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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 4043/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a Pla Procomerç (BOPIB
núm. 174 de 2 d'octubre  del 1998).

S'adjunta llistat d'expedients de subvenció directa
d'inversions en actius fixos.

La resta dels programes del Pla Procomerç no es poden
adjuntar, pel fet que encara no ha finalitzat i, per tant, no disposam
de la informació completa.
 

Palma, 28 d'octubre  del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

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
B) 

A la Pregunta RGE núm. 4401/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a quantia de producció
lletera períodes 96-97 i 97-98. (BOPIB núm. 178 de 23 d'octubre
del 1998).

Les entregues ajustades declarades corresponents a
ramaders de la nostra Comunitat Autònoma pel període 1996/1997
varen ésser de 102.436 TM i pel període 1997/1998 varen ésser
95.724 TM.
 

Palma, 11 de novembre del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 4403/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a Pla Procomerç (BOPIB
núm. 178 de 23 d'octubre  del 1998).

1997

Illa: Mallorca
Beneficiaris: 151
Quantia: 150.095.100

Illa: Menorca
Beneficiaris: 344
Quantia: 242.461.500

Illa: Eivissa
Beneficiaris: 2
Quantia: 3.562.500

1998

Illa: Mallorca
Beneficiaris: 122
Quantia: 143.915.000

Illa: Menorca
Beneficiaris: 300
Quantia: 241.625.000

Illa: Eivissa
Beneficiaris: 2
Quantia: 3.100.000

Data pagament 97: novembre
Data pagament 98: maig.

 
Palma, 11 de novembre del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 4406/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a jubilació anticipada i
incorporació de joves ramaders. (BOPIB núm. 178 de 23 d'octubre
del 1998).

1.- Una

2.- A l'empara del RD. 1695/95, de 20 d'octubre, pel que
s'estableix un règim d'ajuts destinat a fomentar el cessament
anticipat a l'activitat agrària.

3.- Indemnització i prima complementària.

4.- Un. Illa de Mallorca. 984.000 pessetes anuals. data
petició 9 desembre 1997. Pagament mensual d'i d'abril del 1998 a
23 de maig del 2002.
 

Palma, 9 de novembre del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 4411/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a millora genètica del ramat.
(BOPIB núm. 178 de 23 d'octubre  del 1998).

1997

Illa: Mallorca
Beneficiari: 66
Nº dosis: 2.855
Subvenció: 14.688.897 pessetes.

Illa: Menorca
Beneficiari: 182
Nº dosis: 4.758
Subvenció: 2.418.729 pessetes.

Illa: Eivissa
Beneficiari: 1
Nº dosis: 187
Subvenció: 876.074 pessetes.



BOPIB núm.195 - 28 de gener del 1999 5395

1998

Illa: Mallorca
Beneficiari: 65
Nº dosis: 2.584
Subvenció: 14.043.561 pessetes.

Illa: Menorca
Beneficiari: 224
Nº dosis: 5.023
Subvenció: 26.191.355 pessetes.

Illa: Eivissa
Beneficiari: 1
Nº dosis: 165
Subvenció: 850.650 pessetes.

Subvenció nitrogen líquid, per a dipòsits particulars:
7.500.000 pessetes.
 

Palma, 11 de novembre del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 4413/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a mecanismes de control
d'entrada d'animals vius, en canal i lluita contra el frau. (BOPIB
núm. 178 de 23 d'octubre  del 1998).

Control d'entrada d'animals vius:

A fi de garantir la sanitat de la ramaderia de les nostres
illes es va publicar el Decret 49/1996, de 2 de maig. Aquest
Decret estableix les mesures de control que es poden aplicar en els
animals vius que entren en el nostre territori procedents d'altres
regions de l'Estat espanyol, de la UE i de països tercers. Aquestes
mesures, en principi, s'han de dur a terme en el lloc de destinació.

Sistemes de control
Comunicació d'entrades:
Les companyies marítimes i d'aviació, els destinataris

dels animals, escorxadors inclosos, estan obligats pel Decret a
comunicar (FAX) al Servei de Ramaderia, de la Direcció General
d'Agricultura, l'arribada d'animals que transportin en un termini
màxim de 24 hores.

Les comunitats autònomes d'origen també comuniquen
la sortida d'animals i en el cas de les espècies ramaderes sol•liciten
autorització prèvia al trasllat que només s'autoritza quan la
qualificació sanitària de l'explotació d'origen és l'adequada.

A més, de les entrades de la UE es té coneixement pel
sistema ANIMO (xarxa informàtica de comunicació via mòdem
entre els països comunitaris) i dels països tercers, per comunicació
del PIF (Puesto de Inspección Fronterizo).

Registre d'expedidors i destinataris d'animals vius
(Decret 49/1996)

Actuacions
Inici d'un expedient de cada entrada d'animals per recollir

tota la informació i introduir-la a la base de dades (els moviments
entre les illes de la Comunitat Autònoma queden inclosos per raons
epidemiològiques).

Comprovació del registre del destinatari i de la seva
autorització i, si és el cas, inspecció per comprovar l'estat sanitari
dels animals, la correcta identificació individual i que els documents
de trasllat que han d'emparar-los són correctes.

Analítica d'un percentatge de les partides sempre en funció
de l'estat sanitari del territori d'origen.

Controls als ports per detectar les condicions en què
arriben els animals i si, efectivament, les navilieres comuniquen les
entrades (en principi admesos a legislació nacional i comunitària
que només permet els controls intermedis, al port o durant el
transport quan hi hagi una sospita ferma i justificada d'infracció).

Resultats any 1997
Total d'entrades: 1.026 (la major part corresponen a

animals de companyia)
Total de partides de boví: 126
Total de controls als ports: 189

Resultats any 1998 (fins l'octubre inclòs)
Total d'entrades: 784 (la major part corresponen a animals

de companya)
Total partides de boví: 73
Total de controls als ports: 70.

S'adjunten també l'informe sobre les actuacions en matèria
de productes lactis al 1997 i 1998 redactat per la Inspecció de Fraus
Agroalimentaris.

L'informe esmentat queda dipositat al Registre General de
l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. diputats. 
 

Palma, 13 de novembre del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 4464/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a actuacions del Govern Balear en
relació a les quotes lleteres. (BOPIB núm. 179 de 29 d'octubre  del
1998).

1.- Condicionar tot tipus d'ajudes al sector lleter amb el
compromís dels ramaders de no transferir ni cedir quota làctia a
altres comunitats autònomes sense l'autorització de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria.

2.- L'Institut de Biologia Animal de Balears actua com
informador en les oportunitats de moviment de quotes als ramaders,
que per altra banda operen en condicions de lliure mercat. Com a
desenvolupament del Decret 108/97, "Proagro", s'ha promogut una
línia d'ajuda per donar suport a l'adquisició de quota làctia.
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3.- Pel que es refereix a l'agrupació de primers
compradors s'ha donat per part de la Conselleria la informació i
publicitat necessària sense que per part del sector industrial hagi
estat considerada d'interès la seva realització.
 

Palma, 17 de novembre del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 4465/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a quotes lleteres. (BOPIB núm.
179 de 29 d'octubre  del 1998).

1.- Campanya 97/98

Menorca: 415.367 kg.
Mallorca: 3.813.030 kg.

Campanya 98/99

Les transferències de les quantitats de referència
desvinculades de l'explotació entre ramaders de diferents
comunitats autònomes, es presenten davant l'òrgan competent de
la Comunitat Autònoma on radiqui l'explotació de l'adquirent i han
de ser autoritzades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

En data d'avui la Direcció General de Produccions i
Mercats Ramaders, no ens ha fet arribar cap resolució autoritzant
transferències entre comunitats autònomes.

2.- Campanya 97/98

No es vengueren quotes lleteres entre les diferents illes
de la Comunitat Autònoma.

