leccionable fou de 25.000 exemplars
aproximadament.

L'aportació de l'Ibatur durant el 1997 fou de 2.182.082
pessetes.

El patrocini es va reflectir mitjançant la inclusió del
logotip de l'Ibatur, en el període de distribució, a les cobertes,
contraportades dels fascicles i pàgina interior dels llibres
enquadernats i el lliurament de 150 exemplars a l'Ibatur.

Palma, 27 d'abril del 1998.
El conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 765/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a col•leccionables
patrocinats i editats per la Conselleria de Medi Ambient durant el
1997. (BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

Aquesta conselleria no ha patrocinat cap tipus de
col•leccionable.

Palma, 5 de març del 1998.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 766/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a col•leccionables
patrocinats i editats per la Conselleria de Sanitat i Consum durant
l'any 1997.. (BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

La Conselleria de Sanitat i Consum ha patrocinat el
col•leccionable "Enciclopèdia de Medicina y Medicina", editat
perÚltima Hora.

El mitjà de comunicació de publicació ha estat el diari
Última Hora amb 26 fascicles.

La tirada de cadascun dels col•leccionables ha estat de
145.000 exemplars.

La quantitat aportada per la Conselleria de Sanitat i
Consum és d'un total de 6.375.000 pessetes.

Les contraprestacions exigides han estat 200 toms
enquadernats que s'han repartit a totes les biblioteques públiques.

Palma, 13 de març del 1998.
El conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 768/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a col•leccionables patrocinats
i editats per la Conselleria de la Funció Pública el 1997. (BOPIB
núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

La Conselleria de la Funció Pública i Interior no ha
patrocinat ni editat durant el 1997 cap col•leccionable.

Palma, 9 de març del 1998.
La consellera de Funció Pública i Interior:
Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 7692/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a col•leccionables patrocinats
i editats per la Conselleria de Treball i Formació durant el 1997.
(BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

Durant l'exercici del 1997, la Conselleria de Treball i
Formació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no ha
patrocinat ni editat cap col•leccionable.

Palma, 11 de març del 1997.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 771/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a col•leccionables patrocinats
i editats per la Conselleria de Foment durant el 1997. (BOPIB núm.
144 de 17 de febrer del 1998).

Aquesta conselleria no ha patrocinat ni editat cap
col•leccionable durant l'any 1997.

Palma, 26 de febrer del 1998.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 772/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a col•leccionables patrocinats
i editats per la Conselleria de Presidència durant el 1997. (BOPIB
núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

La Conselleria de Presidència ha patrocinat i editat els
següents col•leccionables: Revista JA, Revista 3/4.

Palma, 9 de març del 1998.
Conselleria de Presidència.
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Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 776/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a ajuts als mitjans de
comunicació per fomentar l'ús del català. (BOPIB núm. 144 de 17
de febrer del 1998).

La Direcció General de Cultura i Política Lingüística de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va publicar l'Ordre del
conseller de 25 de setembre del 1997, de concessió d'ajuts a la
premsa escrita en català, atesa la qual es van concedir les
subvencions als mitjans de comunicació escrits següents:

- Revista El Mirall. Quantitat concedida: 238.989 pessetes.
- Revista Bona Pau. Quantitat concedida: 222.507 pessetes.
- Revista L'Estel (Mateu Joan Florit). Quantitat concedida:
247.230 pessetes.
- Revista Ventet de Fornells (Coneix la història, coneix Menorca).
Quantitat concedida: 173.061 pessetes.
- Revista Eivissa (Institut d'Estudis Eivissencs). Quantitat
concedida: 238.989 pessetes.

