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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 106/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a allotjament protegit a
Ciutadella. (BOPIB núm. 194 de 22 de gener del 1999).

En relació a la creació d'un allotjament protegit (pis
tutelat) a Ciutadella, després de mantenir converses amb les dues
associacions que representen el col•lectiu de discapacitats de
Menorca -Asimpros i Coordinadora de Minusvàlids- i amb el
Consell Insular de Menorca, es va decidir finançar un recurs tipus
habitatge tutelat a Ciutadella gestionat per la Coordinadora de
Minusvàlids de Menorca mitjançant un conveni amb el Govern
balear. Actualment s'està pendent de la cessió d'un local per part
de l'Ajuntament de Ciutadella a la Coordinadora de Minusvàlids
per complir amb la finalitat esmentada.
 

Palma,  5 de febrer del 1999.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 146/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a contingut i
pressupost de programa teatral per al 1999. (BOPIB núm. 194 de
22 de gener del 1999).

La Direcció General de Cultura i Política lingüística ha
previst per a l'exercici pressupostari del 1999 una sèrie d'accions
per a la difusió del teatre en català a les Illes Balears.

En primer lloc es continuarà amb la programació
d'activitats teatrals per als escolars, les quals són incloses dins el
programa "La cultura a les escoles", perquè els infants puguin
gaudir dels espectacles muntats per companyies teatrals
professionals.

S'ha previst també continuar amb el suport a les
companyies professionals per a sortides fora i entre les Illes
Balears per donar a conèixer el treball teatral que es fa a la nostra
comunitat.

Es donarà suport al Festival de Teatre de Manacor que,
any rere any, du als escenaris d'aquest poble obres diverses amb
el denominador comú de la qualitat en els textos i en els
muntatges.

Durant aquest exercici pressupostari es produirà la
signatura d'un acord amb la Fundació Teatre del Mar per fomentar
i donar suport al teatre en català.

Les activitats teatrals s'estendran a totes les illes; de
moment s'està valorant la possibilitat de portar companyies
professionals de fora de les Illes Balears, sense descuidar el suport
a les de la nostra comunitat.

Quant al pressupost per fer front a aquestes accions, s'ha
previst una dotació inicial de 8.000.000 PTA (vuit milions de
pessetes); tanmateix s'ha d'esmentar que el pressupost pot variar
segons el nombre de sol•licituds que es rebin per assistir a les
representacions per part dels centres docents i de les sortides que
facin els grups teatrals fora de les Illes.
 

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 151/99, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Maria Barceló, relativa a inversions als parcs
naturals de les Illes durant el 1998. (BOPIB núm. 194 de 22 de
gener del 1999).

L'Ibanat en el parc de sa Dragonera va invertir en personal
tècnic i de manteniment 10.245.233 ptes.
-Transport i vehicles 1.814.750 ptes.
-Materials 1.654.901 ptes.
-Campanyes de desratització 1.150.000 ptes.
-Neteja i ús públic 850.688 ptes.
-Col•locació taules i bancs 669.320 ptes.
-Senyalització 1.775.540 ptes.

Parc de Mondragó:
-Personal tècnic, recepció i vigilància 9.518.352 ptes.
-Personal mant. i monitoratge educatiu 8.577.528 ptes.
-Materials 4.618.570 ptes.
-Maquinària i vehicles 1.514.750 ptes.
-Restauració parets seques 7.437.000 ptes.
-Lloguer W.C. químics 169.000 ptes.
-Enjardinament de l'aparcament del cap des Moro amb plantes i
mitjans propis.
-Renovació de papereres 650.000 ptes.
-Concurs i selecció d'un arquitecte per redactar el projecte del centre
de recepció del parc: projecte 2.000.000 ptes.
-Senyalització 4.061.140 ptes.

Amb partides d'altres departaments de l'Ibanat s'ha
col•locat una torre de vigilància contra incendis, un dipòsit d'aigua,
una àrea recreativa i s'ha realitzat un neteja forestal en una part del
bosc.

S'Albufera de Mallorca.
-Personal (tècnic, recepció i monitoratge) 17.498.244 ptes.
-Personal (manteniment) 9.650.000 ptes.
-Maquinària i vehicles 1.936.500 ptes.
-Materials 1.948.600 ptes.
-Neteja instal•lacions 1.042.608 ptes.
-Neteja de canals 4.585.768 ptes.
-Senyalització 2.182.105 ptes.
-Tancaments 3.712.000 ptes.
-Molí 1.485.728 ptes.
-Reposició itineraris 415.000 ptes.