Campanya 98/99

S'ha sol•licitat l'autorització de 6 transferències de
Mallorca cap a Menorca  per un total de 126.340 kg i 1
transferència de Menorca cap a Mallorca de 178.461 kg.
 

Palma, 16 de novembre del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 4467/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a sol•licituds d'ajudes a
persones voluntàries per a participar en programes de cooperació
al desenvolupament. (BOPIB núm. 179 de 29 d'octubre  del 1998).

A l'empara del que estableix l'Ordre de la consellera de
Presidència de 10 de juliol del 1998, per la qual es regulen i
convoquen ajudes a persones voluntàries per participar en
programes de cooperació per al desenvolupament, es varen
presentar 4 sol•licituds d'ajudes, de les quals una va ser denegada
per haver-se presentat fora de termini.

Les sol•licituds varen ser les següents:

- Maria Isabel Cozar Arbau, per participar en el projecte
de cooperació "Projecte socioeducatiu Nicaragua 1998", a través
de l'entitat Congregación Religiosas de la Pureza de Maria
Santísima, i la subvenció concedida ha estat de 150.700 pessetes.

- Immaculada Oliver Bennàssar, per participar en el
projecte de cooperació "Projecte socioeducatiu Nicaragua 1998", a
través de l'entitat Congregación Religiosas de la Pureza de María
Santísima, i la subvenció concedida ha estat de 150.700 pessetes.

- Alfonso José Molina Fernández, per participar en el
projecte de cooperació "Escola d'educació i formació professional
en el centre de suport a la infància Casa das Formigas", a través de
l'entitat Asociación Benéfico Social de Ayuda al Tercer Mundo,
Dignidad, i la subvenció concedida ha estat de 339.230 pessetes.

- Beatriz Medina Pereiro, per participar en el projecte de
cooperació "Universitat de Santiago de Cuba", a través de l'entitat
Odontologia Solidària, que va ser la sol•licitud presentada fora de
termini.
 

Palma, 25 de novembre del 1998.
La Consellera de Presidència:
Maria Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 4469/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a centres d'ensenyament amb projecte
lingüístic aprovat abans de la publicació del decret 92/1997. (BOPIB
núm. 179 de 29 d'octubre  del 1998).

Disposaven de projecte lingüístic propi aprovat abans de
la publicació del Decret 92/97, que superava el còmput del 50%,
172 centres públics i 64 centres privats.

Disposaven de projecte lingüístic propi abans de la
publicació del Decret 92/97 i que no arribava al còmput previst a
l'article 10 de l'esmentat Decret, 40 centres públics i 14 centres
privats.

No disposaven de projecte lingüístic propi en el moment
de la publicació del Decret 92/97, 54 centres públics i 47 centres
privats.
 

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

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 4470/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a projectes lingüístics de centre.
(BOPIB núm. 179 de 29 d'octubre  del 1998).

Dels centres que no tenien projecte lingüístic propi o que
tenien projecte lingüístic que no arribava al còmput del 50% en el
moment de la publicació del Decret 92/97, han aprovat el projecte
lingüístic, d'acord amb el referit Decret, 94 centres públics i 61
centres privats.

No hi ha cap centre públic ni concertat que encara no
disposi de projecte lingüístic aprovat en compliment del Decret
92/97.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 4498/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Xavier Tejero, relativa als criteris establerts per al
lliurament d'ordinadors a centres educatius. (BOPIB núm. 179 de
29 d'octubre  del 1998).

1.- Els criteris establerts per al lliurament d'ordinadors
als centres han estat:

- Centres de primària. Els objectius han estat: la dotació
a tots els centres d'un ordinador d'ús general, especialment, per als
treballs de secretaria i direcció, la dotació d'ordinadors als centres
de nova creació, i la substitució d'ordinadors de secretaria de
models inferiors al "386".

- Centres de secundària. L'assignació s'ha realitzat
tenint en compte les peticions efectuades pels centres en el
Document d'Organització del Centre (DOC). Així mateix, els
centres de nova creació han estat dotats de l'aula d'informàtica
prevista per a l'ESO. Per una altra banda, també s'han equipat tres
xarxes informàtiques corresponents a tres cicles formatius de nova
implantació.

2.- Cost econòmic: 91.660.634 pessetes.
El total d'ordinadors adquirit ha estat de : 396

ordinadors, 187 impressores, instal•lació de cinc xarxes.

3.- S'adjunta relació de centres que han rebut ordinadors
i quantitat adjudicada a cada un.

4.- L'empresa adjudicatària ha estat: Informàtica El
Corte Inglés, SA.

Les característiques tècniques de l'equipament adquirit
s'adjunten en relació.
 

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

La relació de centres i les característiques tècniques,
queden dipositats al registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. diputats

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 4499/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Xavier Tejero, relativa a motius de rebuig opcions
presentades actuacions del Govern Balear en relació a les quotes
lleteres. (BOPIB núm. 179 de 29 d'octubre  del 1998).

Atesa la clàusula 8.6 del plec de clàusules
administratives particulars que han regit la concessió per concurs
públic d'emissores comercials per a la prestació del servei públic
(gestió directa) de radiodifusió sonora en ones mètriques amb
modulació de freqüència dins l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per a l'elaboració i elevació davant
el Consell de Govern de la proposta d'adjudicació provisional,
s'han valorat els aspectes següents, cadascun d'ells amb una
puntuació entre 0 i 10 punts:

a) El foment dels valors culturals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i, singularment, la utilització del
català en la programació, de conformitat amb el que estableixen
els articles 1.2.c) i 28.2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de
normalització lingüística.

b) L'horari d'emissió, el percentatge de producció i de
programes informatius, culturals o educatius.

c) El compromís de no cedir l'explotació directa ni de
transferència de la concessió per un període determinat.

d) La viabilitat econòmica de l'empresa.

e) La pluralitat i l'accés de noves persones físiques o
jurídiques a l'oferta de radiodifusió sonora en l'àmbit territorial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

f) La viabilitat tècnica del projecte.

g) La realització d'hores d'emissió que sobrepassin el
mínim de dotze hores diàries que estableix el Decret 86/1995.

h) Amb l'objecte de preservar el medi ambient, preacords
per a la utilització conjunta d'instal•lacions -edificacions, suports
per a antenes, etc.-, en especial en casos de coincidència de
coordenades de longitud i latitud amb emissores ja existents.

i) El nombre de llocs de treball estables que es pretenen
crear.

j) La contractació de persones disminuïdes, legalment
reconegudes coma  tals, amb la intenció d'integrar-les en els llocs de
treball que generi la implantació de l'emissora.

k) L'oferiment de garanties de qualitat i continuïtat del
servei.

l) La solvència professional del personal compromès en el
projecte.

m) La innovació tecnològica.

Aquests criteris s'han utilitzat per valorar totes les ofertes
presentades pels licitadors, així com es reflecteix a l'informe tècnic
elaborat i que, amb aquesta mateixa data, s'ha remès al diputat del
Parlament del Grup parlamentari Socialista, Sr. Xavier Tejero i Isla,
i que està inclòs dins la còpia de l'expedient que ell ha sol•licitat,
amb el NREP: 4502/98. Per això, no s'han rebutjat les ofertes
d'aquestes empreses sinó que, per aplicació dels criteris
d'adjudicació indicats, les diferents propostes s'han ordenat en
funció de la puntuació atorgada, i s'han adjudicat únicament a les
millors ofertes, així com es pot veure a l'informe abans indicat.
 