Palma, 23 de març del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 782/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a relació de periodistes
contractats a l'Administració de la comunitat autònoma. (BOPIB
núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

El Govern manté el mateix nombre de responsables de
premsa i comunicació que tenien els dos anteriors presidents.
Aquesta és la informació detallada. La política dels darrers mesos
en aquesta matèria ha estat la de millorar notablement la facilitat
perquè els mitjans de comunicació puguin veure una resposta a les
seves preguntes, en la mateixa línia que han desenvolupat altres
institucions públiques, malgrat al Govern balear cap periodista que
dóna informació no percep la retribució del partit polític que dóna
suport al Govern.

Respecte del nombre total de persones, el Govern balear
disposa d'una proporció inferior a la mitjana estatal, tot i que
disposa, juntament amb Aragó, un nivell tècnic molt superior.

Respecte del pressupost que gestiona el Govern, hi ha un
periodista dedicat a funcions de premsa per cada 8.500 milions de
pessetes de pressupost. Per exemple, respecte d'aquest indicador,
el Consell Insular de Mallorca disposa d'un periodista per cada
4.000 milions de pressupost, i l'Ajuntament de Calvià té un
periodista per cada 800 milions, aproximadament.

En aquesta relació no s'inclouen les persones que, tot i
que ser llicenciats en Ciències de la Informació, no desenvolupen
funcions informatives; sí s'inclouen les persones que, tot i no ser
llicenciades, desenvolupen funcions d'aquesta natura.

Cap empresa pública no té periodistes que no s'hagin
relacionat en aquesta llista i que facin tasques informatives.

* Gabinet Central Presidència:
Fins al 1995: 6
Fins al 1996: 7
Actualment: 5
Nivell salarial: 1

El Gabinet Central de Presidència ha ampliat el servei de
comunicació que fins fa un any i mig era d'horari laboral a un servei
permanent. Aquest servei ofereix informació d'interès públic
respecte de l'estat de carreteres, incendis, emergències, focs, alertes
sanitàries, etc. A la vegada ofereix informació de les conselleries i
respon a les peticions d'informació dels mitjans de comunicació.

* Conselleria d'Economia:
Fins al 1995: 1
Fins al 1996: 1
Actualment: 1
Nivell salarial: 2

La Conselleria d'Economia disposa d'un responsable de
comunicació des del 1992. L'actual pertany al Centre Balears
Europa i és cedit a la conselleria.

* Conselleria de Turisme:
Fins al 1995: 2
Fins al 1996: 2
Actualment: 1
Nivell salarial: 1

Comptava amb un periodista a l'Inatur que atenia la
premsa internacional i un altre a la Conselleria. Des de fa un any
només hi ha un periodista que atén els dos serveis.

* Conselleria de Medi Ambient:
Actualment: 1
Nivell salarial: 2

* Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Fins al 1995: 1
Fins al 1996: 1
Actualment: 1
Nivell salarial: 1

Abans aquest servei estava centrat en informació
d'incendis, cosa que ara és competència de Medi Ambient.

* Conselleria de Foment:
Fins al 1995: 1
Fins al 1996: 1
Actualment: 1
Nivell salarial: 1

* Conselleria de Presidència:
Actualment: 1
Nivell salarial: 1

* Conselleria de Cultura:
Fins al 1995: 3
Fins al 1996: 1
Actualment: 1
Nivell salarial: 1

Aquest servei comptava fins al 1993 de tres persones i s'ha
reduït, malgrat l'ampliació de les competències.



4652 BOPIB núm.164 - 13 de juliol del 1998

* Conselleria de Funció Pública:
Fins al 1995: 1
Fins al 1996: 1
Actualment: 1
Nivell salarial: 1

Abans hi havia un assessor i ara hi ha un funcionari.

* Conselleria de Treball:
Actualment: 1
Nivell salarial: 1

El responsable és un funcionari llicenciat en Ciències de
la Informació que abans desenvolupava altres funcions i que va
ser transferit de l'Administració Central.

* Conselleria de Sanitat:
Actualment: 1
Nivell salarial: 2

La plaça de la conselleria és vacant i les seves funcions
han estat atribuïdes al titular de Gesma.