S'Albufera des Grau, Menorca.
-Personal tècnic 3.800.000 ptes.
-Personal punt d'informació 650.000 ptes.
-Personal de manteniment 6.750.000 ptes.
-Vehicles 1.547.500 ptes.
-Maquinària i materials 1.750.000 ptes.
-Compra i col•locació caseta p. informació 350.000 ptes.
-Senyalització 1.158.370 ptes.
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Es realitzen tasques de conservació de les
infraestructures, manteniment dels espais i serveis d'ús públic i
atenció al públic. S'ha dotat el parc amb vehicles, sistema de
comunicacions i maquinària.
 

Palma, 3 de març del 1999.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 152/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a rehabilitació del
centre comercial d'Es Mercadal. (BOPIB núm. 194 de 22 de gener
del 1999).

D'acord amb el conveni signat amb l'Ajuntament d'Es
Mercadal, la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria ha
abonat la quantitat de 4.544.250 ptes. com a part de la subvenció
corresponent al 1998, per haver-se justificat l'adjudicació de la
primera fase de l'execució d'aparcaments de l'Avda. Dr. Llansó,
s/n, per a la zona comercial d'Es Mercadal per un import de
6.059.000 ptes.
 

Palma, 9 de febrer del 1999.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 153/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a rehabilitació del
casc antic de Ciutadella. (BOPIB núm. 194 de 22 de gener del
1999).

D'acord amb el conveni signat amb l'Ajuntament de
Ciutadella, la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria ha
abonat la quantitat de 30.000.000 de pessetes com a part de la
subvenció corresponent al 1998 per l'adjudicació o certificació
dels projectes següents:

Carrers part dreta casc antic 46.466.031 ptes.
Dotació papereres en casc antic 686.604 ptes.
Soterrament línies en casc antic 17.627.436 ptes.
Il•luminació del casc antic 2.407.782 ptes.
 

Palma, 9 de febrer del 1999.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 154/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a places concertades
per l'Ibas amb places en residències geriàtriques. (BOPIB núm.
194 de 22 de gener del 1999).

1.- El nombre actual de places concertades és de 221, de
les quals 201 són per a persones assistides i 20 per a persones
vàlides.

2.- Durant l'any 1998 no es varen concertar noves places
per manca d'ofertes.

3.- El Pla integral de les persones majors, aprovat per la
Comissió d'Assumptes Socials el 17 de novembre del 1998, preveu
totes aquelles actuacions referents als objectius generals 6, 7 i 8
sobre la provisió de places residencials com a substitutòries de la
llar, prioritzant les situacions d'alta dependència. Per tant, l'actuació
d'aquest institut s'encaminarà cap a aquestes tasques tan aviat com
les places físiques existeixin.
 

Palma, 10 de febrer del 1999.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 155/99, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Maria Barceló, relativa a via paral•lela al camí vell
de Ciutadella. (BOPIB núm. 194 de 22 de gener del 1999).

En contestació a la pregunta escrita de referència, adjunt
us tramet còpia del conveni signat amb l'Ajuntament de Ciutadella.
 

Palma, 15 de març del 1999.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

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

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 156/99, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Maria Barceló, relativa a obres per a la correcció de
la volta de Son Olivaret al terme municipal de Ciutadella. (BOPIB
núm. 194 de 22 de gener del 1999).

Havent-se cedit la titularitat de la carretera PM-721, on es
troba la volta de Son Olivaret, al Consell Insular de Menorca, la
competència de les obres pertany a l'esmentat consell.
 

Palma, 15 de març del 1999.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 166/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan B. Gomila, relativa a l'hospital d'Higüey. (BOPIB núm.
194 de 22 de gener del 1999).

1.- El Govern balear no ha fet cap retransmissió de cap
inauguració. És evident que coneixem que TVE ha fet una
retransmissió, però el diputat sap que jurídicament són organismes
diferents. En cap cas el Govern balear va fer cap acord específic per
a aquesta retransmissió.

2.- A la pregunta el diputat es refereix a "l'esmentat
viatge". Després d'una acurada revisió de la pregunta no hem trobat
cap viatge esmentat. En absència d'un esment a un viatge, pensam
que el diputat potser es refereix a la presència del President del
Govern balear a la República Dominicana, convidat pel Govern
d'aquell país.
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Respecte a aquest viatge -del president del Govern- avui,
1 de febrer, no s'han rebut encara les factures amb els detalls del
viatge esmentat. En qualsevol cas, el cost que s'espera correspon
als serveis demanats per tres polítics (director general de Joventut,
consellera de Presidència i President del Govern) per un viatge
que inclou: avió, allotjament i manutenció. El transport en el cas
de la consellera i el director general va ser a càrrec del president
de la Casa Balear a Dominicana, que va oferir el seu vehicle, i en
el cas del President del Govern dominicà, que l'havia convidat a
l'acte d'inauguració.