Palma, 11 de novembre del 1998.
La secretària general tècnica:
Margalida Cabrer i González

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 4500/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Xavier Tejero, relativa a criteris establerts a l'adjudicació de
les emissores de FM. (BOPIB núm. 179 de 29 d'octubre  del 1998).
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Atesa la clàusula 8.6 del plec de clàusules
administratives particulars que han regit la concessió per concurs
públic d'emissores comercials per a la prestació del servei públic
(gestió indirecta) de radiodifusió sonora en ones mètriques amb
modulació de freqüència dins l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per a l'elaboració i elevació davant
el Consell de Govern de la proposta d'adjudicació provisional,
s'han valorat els aspectes següents, cadascun d'ells amb una
puntuació entre 0 i 10 punts:

a) El foment dels valors culturals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i, singularment, la utilització del
català en la programació, de conformitat amb el que estableixen
els articles 1.2.c) i 28.2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de
normalització lingüística.

b) L'horari d'emissió, el percentatge de producció i de
programes informatius, culturals o educatius.

c) El compromís de no cedir l'explotació directa ni de
transferència de la concessió per un període determinat.

d) La viabilitat econòmica de l'empresa.

e) La pluralitat i l'accés de noves persones físiques o
jurídiques a l'oferta de radiodifusió sonora en l'àmbit territorial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

f) La viabilitat tècnica del projecte.

g) La realització d'hores d'emissió que sobrepassin el
mínim de dotze hores diàries que estableix el Decret 86/1995.

h) Amb l'objecte de preservar el medi ambient,
preacords per a la utilització conjunta d'instal•lacions -
edificacions, suports per a antenes, etc.-, en especial, en casos de
coincidència de coordenades de longitud i latitud amb emissores
ja existents.

i) El nombre de llocs de treball estables que es pretenen
crear.

j) La contractació de persones disminuïdes, legalment
reconegudes com a tals, amb la intenció d'integrar-les en els llocs
de treball que generi la implantació de l'emissora.

k) L'oferiment de garanties de qualitat i continuïtat del
servei.

l) La solvència professional del personal compromès en
el projecte.

m) La innovació tecnològica.
 

Palma, 11 de novembre del 1998.
La Secretària general tècnica:
Margalida Cabrer i González

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta davant Comissió RGE núm. 4565/98,
presentada per l'Hble Sr. Diputat Xavier Tejero, relativa a criteris
establerts a l'adjudicació de les emissores de FM. (BOPIB núm. 181
de 6 de novembre del 1998).

Pel que fa a la Direcció General de Cultura i Política
Lingüística només hi ha Sa Llonja (amb rampa).

La Direcció general d'Educació:

El Conservatori nou, que s'està construint, que estarà
acabat el proper curs, està adequat a la normativa vigent.

Pel que fa als col•legis públics i instituts, s'hi estan
adaptant, llevat dels que es construeixen aquest curs i ja estan
adaptats per a totes les persones que tenen alguna minusvalidesa.

A la Direcció General d'Esports, amb els següents:

Poliesportiu Príncipes de España: té rampes accessibles a
totes les dependències i ara acaba la fase d'instal•lació d'un ascensor
per millorar la mobilitat.

Calanova també com el Poliesportiu, té totes les zones
amb rampes, i té contractada l'empresa Tissen per construir
l'ascensor dins la normativa vigent.

En darrer lloc, el nou edifici de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, on hi ha les noves oficines, al c/ del capità Salom,
també està adaptat.

Conselleria de Foment

Com vós sabeu, ja que formau part del Consell Assessor
per a la Millora de l'Accessibilitat i de la Supressió de Barreres
Arquitectòniques, en data 26.10.98, en què es reuní el Consell
Assessor, es distribuí una relació de projectes redactats, obres
contractades i obres finalitzades pel Servei d'Arquitectura, en la
qual constava que s'havia adaptat l'edifici de Carreteres i l'edifici
que havia estat la seu de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, entre d'altres, així mateix, es feia constar
que les oficines de la Direcció d'Arquitectura i Habitatge tenia el
projecte redactat i aprovat, pendent de la compra de d'un local a la
planta baixa, única solució possible per fer accessibles aquestes
oficines. La compra està molt avançada, pendent només del Registre
de la Propietat.

Les oficines de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) i les
dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) també estan adaptades.

A la seu de la Conselleria de Foment i al Departament de
Transports, que no són propietat de la CAIB, s'està estudiant la
possibilitat de resoldre aquesta problemàtica.

Durant els anys 1997 i 1998 s'han redactat 13 projectes,
han acabat les obres a 4 edificis, hi ha 3 projectes en fase de
contractació, i la resta es contractarà a partir del proper any (segons
llista adjunta).
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Enguany s'ha contractat un tècnic, el qual es dedica
exclusivament a la redacció i direcció de les obres d'eliminació de
barreres arquitectòniques als edificis propietat de la CAIB.

Durant els darrers 6 mesos aquest tècnic s'ha dedicat a
la realització de projectes per a adapta els edificis d'Agricultura,
que l'any que ve s'executaran i es duran a terme altres projectes,
que podrien ser els de Cultura i els que queden de Foment.

Projectes redactats pel Servei d'Arquitectura per a
l'adaptació al Reglament per a la millora de l'accessibilitat i de la
supressió de barreres arquitectòniques (Decret 96/1994, de 27 de
juliol) en edificis pertanyents al Govern balear.

1.- Edifici de l'antiga COPOT, Conselleria de Medi Ambient.
Avgda. Gabriel Alomar i Villalonga, 33, Palma
Projecte redactat, contractat i finalitzades les obres.

2.- Edifici de Carreteres. Conselleria de Foment.
C. Miquel Santandreu, 1, Palma
Projecte redactat, contractat i finalitzades les obres.

3.- Edifici de la Conselleria de Turisme
C. Montenegro, 5, Palma
Projecte redactat, contractat i finalitzades les obres.

4.- Edifici de la Conselleria de Sanitat i Consum
C. Cecili Metel, 10, Palma
Projecte redactat, contractat i finalitzades les obres.

5.- Edifici de la Conselleria de Funció Pública i Interior
C. Francesc Salvà, s/n, es Pont d'Inca, Marratxí
Projecte redactat i contractat.

6.- Edifici de la Conselleria de Sanitat i Consum, Centre Insular
de Sanitat
C. Josep Maria Quadrado, 17, Maó
Projecte redactat en fase de contractació.

7.- Oficina Comarcal de la Conselleria d'Agricultura
C. Marià Aguiló, 3, Felanitx
Projecte redactat en fase de contractació.

8.- Oficina Comarcal de la Conselleria d'Agricultura
Via Portugal, 13, Manacor
Projecte redactat en fase de contractació.

9.- Oficines de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge,
Conselleria de Foment
Av. Alexandre Rosselló, 13 B 1er, Palma
Projecte redactat i aprovat.

10.- Edifici de la Conselleria d'Agriculttura
C. Foners, 10, Palma
Projecte en estudi.

11.- Edifici "Sa Granja" de la Conselleria d'Agricultura
Carretera de Fornells, km. 2, Menorca
Projecte en estudi.

12.- Edifici "Sa Granja" de la Conselleria d'Agricultura
C. Eusebi Estada, 145, Palma
Projecte en estudi.

13.- Oficina Comarcal de la Conselleria d'Agricultura
Plaça Major, 5, Campos
Projecte en estudi.

 
Palma, 11 de novembre del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 4594/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a educació secundària de
persones adultes. (BOPIB núm. 181 de 6 de novembre del 1998).

El planejament de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports d'atendre al màxim les demandes de la població, en el cas
concret de la impartició d'ensenyança secundària a persones adultes
a IES, es va traduir en les actuacions següents:

- A Eivissa la inexistència de demanda suficient féu que
no s'imparteixin aquest curs escolar en IES aquests ensenyaments.

- A Calvià els resultats dels treballs de planificació previs
a l'inici del curs escolar duts a terme per les instàncies corresponents
de la Conselleria, del Centre d'EPA i de les IES aconsellaren l'opció
d'implantar l'ESPA al Centre d'aquest municipi. En aquests
moments hi ha 52 alumnes matriculats a 3r. d'ESPA.

- A Palma s'ha atès la demanda amb l'ampliació de l'ESPA
al Centre d'EPA del Camp Rodó i a l'IES Aurora Picornell. El
primer té 61 matriculats a 3r. i 68 a 4t. I el segon té 28 matriculats
a 3r i 27 a 4t.
 