Totals:
Fins al 1995: 15
Fins al 1996: 14
Actualment: 15

Els nivells salarials són els següents: amb un 1, les
persones que cobren sous públics perquè són assessors. En el cas
del Gabinet Central només hi ha un assessor quan abans n'hi havia
dos. Respecte dels càrrecs assenyalats amb un 2, perceben la
retribució fixada pel conveni laboral de la CAIB si són laborals,
i pel seu nivell funcionarial, si són funcionaris.

Palma, 4 de març del 1998.
Presidència del Govern balear.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 823/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a normativa per a la distribució
de programes audiovisuals per part dels operadors de
telecomunicacions per cable. (BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del
1998).

La Llei 42/1995, de 22 de desembre, de
telecomunicacions per cable, estableix una normativa bàsica sobre
mitjans de comunicació social en matèria d'oferta mínima
audiovisual a programadors independents i distribució als abonats
connectats a la xarxa dels serveis de difusió de televisió gestionats
per la Comunitat Autònoma i dels serveis de televisió local
corresponents al municipi. El Govern de la Comunitat Autònoma
no ha desenvolupat ara per ara aquesta normativa.

Tanmateix, a l'oferta de serveis i continguts que va servir
per atorgar la concessió de telecomunicacions per cable per la
demarcació de Palma (única concessió atorgada fins avui en
l'àmbit de la CAIB), l'entitat concessionària, Corporación
Mallorquina de Cable, es va comprometre, en relació amb la
programació de caràcter local a:

- Finançament directe, amb 3 milions de pessetes, d'un projecte de
contingut audiovisual per cable. Aquesta dotació es completa amb
l'habilitació d'un canal per al grup o per a l'entitat adjudicatària
d'ajuda, que podrà utilitzar-lo gratuïtament durant un any.
- Cessió d'un canal a l'Ajuntament de Palma per a usos educatius,
culturals i informatius.
- Distribució, a través de la xarxa de cable, de l'emissora o
emissores de televisió local, dins del municipi de Palma, que així
ho sol•licitin.

Palma, 7 de març del 1998.
Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 824/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a peticions de municipis per a
l'aprovació de demarcació territorial en compliment de l'article 3.3
de la Llei 42/95. (BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

El Govern d'aquesta comunitat autònoma ha rebut diverses
peticions amb la finalitat d'aconseguir l'aprovació de demarcacions
territorials que abastin més d'un municipi per a la prestació de
serveis de telecomunicacions per cable a les Illes Balears. Aquestes
són les següents:

La totalitat dels municipis de Menorca: Alaior, Ciutadella
de Menorca, Ferreries, Maó, Es Mercadal, Sant Lluís, Es Castell i
es Migjorn.

Havent-se constituït la demarcació territorial de Menorca
mitjançant la resolució de la consellera de Presidència de 14 de
març del 1997.

Palma, 7 de març del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 825/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a grup de perfeccionament
d'atletisme. (BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del 1998).

Els criteris que s'han seguit per a la selecció dels joves que
seguiran els plans d'entrenament i s'integraran en les tasques de
l'escola Superior d'Atletisme són els que ha fixat la direcció tècnica
de l'escola, que correspon a la Federació d'Atletisme de les Illes
Balears i que es resumeixen en l'¡obtenció d'un nivell adient que
permeti la millora tècnica i de resultats mitjançant l'entrenament,
l'estudi de l'evolució de les marques i el càlcul de les probabilitats
de millora substancial, l'informe tècnic individualitzat i d'altres
criteris addicionals relatius a l'adaptació, la disponibilitat i la
capacitat.

El llistat de possibles integrants el proposa la Federació
d'Atletisme de les Illes Balears, en base als criteris assenyalats i
integrant en aquest grup aquells atletes que es creuen que han assolit
el nivell adequat per preparar-ne la seva màxima progressió,
independentment de l'àmbit insular de residència.