El President, com pertoca, és habitual i correspon al
càrrec, va anar acompanyat de premsa, protocol i seguretat, si bé
el Govern dominicà va aportar la major part dels serveis en aquest
sentit. A l'acte sí esmentat a la seva pregunta han participat més
persones de Balears, convidades en certs casos per l'ONG
responsable del projecte -la qual cosa, com és evident, ni tan sols
ha estat comunicada al Govern-, i altres organitzacions i empreses
interessades en aquesta inauguració, com subministradors, etc.

3.- Caldria que el diputat esmentés un viatge per poder
donar-li una informació més acurada però, a manca d'aquesta
informació, se suposa que el diputat es refereix al viatge del
President a Dominicana.

Cap persona, a més de les estrictament obligatòries per
raons del càrrec -una persona de seguretat i una de protocol-, no
va acompanyar el President al viatge amb motiu de la inauguració
de l'hospital d'Higüey.

En canvi, per les mateixes dates, la consellera de
Presidència va viatjar, en un viatge diferent, amb sortida, durada
i retorn diferents, -i coincidir amb el President a l'acte
d'inauguració de l'hospital- per controlar l'evolució de les obres de
diverses accions socials que es fan a Dominicana. Entre elles es va
signar un acord per a la gestió de l'hospital, es va produir una
reunió ordinària de la Comissió Mixta de gestió de l'hospital, es va
reunir amb la direcció de l'hospital, es varen visitar les obres de
reconstrucció de Villa Ortega, Hato Mayor, on el Govern financia
20 obres d'habitatges per a persones afectades per l'huracà
Georges, es va visitar una comunitat religiosa on es dóna
residència a 35 persones majors abandonades per tal de finançar
obres de renovació de l'edifici afectat per l'huracà, es varen visitar
escoles d'Hato Mayor on es dones classes de cultius agrícoles
productius per als residents i es va visitar la Casa Balear a Santo
Domingo, amb la qual es va mantenir una reunió de treball.

En aquest segon viatge varen participar la consellera i el
director general, acompanyats de dues persones del seu equip.

Dins la política del Govern balear de donar la màxima
transparència a tota l'acció que es du a terme en el Tercer Món a
l'objecte de conscienciar la societat de la importància d'aquestes
aportacions econòmiques, el Govern va oferir a tots els mitjans de
comunicació que una persona pogués participar en el viatge de la
consellera i assistir a la inauguració de l'hospital per comprovar in
situ la dimensió de l'obra i assistir a la vegada a l'hospital antic.

Tots els mitjans de comunicació han acceptat aquest
viatge, del qual el Govern es fa càrrec del viatge Palma-Santo
Domingo i allotjament. En total els participants varen ser: un
redactor dels següents mitjans: Diario de Mallorca, Diari d'Eivissa,
Ultima Hora, Ultima Hora Eivissa, Menorca, el Día del Mundo,
Balears, Cadena Ser, Cope, Ràdio Nacional i Ràdio Balear. Antena
3 i Telenova varen enviar un equip i Canal 4 un altre equip format
per dues persones. TVE no va participar en el viatge. En total, 15
persones. El cost estimat per persona va ser de prop de 100.000
pessetes pel viatge i unes 28.000 per l'allotjament. En total no
arriben als 2 milions de pessetes, pendents de les corresponents
liquidacions de l'empresa que ha lliurat els bitllets.

En tot cas, el volem informar que normalment la Unió
Europea considera raonable que es dediqui un 5% de l'import de les
actuacions en matèria social al Tercer Món per a conscienciació de
la societat. Aquesta xifra, que ens sembla exagerada, suposaria per
a aquest hospital una aportació de poc més de 15 milions de
pessetes, i per a tots els projectes que han pogut visitar els
periodistes uns 22 milions.

El servei de premsa ha fet un seguiment de la cobertura i,
amb 14 planes i gairebé una hora d'emissió, es troba que l'objectiu
social s'ha cobert.

Per a la seva informació, durant l'estada dels periodistes
a la República Dominicana el President no ha donat cap entrevista
a cap mitjà de comunicació.
 

Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 169/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a paraules d'ús exclusiu a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 196 de 4 de febrer del 1999).

El Govern no vol fer la competència ni a filòlegs ni a
sociolingüistes, però no renuncia al dret de fer constar tantes
vegades com sigui necessari que la unitat de la nostra llengua no és
una qüestió hegemònica, ni cosa d'una regió lingüística concreta,
sinó de totes. Tampoc no renuncia al dret de posar exemples ni a
l'aspiració que li sigui reconeguda aquesta llibertat sense cap més
transcendència.

Si el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista vol
llistes de paraules d'ús exclusiu de les Balears pot adreçar-se als
especialistes o informar-se dels programes i els estudis que el
Govern promou juntament amb la Universitat de les Illes Balears.
 