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

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 4595/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a mapa escolar definitiu.
(BOPIB núm. 181 de 6 de novembre del 1998).

El mapa escolar és un concepte dinàmic i en continua
evolució, i per tant no es pot considerar com a una estructura
definitiva i inamovible.

La característica essencial inherent al concepte de mapa
escolar és la seva adaptabilitat o capacitat d'adaptació per donar
resposta a les necessitats d'escolarització d'una manera sectoritzada.

Els moviments socials migratoris com també els nous
assentaments, fan necessària la previsió i la construcció de centres
de totes les etapes educatives i la modificació/ampliació del ja
existents, en funció de les demandes d'escolartizació. Per la qual
cosa, la xarxa de centres que constitueix el mapa escolar mai no pot
esser considerada com una realitat acabada i definitiva.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 4596/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a la publicació del pla
d'incorporació del primer cicle d'ESO als centres de secundària.
(BOPIB núm. 181 de 6 de novembre del 1998).

La incorporació dels alumnes del primer cicle d'ESO als
centres d'educació secundària és un procés planificat que es du a
efecte fonamentalment en dos moments:

a) En els IES de nova construcció, a través de la previsió
d'un nombre d'unitats suficients per atendre els grups d'alumnes
d'educació primària dels centres que hi tenen adscrits.

b) En la resta dels IES, a través de la incorporació dels
alumnes del 1er cicle d'ESO escolaritzats en els centres adscrits
d'educació primària a cada un dels IES, que es planifica amb
anterioritat al procés anual d'admissió d'alumnes. Com també a
través de la planificació de l'ampliació dels IES ja existents en
funció de les seves necessitats.
 

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

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 4597/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a la dotació de personal
administratiu i de serveis als col•legis públics d'educació infantil i
primària. (BOPIB núm. 181 de 6 de novembre del 1998).

Els càrrecs directrius dels centres d'educació infantil i
primària imparteixen segons el nombre d'unitats del centre, de 6
a 15 hores lectives com a màxim. Això suposa que els càrrecs de
direcció, prefectura d'estudis i secretaria disposen a més de les 5
hores no lectives d'obligada permanència en el centre, d'entre 10
i 19 hores cada un per atendre les tasques pròpies dels seus
càrrecs, incloses naturalment les d'administració i serveis.

No obstant això, els centres d'educació infantil i primària
amb major complexitat estan dotats de personal d'administració i
serveis.
 

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

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 4600/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a partida de normalització
lingüística. (BOPIB núm. 181 de 6 de novembre del 1998).

Els 1.500 milions de pessetes varen ser negociats amb
l'Administració de l'Estat com a finançament addicional a la
dotació econòmica de les competències educatives per cobrir el
sobrecost que suposa un sistema educatiu bilingüe com el de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per tant, aquests 1.500
milions de pessetes s'han destinat enguany, i així es continuarà
fent, a la part de l'ensenyament que no tenen altres comunitats
autònomes amb dues llengües oficials.

Així els 1.500 milions de pessetes estan repartits en
diferents conceptes: el pagament de les nòmines dels mestres de
català, dels professors de català d'ESO i els mestres de suport de
compensació lingüística. Un contingent humà addicional al de
qualsevol sistema educatiu de la resta de comunitats autònomes amb
només una llengua oficial i que té un cost econòmic superior als mil
milions de pessetes anuals.

El Servei d'Ensenyament en Català té un cost aproximat
de 60 milions de pessetes i inclou els mestres del grup de suport a
la immersió, els assessors de català als CPR o el personal en
comissió de serveis a la UIB per al reciclatge dels docents.

Aquest servei de reciclatge de docents també s'inclou dins
de les actuacions relacionades amb la partida de 1.500 milions de
pessetes transferida i té un cost de 38 milions de pessetes.

Altres actuacions són activitats de formació lingüística
(50.000.000 de pessetes), dotació de recursos a centres per a
compensatòria (1.000.000 de pessetes), elaboració de material
didàctic en català (60.000.000 de pessetes) i desplegament
curricular (20.000.000 de pessetes).

Totes aquestes activitats suposen ja una despesa de més de
1.500 milions de pessetes, no obstant això la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports fa d'altres actuacions que també estan
relacionades amb la normalització lingüística i que van a càrrec
d'altres partides: les campanyes La Cultura a les escoles o Llegeix,
t'agradarà, per exemple.
 

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

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 4601/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa al finançament de les escoles
públiques que no tenen cicle d'educació infantil. (BOPIB núm. 181
de 6 de novembre del 1998).

Tots els centres públics d'educació primària tenen el cicle
d'educació infantil. El nombre d'unitats d'educació infantil en els
centres públics depèn de la composició jurídica del respectiu centre
de primària. Així, és normal que siguin tres o sis unitats d'educació
infantil quan el centre de primària sigui d'una o dues línies,
respectivament. Fins i tot, per cada cinc o sis unitats d'educació
infantil el contingent de professorat supera sempre en un més el
nombre d'unitats.

Els centres públics que no disposen d'un mínim de tres
unitats d'infantil (però que això no obsta que puguin escolaritzar
alumnes de totes les edats del segon cicle d'educació infantil, si no
arriba a la ràtio màxima establerta) és perquè no hi ha hagut
necessitat de creació de més unitats per falta de demanda de places.
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Per tant, no hi ha obstacle perquè, una vegada ateses
totes les sol•licituds de places escolars i la corresponent creació
d'unitats en nombre suficient en els centres públics, es pugui
concertar l'educació infantil en els centres privats per tal de
facilitar i fer efectiu el dret que tenen els pares i les mares de triar
per als seus fills el tipus de centre docent d'acord amb les seves
prioritats.
 

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

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4603/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a centres que no compleixen
el Projecte Lingüístic de Centre. (BOPIB núm. 181 de 6 de
novembre del 1998).

Tots els Centres Educatius de les Illes Balears tenen
l'obligació d'elaborar el Projecte Lingüístic de Centre, emmarcat
en el Projecte Educatiu, i lliurar-lo juntament en la resta de
documents de Centre, al servei de l'Administració corresponent.
En aquest moments per part del Departament d'Inspecció Tècnica
s'està duent a terme l'informe qualitatiu de cada Projecte
Lingüístic que servirà de base per a possibles modificacions,
raonades i explicitades entre tots els agents que intervenen en la
Comunitat Educativa.
 

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

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 4604/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a cursos de reciclatge en
català per al professorat i mestres. (BOPIB núm. 181 de 6 de
novembre del 1998).

S'han anat incorporant al sistema educatiu mestres i
professorat des del 1986 que, progressivament, han anat reciclant-
se. Un mestre o professor que tenia la seva destinació definitiva i
que va accedir al seu lloc de treball en unes condicions
determinades, no se'l podia obligar a reciclar-se. D'encà de
l'asumpció de les transferències plenes en matèria d'educació ha
s'ha duit a terme la catalogació de places bilingües tant a
l'Educació Primària com a l'Educació Secundària, fet que
comporta la necessitat del domini d'ambdues llengües oficials de
la nostra Comunitat Autònoma per a accedir a aquests llocs de
treball.
 

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

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 4605/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a reciclatge en català per
als inspector de la Conselleria d'Educació. (BOPIB núm. 181 de
6 de novembre del 1998).

Podríem dir que la formulació d'aquesta pregunta no és
correcta, d'acord amb el que preveu la normativa pròpia de la CAIB
en matèria de reciclatge dels professionals docents i d'ús de la
llengua catalana a l'àmbit de l'ensenyament. Efectivament, els
inspectors d'Educació, com a professionals integrats en un servei o
departament administratiu "usaran progressivament la llengua
pròpia d'aquesta comunitat en les relacions mútues que mantenguin
amb les administracions territorials i amb les altres entitats
públiques i privades de les Illes Balears" (article 21 del Decret
92/1997, de 4 de juliol, BOCAIB del 17).