Palma, 23 de març del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a nomenament com a funcionària de carrera del

cos d'auxiliars administratius del Parlament de les Illes Balears de
la Sra. Petra Maria Genestra i Serra.

Atès que la Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia
20 d'abril d'enguany, aprovà les bases de la convocatòria per
cobrir la plaça de transcriptor, pertanyent al cos d'auxiliars
administratius, per promoció interna vacant a la plantilla del
Parlament de les Illes Balears, enquadrada al grup D i amb nivell
de complement de destinació 16, que es publicaren al BOPIB
núm. 154 del 30/04/98.

Atès que aquesta plaça està dotada pressupostàriament.

Atès l'escrit del Tribunal, de data 6 de juliol del 1998, on
es comunica a la Mesa que l'aspirant Sra. Petra Maria Genestra i
Serra ha superat les proves selectives convocades.

Atès que la Sra. Petra Maria Genestra i Serra reuneix les
condicions requerides a la base segona de la convocatòria.

Atès que la Mesa de la Cambra, a la reunió de dia 8 de
juliol del 1998, aprovà el nomenament com a funcionària de
carrera del cos d'auxiliars administratius per ocupar la plaça de
transcriptor al servei de publicacions de la Sra. Petra Maria
Genestra i Serra.

Actuant per delegació del Molt Hble. Sr. President, en
ús de les facultats previstes a l'article 9.g de l'Estatut de personal
al servei del Parlament de les Illes Balears,

RESOLC:

1.- Nomenar funcionària de carrera del cos d'auxiliars
administratius del Parlament de les Illes Balears la Sra. Petra
Maria Genestra i Serra, amb DNI núm. 42.984.965, amb efectes
econòmics i administratius des de la data de la presa de possessió.

2.- Adjudicar-li la plaça de transcriptora al servei de
Publicacions de la Cambra.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol del 1998.
Per delegació del Molt Hble. Sr. President del Parlament,

la Secretària Primera:
Ma. Pilar Ferrer i Bascuñana.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a adjudicació definitiva d'un contracte d'obres.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

S'anuncia la següent adjudicació definitiva d'un
contracte d'obres:

Entitat adjudicadora:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 4/98

Objecte del contracte:
Tipus de contracte: Obres.
Descripció de l'objecte: Execució de les obres

d'instal.lació de cable estructurat per a la rehabilitació de l'edifici
del Parlament de les Illes Balears, situat als carrers Palau Reial,
Victòria i Conqueridor de Palma de Mallorca.

Butlletí Oficial i data publicació de l'anunci licitació:
BOPIB núm. 149 de 20-03-98 i BOCAIB núm. 43 de 31-03-98.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: Concurs.

Pressupost base de licitació:
Import total: 16.570.075,-PTA

Adjudicació:
Data: 21 de maig del 1998.
Contractista: SAMPOL Ingenieria y obras, S.A.
Import: 14.023.788,- PTA.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol del 1998.
El Lletrat Oficial Major del Parlament:
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a adjudicació definitiva d'un contracte de serveis.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

S'anuncia la següent adjudicació definitiva d'un contracte
de serveis:

Entitat adjudicadora:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 6/98

Objecte del contracte:
Tipus de contracte: Serveis.
Descripció de l'objecte: Realització del servei de seguretat

i vigilància a l'edifici del Parlament de les Illes Balears, situat al
carrer Palau Reial, núm. 16 de Palma de Mallorca.

Butlletí Oficial i data publicació de l'anunci licitació:
BOPIB núm. 158 de dia 27-05-98 i BOCAIB núm. 73 de 4-06-98.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: Concurs.

Pressupost base de licitació:
Import total: 6.150.000,- PTA. Iva inclòs.
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Adjudicació:
Data: 30 de Juny del 1998.
Contractista: Transportes Blindados, SA. (TRABLISA).
Import: 6.081.560,- PTA Iva inclòs.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol del 1998.
El Lletrat Oficial Major del Parlament:
Joan Ferrer i Cánaves.
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