D'altra part seria inviable la realització de la tasca que
l'article 7 de l'ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de
12 de maig del 1998 (BOCAIB del 26) encomana al departament
d'Inspecció (assessorar i avaluar els projectes lingüístics dels
centres), si els inspectors no tenguessin els coneixements necessaris
i suficients en llengua catalana.

Finalment, el cos d'inspectors creat per L.O. 9/1995 de 20
de novembre, és un cos docent i, per tant, li és d'aplicació, per
analogia, l'ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de 25 de
març del 1986 (BOCAIB de 6 d'abril) que estableix el pla de
reciclatge de català. En qualsevol cas està pendent d'elaboració i
publicació l'organització i el funcionament del departament
d'Inspecció a la CAIB, que entre d'altres, abordarà aquest aspecte.

També s'ha d'afegir que el RD 2112/1998, de 2 d'octubre,
(BOE del 6), que regula els concurs de trasllats d'àmbit nacional per
a la provisió de places de cos docents, preveu que "en las
convocatorias para plazas dependientes de Comunidades Autónomas
cuya lengua propia tenga el carácter de oficial, se podrán establecer
los requisitos legalmente exigibles en razón de la cooficialidad de las
lenguas". En el mateix sentit, l'article 7 del RD 2193/1995, estableix
que "en las convocatorias que incluyan plazas situadas en
Comunidades Autónomas cuya lengua propia tenga carácter oficial,
cuando el conocimiento de esta lengua constituya un requisito para
el acceso a dichas plazas, podrán establecerse losa procedimientos
adecuados para acreditar su conocimiento".
 

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

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 4607/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a anàlisi de les necessitats
educatives de persones adultes. (BOPIB núm. 181 de 6 de novembre
del 1998).

Una de les tasques planificades dels responsables de
l'Educació Secundària de Persones Adultes de la Direcció General
d'Ordenació i Innovació i del Departament d'Inspecció Educativa és
la d'analitzar la demanda educativa de les persones adultes. El
període fixat per aquest estudi és el del curs escolar 98/99 per tal de
procedir a la planificació del curs vinent a partir de les dades reals.
 

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

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 4608/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a disseny curricular base per
a l'educaió de persones adultes. (BOPIB núm. 181 de 6 de novembre
del 1998).
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Dins l'àmbit de l'EPA és objectiu del Govern
promocionar l'educació dels adults com a resposta a les seves
necessitats, expectatives i aspiracions, essent una de les actuacions
previstes l'elaboració dels currículums propis.

Els criteris que regeixen l'elaboració del futur currículum
propi per a l'educació de les persones adultes deriven dels
principis educatius de les bases per a un model educatiu propi per
a les Illes Balears.

Conseqüentment, el currículum balear de l'EPA
s'encaminarà cap a l'assoliment de les finalitats següents:

a- Desenvolupar integralment la totalitat de les
capacitats de l'alumne adult.

b) Educar la persona adulta, en el respecte mutu, la
defensa dels drets humans, l'exercici de la tolerància, la valoració
de la llibertat de les persones com a base d'una societat justa i
solidària.

c- Enfortir els mecanismes d'adaptació de les persones
adultes a les expectatives noves generades per la societat, en
acceleració i canvi constant.

d- Contribuir a adequar les capacitats dels alumnes
adults a les demandes complexes i variables del món professional.

e- Assumir els valors derivats d'una llengua i d'una
cultura pròpia en coexistència amb una altra llengua oficial a tot
l'Estat, i amb altres llengües.

f- Fomentar actituds positives de les persones adultes
envers el patrimoni natural, artístic, cultural i històric de les illes.

g- Configurar una consciència cívica, integradora i
constructiva en l'alumne adult.

h- Consolidar un esperit obert, receptiu i solidari envers
els pobles del món, fent de la diferència un valor respectable.

A fi d'assolir aquestes finalitats els criteris concrets són
esbrinar adequadament les fonts del currículum (què,  com, quan,
ensenyar, avaluar):

1er Font sociopolítica: Incorporar al currículum el
bagatge prescriptiu procedent del marc jurídic autonòmic (Estatut,
LNL, Decrets del Govern) implica adoptar mesures concretes
encaminades a:

- Aconseguir una competència escaient en les dues
llengües oficials.

-Incorporar el patrimoni lingüístic i cultural contribuint
a crear una consciència d'identitat mitjançant el coneixement i la
valoració del context geogràfic i natural, l'evolució històrica i els
components socioeconòmic i polítics de les Illes Balears.

- Estudi i comprensió de la realitat dins un marc
referencial ampli (Illes Balears, Espanya, Europa, el món).

2n Font psicològica: Adequació a les característiques de
l'alumne adult, especialment les d'índole cognitiva (diversitat de
procedències, diferències de ritme, d'identitat de processos
d'aprenentatge). Així el currículum considerarà:

- la diversitat dels alumnes adults (socials, cultural,
lingüística).

- tractament que tengui en compte el bagatge
sociocultural-lingüístic de l'alumne adult.

- resposta a les necessitats i demandes. A més de
l'alfabetització increment de les propostes encaminades al
lliurament de les titulacions acadèmiques de grau mitjà, ajut de les
noves tecnologies.

3er Font epistemològica: L'ensenyament -aprenentatge de
cada àrea curricular en funció de l'estructura lògica de cada
disciplina.

4rt Font pedagògica: El currículum propi instrumentarà
les exigències de les fonts anteriors amb els components didàctics
propis de l'edat adulta (plantejament del procés, d'ens-ap, formació
del professorat, educació bilingüe, materials curriculars adequats).
 

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

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 4627/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Munar, relativa a cost dels Campionats
d'Espanya de la Joventut celebrats els dies 19,20,21,22,23 i 24 de
juny a Mallorca. (BOPIB núm. 181 de 6 de novembre del 1998).

1.- Desplaçaments des de la Península a les Illes:
Finançats pel Consejo Superior de Deportes.

2.- Desplaçaments entre Illes dels equips i esportistes:
No n'hi va haver.
Sols els corresponents als membres de les seleccions

balear d'atletisme, escacs i tennis de taula que s'incorporaren amb
la seva selecció a l'allotjament de Mallorca.

3.- Desplaçaments d'autocars per als esportistes dins
cadascuna de les Illes:

- A Mallorca: 13.830.787 pessetes.
-A Menorca i Eivissa-Formentera: 941.573 pessetes.

4.- Estada dels esportistes als hotels:
- Finançat pel Consejo Superior de Deportes, pel que fa

als allotjaments a Menorca i mallorca.
Allotjaments a Eivissa: 2.666.400 pessetes.

5.- Despeses d'organització de les federacions: 687.360
pessetes.

6.- Cost de l'acte inaugural: 7.587.865 pessetes.
 

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

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 4628/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Munar, relativa a aportacions d'altres
institucions pel finançament dels Campionats d'Espanya de la
Joventut celebrats els dies 19,20,21,22,23 i 24 de juny a Mallorca.
(BOPIB núm. 181 de 6 de novembre del 1998).

Les aportacions al Campionat d'Espanya de la Joventut,
d'altres institucions, per al finançament de les despeses, han estat les
següents:

- Consejo Superior de Deportes:
Estades i allotjaments a Mallorca
- Despeses d'organització: subvenció a la CAIB per valor

de 25.000.000 pessetes, per part del Consejo Superior de Deportes.
- Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa -Formentera i

ajuntaments.
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Disponibilitat de les instal•lacions, la neteja d'aquestes
i la prestació de materials tècnics, així com les corresponents a
l'estructura organitzativa pròpia.
 

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

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 4629/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Munar, relativa a finançament del cost
global dels Campionats d'Espanya de la Joventut celebrats els dies
19, 20, 21, 22, 23 i 24 de juny a Mallorca. (BOPIB núm. 181 de 6
de novembre del 1998).

a.- Viatges de tots els participants i estades hoteleres a
Mallorca: Concurs de provisió a càrrec del Consejo Superior de
Deportes, el qual n'ha fet el pagament i l'aportació.

b.- Allotjaments a Menorca i Eivissa Formentera i
transports interns de tota la competició: mitjançant concurs de
provisió dels serveis que ha desenvolupat la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports amb càrrec als seus fons.

c.- Despeses generals de l'organització: mitjançant la
subvenció del Consejo Superior de Deportes a la CAIB, essent la
Direcció General d'Esports la que ha realitzat els tràmits de
contractació i pagaments.
 

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

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 4631/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Munar, relativa a nombre d'esportistes
de les Illes Balears participants als Campionats d'Espanya de la
Joventut celebrats els dies 19, 20, 21, 22, 23 i 24 de juny a
Mallorca. (BOPIB núm. 181 de 6 de novembre del 1998).

Escacs masculí

1.- March Morlà, Xavier
2.- Ducrós Salvá, Antoni
3.- Martínez Peñalver, Josep
4.- March Morlà, David
5.- Riera Planells, Carles

Escacs femení

1.- Grau Carreras, Mònica
2.- Cordero Pedrosa, Elena
3.- Gallardo Piña, Neus
4.- Maturana Velasco
5.- Vich ramírez, Elena

Delegat entrenador: Villalonga Florit, Lluís.
Entr: Roca Salvà, Antoni

Voleibol Masculí. Club Voleibol Manacor- Cárnicas
Suñer

1.- Serra Durán, Miquel Angel
2.- Muñoz Rivas, Ambrosi
3.- Durán Estelrich, Joan
4.- Galmés Martí, Antoni
5.- Benejam Rios, Sebastià
6.- Suñer Galmés, Joan
7.- Gallego Sánchez, Miquel
8.- Perelló Gelabert, Jordi
9.- Pachón Quetglas, Joan
10.- Bauzá Fullana, Antoni
11.- Llodrà Miquel, Joan Montserrat
12.- Mesquida Nadal, Carles

Entrenador: Pont Nicolau, Joan
Delegat: Ginard Nicolau, Sebastià

Bàdminton femení

1.- Riera Clapés, Silvia
2.- Mariscal Fernández, Cristina
Entrenador-Delegat: Salvador Franco

Atletisme femení

1.- Torres Sainz-Pardo, Marta
2.- Méndez Tur, Sabrina
3.- Llodrá Llodrá, Antonia
4.- Asensio Navarro, Raquel

Entrenador: Budosa Estarellas, Miquel

Atletisme masculí

1.- Vidal Bauzá, Guillem
2.- Santamaria Chacon, Andreu
3.- Laguna Sánchez, Raúl
4.- Albion Griffiths, Daniel

Entrenador: Budosa Estarellas, Miquel

Natació masculí

1.- Ravena Iglesias, Guillem
2.- Varela Duro, David
3.- Florencio Vila, Jordi
4.- Vilella Martínez, Pau
5.- Roselló Redondo, Miquel
6.- Carreras Cervera, Guillem
7.- Genovart Cabrer, Antoni

Entrenador: Victor Tascón Piña
Delegada: Maria Jesus Sastre

Natació femenina

1.- Serra Duque, Yolanda
2.- Ferrero Bueno, Ana Belén
3.- Barres Bisquerra, Begoña
4.- Pérez Baumann, Isabel
5.- Mir Julia, Aina
6.- Sánchez Barros, Alexandra

Entrenador: Xavier Tascón Piña
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Tennis de taula masculí

1.- Salvà Tomas, Antoni
2.- Núñez Garcia, Joan G.
3.- Concejo Durán, Pere

Tennis de taula femení

1.- Gordillo Monrroig, Vanesa
2.- Leal  Rubiales, Sara

Delegat-Entrenador: Victor Taltavull Pons
Entrenador: José Félix Arrom Mérida

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

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 4633/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Munar, relativa a recursos humans de la
Direcció General d'Esports. (BOPIB núm. 181 de 6 de novembre
del 1998).

Existeixen mancances, atès el dinamisme generat, per tal
que es pugui cobrir, amb major coordinació les múltiples tasques
que s'han de desenvolupar en el desplegament de les activitats i la
gestió que han d'assolir els objectius fixats, les quals s'haurien de
cobrir, si s'escau, mitjançant una ampliació del catàleg de llocs de
treball.

Malgrat tot, les funcions encomanades es desenvolupen
sense que s'hagui de defugir cap responsabilitat.
 

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

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 4672/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Xavier Tejero, relativa a convenis singulars segons
Decret 38/98. (BOPIB núm. 182 de 13 de novembre del 1998).

Addenda al conveni entre la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca per al sosteniment dels centres municipals
d'educació infantil de l'esmentada localitat.
 

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

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 4673/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Xavier Tejero, relativa a convenis singulars signats
relatius a educació infantil. (BOPIB núm. 182 de 13 de novembre
del 1998).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports té signat un
conveni singular, d'acord amb el contingut de l'article 3 del Decret
38/1998.
 

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

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 4674/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Xavier Tejero, relativa a entitats públiques i privades que han
signat "convenis singulars". (BOPIB núm. 182 de 13 de novembre
del 1998).

El Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de
Ciutadella (Menorca).
 

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

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 4675/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Xavier Tejero, relativa a duració "Convenis singulars"
signats relatius a educació infantil. (BOPIB núm. 182 de 13 de
novembre del 1998).

La durada dels convenis singulars prevista a l'article 3 del
Decret 38/1998, és pel període d'un curs escolar, prorrogable, previ
acord entre les parts signants, fins al curs 2000/01.
 

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

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 4760/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a centres d'educació infantil i
primària. (BOPIB núm. 182 de 13 de novembre del 1998).

Els centres d'educació infantil i primària on passa la ràtio
de 25 alumnes per aula són els que hi apareixen en la relació
adjunta. La segona columna correspon a la ràtio del centre i la
primera al nombre d'unitats que sobrepassa la ràtio de 25 alumnes
per aula.

Encara que hi ha centres la ràtio dels quals sobrepassen la
fixada per a aquesta etapa, s'ha de tenir en compte que segons el
calendari d'aplicació de la LOGSE (article 17 del reial decret
173/1998, de 16 de febrer, BOE del 17, que modifica el 986/1991,
de 14 de juny), l'Administració educativa podrà adaptar els terminis
en funció de la seva pròpia planificació i dins l'àmbit temporal de
dotze anys.
 

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

La relació esmentada, queda dipositada al registre General
de l'Oficialia Major, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 4761/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a centres d'ESO. (BOPIB núm. 182
de 13 de novembre del 1998).

Els centres d'ESO on passa la ràtio de 30 alumnes per aula
són els que hi apareixen en la relació adjunta. La segona columna
correspon a la ràtio del centre i la primera al nombre d'unitats que
sobrepassa la ràtio de 30 alumnes per aula.
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Encara que hi ha centres la ràtio dels quals sobrepassen
la fixada per a aquesta etapa, s'ha de tenir en compte que segons
el calendari d'aplicació de la LOGSE (article 17 del Reial decret
173/1998, de 16 de febrer, BOE del 17, que modifica el 986/1991,
de 14 de juny), l'Administració educativa podrà adaptar els
terminis en funció de la seva pròpia planificació i dins l'àmbit
temporal de dotze anys.
 

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

La relació esmentada, queda dipositada al registre
General de l'Oficialia Major, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 4837/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a plaça d'enginyer de camins
canals i ports. (BOPIB núm. 183 de 20 de novembre del 1998).

Relació de persones presentades per cobrir la plaça
d'enginyer de camins, canals i ports, convocada per l'Institut
Balear de l'aigua i l'energia.
 

Marratxí, 26 de novembre del 1998.
La Consellera de la Funció Pública:
Mª Pilar Ferrer i Vanrell

Nom: Pablo Rodríguez García
Núm. registre: 130/98
Data: 16/10/98

Nom: Sebastià Ribot i Florit
Núm. registre: 132/98
Data: 19/10/98

Nom: Esteve Josep Pisano i Porada
Núm. registre: 134/98
Data: 19/10/98

Nom: Pilar Sánchez-Mateos i Rubio
Núm. registre: 136/98
Data: 19/10/98

Nom: Carlos Vázquez Rovira
Núm. registre: 138/98
Data: 20/10/98

Nom: Joan Reus i Frontera
Núm. registre: 139/98
Data: 20/10/98

Nom: Pablo Arturo Santiesteban Chavarri
Núm. registre: 141/98
Data: 20/10/98

Nom: Josep Casañ i Pastor
Núm. registre: 142/98
Data: 20/10/98

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 4854/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a accions de sensibilització i
foment del voluntariat. (BOPIB núm. 183 de 20 de novembre del
1998).

Accions de voluntariat desenvolupades l'any 1998

Reunions amb el Servei Voluntari Europeu
Roda de premsa a Eivissa per presentar el projecte de

Servei Voluntari Europeu al qual hi participa un jove eivissenc,
Òscar Marí.

Jornada de Voluntariat i Medi Ambient amb l'Ajuntament
de Sant Llorenç.

Reunions amb el Ministeri de Treball i Assumptes Socials
pel tema del Pla Estatal del Voluntariat.

Jornada de feina a s'Albufera de Mallorca amb els Grups
d'Espali de Mallorca.

Taula rodona a l'Institut Pau Casasnoves d'Inca sobre el
tema: Voluntariat i solidaritat.

Assessorament a la Conselleria de Turisme i al Consell
Insular de Mallorca sobre temes de voluntariat.

Manteniment del cens d'entitat de voluntariat.
Manteniment del fitxer de recerca de voluntaris amb les

entitats de Voluntariat.
Reunió a Palencia de totes les CCAA sobre el tema de

Voluntaris al Camí de Santiago.
Participació al master sobre camps de treball organitzat

pel Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.
Jornades sobre voluntariat i gent gran organitzades a ca'n

Tàpara i amb la col•laboració de Sa Nostra.
Taula rodona sobre voluntariat i activitats extraescolars

organitzada per la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes.
Participació a la mostra "Tiram sa casa per sa finestra"

organitzat per l'Ajuntament de Manacor.
Participació al programa de canal 37 sobre Voluntariat.
Participació al curs de projectes socials organitzat per Sa

Nostra.
Celebració d'una diada informativa a Binicanella sota el

títol de Joventut Informa.
Jornada de Voluntariat i Medi Ambient a Porreres.
Jornada de neteja al Soto d'Eivissa dia 29 de juliol amb la

participació del Consell de la Joventut d'Eivissa i Formentera,
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, Ajuntament d'Eivissa.

Organització de l'Escola d'Estiu del Voluntariat amb la
col•laboració d'entitats de voluntariat i amb l'assistència de 150
persones.

II Premi del Voluntariat.
Organització del dia Internacional del Voluntariat (5 de

desembre).

 
El Director General de Joventut i Família:
Antoni Pastor i Cabrer

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 4855/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a recomanacions del defensor
del poble per combatre la violència domèstica. (BOPIB núm. 183 de
20 de novembre del 1998).



5406 BOPIB núm.195 - 28 de gener del 1999

El Govern de les Illes Balears valora positivament el
grau de compliment de les recomanacions contingudes a l'informe
del Defensor del Pueblo respecte a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. En aquest sentit, l'informe diu textualment: "hemos
podido verificar que por parte del Gobierno Balear se está
llevando a cabo una completa labor de formación, prevención y
sensibilización principalmente a través de las denominadas
oficinas de ayuda a las víctimas del delito y que, en especial, la
asistencia jurídica que por parte de esa Administración se presta
a las mujeres que son objeto de maltrato es completa y constante".

Malgrat això, és cert que el Defensor del Pueblo, d'acord
amb les atribucions i funcions que li són pròpies, fa una sèrie de
recomanacions que el Govern Balear, com no pot ser d'altra
manera, tendrà en compte a l'hora de dur a terme les seves
actuacions per tal d'intensificar i millorar les polítiques i accions
en matèria de violència domèstica.
 

Palma, 1 de desembre del 1998.
La Consellera de Presidència:
Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 4862/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez, relativa a despeses per la millora de les
instal•lacions de la Xarxa d'Instal•lacions de Balears (XIB).
(BOPIB núm. 183 de 20 de novembre del 1998).

Les despeses de millora de les instal•lacions han anat
encaminades, dins l'any 1998, a garantir els serveis elementals per
a un funcionament adequat a la temporalitat d'ús de cadascuna de
les mateixes, així com a millorar el servei d'atenció directe ofert
en l'actualitat, segons els criteris establerts a la XIB.
 

Palma, 2 desembre del 1998
Director-Coordinador:
Antoni Serra i Torres

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 4878/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a ajudes pel manteniment de les
escoles infantils. (BOPIB núm. 183 de 20 de novembre del 1998).

La convocatòria de subvencions per al manteniment de
les guarderies infantils, no és la que consta al text de la pregunta,
sinó l'Ordre de la Conselleria de Presidència de 10 de setembre del
1998, per la qual es convoquen les ajudes per al manteniment de
les guarderies infantils sense ànim de lucre, corresponents al curs
1997/98, publicada al BOCAIB núm. 119 de 17-09-98.

Això no obstant trametem adjunta la relació d'aquestes
subvencions. Pel que fa a la dat de pagament, hem de fer constar
que en aquest moment està pendent d'emetre el document
comptable.
 

Palma, 30 de novembre del 1998.
El Director General d'Acció Social:
Miquel A. Martín Soledad

Subvencions Guarderies Infantils any 1998

Guarderia subvencionada: Patronat Municipal Escoles
d'infants de Ciutadella.

Municipi: Ciutadella.
Quantitat concedida: 163.877

Guarderia subvencionada: APA guard. Dida.
Municipi: P. Pollença.
Quantitat concedida: 473.422

Guarderia subvencionada: Bisbat de Menorca centres
Infantil Xipell.

Municipi: Ciutadella.
Quantitat concedida: 801.175

Guarderia subvencionada: Patronat Casa Cuna maternal
de Campos.

Municipi: Campos.
Quantitat concedida: 691.924

Guarderia subvencionada: Centre educ. infantil Sant
Josep.

Municipi: Maó.
Quantitat concedida: 382.379

Guarderia subvencionada: Fundació Pública Llar d'infants
d'Inca "Toninaina".

Municipi: Inca.
Quantitat concedida: 764.758

Guarderia subvencionada: Germanes Franciscanes Filles
de la Misericòrdia.

Municipi: Peguera.
Quantitat concedida: 1.165.346

Guarderia subvencionada: Germanes Franciscanes Filles
de la Misericòrdia.

Municipi: Palma.
Quantitat concedida: 8.212.044

Guarderia subvencionada: Hermanos de las Escuelas
cristianas "La Salle".

Municipi: Inca.
Quantitat concedida: 1.165.346

Guarderia subvencionada: Sol Ixent.
Municipi: Inca.
Quantitat concedida: 892.218

Guarderia subvencionada: APA Sant Joan de Ciutadella
"Es Poliol".

Municipi: Ciutadella.
Quantitat concedida: 254.919

Guarderia subvencionada: APA Sant Joan de Ciutadella
"Joguina".

Municipi: Ciutadella.
Quantitat concedida: 673.715

Guarderia subvencionada: Assoc. Veïnats Son
Oliva.Escoleta d'infants.

Municipi: Palma.
Quantitat concedida: 163.877
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Guarderia subvencionada: Parròquia Sta. Creu. Llar
d'infants Sta. Creu.

Municipi: Palma.
Quantitat concedida: 728.341

Guarderia subvencionada: Congreg. Germanes de la
Caritat Sant Vicenç de Paúl.

Municipi: Santa Maria.
Quantitat concedida: 200.294

Guarderia subvencionada: Congre. Germanes de la
Caritat Sant Vicenç de Paúl.

Municipi: Colònia Sant Pere.
Quantitat concedida: 54.626

Guarderia subvencionada: Congreg. Germanes de la
Caritat Sant Vicenç de Paúl.

Municipi: Artà.
Quantitat concedida: 345.962

Guarderia subvencionada: Congreg. Germanes Caritat
Sant Vicenç de Paúl.

Municipi: Sineu.
Quantitat concedida: 182.085

Guarderia subvencionada: Congreg. Germanes Caritat
Sant Vicenç de Paúl.

Municipi: Port de Pollença.
Quantitat concedida: 983.260

Guarderia subvencionada: Congreg. Germanes Caritat
Sant Vicenç de Paúl.

Municipi: Establiments.
Quantitat concedida: 182.085

Guarderia subvencionada: Congreg. Germanes Caritat
Sant Vicenç de Paúl.

Municipi: Llucmajor.
Quantitat concedida: 1.111.299

Guarderia subvencionada: Congreg. Germanes Caritat
Sant Vicenç de Paúl.

Municipi: Porto Colom.
Quantitat concedida: 91.043

Guarderia subvencionada: Congreg. Germanes Caritat
Sant Vicenç de Paúl.

Municipi: Sant Joan.
Quantitat concedida: 200.294
Guarderia subvencionada: Congreg. Germanes Caritat

Sant Vicenç de Paúl.
Municipi: Sant Francesc Xavier.
Quantitat concedida: 338.251

Guarderia subvencionada: Congreg. Germanes Caritat
Sant Vicenç de Paúl.

Municipi: Esporles.
Quantitat concedida: 127.460

Total: 20.350.000

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 4879/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a places de subinspector de tributs.
(BOPIB núm. 183 de 20 de novembre del 1998).

Les places del cos de gestió, escala subinspectors de
tributs, estan ocupades per José Maria Carreras Medina, Jorge Sainz
de Baranda Breinbeck, Israel Roibal Hernàndez i Manuel del Amo
Serrano.

Les dates d'inici de la seva relació Funcionarial amb la
Conselleria d'Economia i Hisenda són les següents:

José Maria Carreras Medina (01-06-95)
Jorge Sainz de Baranda Breinbeck (16-06-95)
Israel Roibal Hernández(16-05-97)
Manuel del Amo Serrano(17-08-98)

Les esmentades places estan incloses a l'oferta pública
d'oaucpació del personal de l'Administració de la CAIB per al 1998,
aprovada pel Decret 46/1998, de 24 d'abril, publicat al BOCAIB
núm. 58, de 30-04-98 i, per tant, podran esser ofertes a la propera
convocatòria d'ingrés pel torn lliure.
 

Marratxí, 9 de desembre del 1998.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Mª del Pilar Ferrer i Vanrell

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 4953/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a BOE 16 de gener del 1998. (BOPIB
núm. 184 de 27 de novembre del 1998).

La resposta queda dipositada al Registre General de
l'Oficialia Major a disposició del Hbles. Srs. diputats.
 

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 5917/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a material per als centres
d'ensenyament. (BOPIB núm. 185 de 4 de desembre del 1998).

El procés d'adquisició del material per als centres
d'ensenyament és el que determina la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, Llei 13/1995 de 18 de maig.

2.- Els criteris de distribució han estat els següents:
- Equipament dels centres de nova creació.
- Equipament dels centres amb ampliació d'unitats.
- Peticions dels centres incloses al Document

d'Organització del Centre, segons les disponibilitats pressupostàries.
 

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

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 5999/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a futur dels centres d'infantil
i primària. (BOPIB núm. 186 d'11 de desembre del 1998).
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El futur dels centres d'infantil i primària d'Estellencs,
Biniamar i Llombards vendrà determinat en qualsevol cas per la
demanda de places escolars en funció del dret dels pares i les
mares a escollir el centre que desitgin per als seus fills.

Malgrat el baix nombre d'alumnes matriculats (43 entre
els tres centres), aquesta Conselleria manté el servei educatiu amb
un nombre de professors i professores suficient per atendre
dignament les necessitats educatives d'aquests alumnes (4
professors ordinaris més 2 professors especialistes itinerants).
 

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

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a Resolució nomenament d'Uixers del Parlament

de les Illes Balears.

Atès que la Mesa de la Cambra en sessió celebrada dia 14
d'octubre d'enguany, aprovà les bases de la convocatòria per cobrir
tres places vacants al cos d'Uixers del Parlament de les Illes
Balears, en torn lliure, enquadrades al grup D i amb nivell de
complement de destinació 14, i que es publicaren al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears núm. 178 del 28-10-98.

Atès que aquestes places estan dotades
pressupostàriament.

Atès l'escrit del Tribunal de data 23 de desembre del
1998, on es comunica a la Presidència de la Cambra, que els
aspirants següents: Sr. Jaume Albertí i Albertí, Sr. Joan Llobera i
Galmés i Sra. Catalina Nicolau i Nicolau, han superat les proves
selectives corresponents i per tant, obtingut les places d'uixers
convocades.

Atès que tots tres reuneixen les condicions requerides a
la base segona de la convocatòria, que han presentat la
documentació exigida a la base vuitena, i que aquesta és correcta.

D'acord amb l'establert a la base novena de la
convocatòria, i per resolució de la Presidència de la Cambra de dia
19 de gener del 1999; la Mesa, a la sessió de dia 19 de gener del
1999, aprovà el nomenament com a funcionaris de carrera del cos
d'Uixers del Parlament de les Illes Balears als aspirants
anteriorment citats, i,

En conseqüència, 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 funcionaris de carrera del cos d'Uixers del
Parlament de les Illes Balears als aspirants següents:

- Sr. Jaume Albertí i Albertí, amb DNI núm. 43.100.977
- Sr. Joan Llobera i Galmés, amb DNI núm. 43.046.032
- Sra. Catalina Nicolau i Nicolau, amb DNI núm.

18.215.812.

Amb efectes econòmics i administratius des de la presa de
possessió de les places.

2.- Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener del 1999.
Per delegació del Molt Hble. Sr. President,La Secretària

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

Ordre de Publicació

B) 
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,
contempla l'existència de places adscrites al servei dels Grups
Parlamentaris de la Cambra, amb caràcter de Personal Eventual.

Atesa la proposta de dia 15 de gener del 1999 del Grup
Parlamentari Socialista, RGE núm. 120/99 del 15-01-99, relativa a
la reconversió de la plaça d'auxiliar administrativa adscrita al grup,
en administrativa del grup C, i del cessament de la Sra. Natàlia Vives
i Alario com auxiliar administrativa amb caràcter de personal
eventual adscrita al Grup Parlamentari Socialista i del seu
nomenament com administrativa (assimilada a sots-cap de negociat,
grup C) amb caràcter de personal eventual i adsacrita al mateix grup.

Atesa la Resolució del Molt Hble. Sr. President de dia 19-
01-99, assabentada la Mesa a la reunió de dia 19-01-99, 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 a la Sra. Natàlia Vives i Alario, amb DNI núm.
43.004.444, com a personal eventual adscrita al Grup Parlamentari
Socialista amb retribucions asimilades a les d'un funcionari de
carrera del cos d'administratius del grup C; amb efectes econòmics
i administratius des del dia 15 de gener del 1999 i el seu cessament
com auxiliar administrativa amb caràcter de personal eventual
adscrita a aquest grup a tots els efectes de d'aquesta data.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener del 1999.
Per delegació del Molt Hble. Sr. President, La Secretària

Primera  del Parlament de les Illes Balears:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.
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5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 193.

- Pàg. 5341 Projectes de Llei.
On diu: El President: Cristòfol Soler i Cladera.
Ha de dir: El President: Jaume Matas i Palou.
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