Palma, 19 de febrer del 1999.
Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 201/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a les sol•licituds municipals de
concessió d'autoritzacions per a emissores de radiodifusió amb
modulació de freqüència. (BOPIB núm. 196 de 4 de febrer del
1999).
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1.- L'any 1998 hi ha hagut una petició per a l'adjudicació
d'emissora de radiodifusió sonora amb modulació de freqüència
de caire municipal. En concret ens referim a la petició que fou
presentada per l'Ajuntament de Campos.

2.- Les emissores municipals de radiodifusió sonora amb
modulació de freqüència que es trobaven autoritzades de forma
provisional amb data 1 de gener d'enguany eren quinze.
 

Palma, 17 de febrer del 1999.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 203/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a les ajudes per a la realització
d'estudis universitaris per al curs 1998-1999. (BOPIB núm. 196 de
4 de febrer del 1999).

Les dades sobre les sol•licituds d'ajudes per
desplaçament dels alumnes de les Illes Balears, convocades per
l'Ordre de 16 de novembre del 1998 del conseller d'Educació,
Cultura i Esports, arribades a aquesta conselleria són les següents:

Illa de procedència: Mallorca; desplaçament a altres
CC.AA.: 303.

Illa de procedència: Menorca; desplaçament a Mallorca:
328; desplaçament a altres CC.AA.: 161.

Illa de procedència: Eivissa i Formentera; desplaçament
a Mallorca: 355; desplaçament a altres CC.AA.: 177.
 

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 204/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a mallorquins i mallorquines
matriculats a la Universitat de les Illes Balears (BOPIB núm. 204
de 4 de febrer del 1999).

Les dades sobre els mallorquins i les mallorquines
matriculats a la Universitat de les Illes Balears i centres que en
depenen per seguir estudis superiors i universitaris en el curs
1998/99 són les següents:

Estudis i Matrícula:
Física: 173
Complements Formació per a Psicopedagogia: 55
Química: 295
Ciències empresarials: 1313
Dret: 1853
Empreses i activitats turístiques: 1243
Econòmiques (branca Empresa): 588
Filologia Catalana: 239
Enginyer en Informàtica: 84
Educació Social: 190
Ciències de l'Educació: 369
Filologia Hispànica: 218

Filosofia: 191
Psicologia: 554
Geografia: 238
Història: 308
Història de l'Art: 359
Infermeria: 308
Matemàtiques: 127
Psicopedagogia: 102
Relacions Laborals: 834
Tècnic Informàtica de Gestió: 533
Tècnic Informàtica de Sistemes: 244
Treball Social: 236
Tècnic Telecomunicació. Telemàtica: 413
Biologia: 456
Bioquímica: 65
Escola de Mestres Alberta Jiménez: 505
Administració i Direcció d'Empreses: 595
Mestres/Educació Infantil: 309
Mestres/Educació Musical: 156
Mestres/Educació Primària: 263
Mestres/Educació Física: 170
Mestres/Educació Llengua Estrangera: 156
 

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

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 206/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a supervisions de les activitats de les
administracions públiques i entitats privades que ha fet l'ODDM
durant 1998 (BOPIB núm. 196 de 4 de febrer del 1999).

Supervisar les administracions públiques de la comunitat
autònoma i les entitats privades que serveixen al menor dins del
territori de les Illes Balears, és una competència de l'Oficina de
Defensa dels Drets del Menor, l'actuació de la qual a aquest respecte
es regeix pel criteri de necessitat objectiva, tant pel coneixement
d'irregularitats o vulneracions de drets del menor per les esmentades
entitats públiques o organismes privats com per la conveniència de
promoure el coneixement d'aquests drets o promoure la potenciació
de serveis al menor; aquesta decisió correspon exclusivament a
l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, i s'aplica en el moment
i lloc que consideri oportuns.

Fins al moment, tal funció l'ha exercida en tant que ha
tengut coneixement de possibles anomalies, sense que hagi deixat
desatesa denúncia de cap part, ha posat en marxa els mecanismes
oportuns de seguiment o, en el seu cas, de posada en estat d'alerta
i col•laboració amb els òrgans judicials.

No obstant això, entén que tal funció de supervisió, encara
que figuri a l'article 4, apartat A, de les seves competències, no és
necessàriament prioritària, en tant que el nivell de les institucions a
supervisar indiqui un satisfactori grau de bona gestió dels serveis.
Per això  és que l'article 7 deixa a la discreció del director de
l'Oficina "establir les prioritats d'objectius en la política d'actuació
de l'Oficina". En tot cas, aquesta Oficina és plenament conscient de
la necessitat de vigilar i disposar de canals informatius que permetin
exercir un seguiment dels serveis de protecció al menor i, en la
mesura de la seva capacitat organitzativa, ja satisfà aquesta
necessitat, ha posat en marxa un servei de seguiment amb
informació puntual.
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Li comunicam, no obstant això, que s'han supervisat 40
guarderies, 16 col•legis: 11 de públics i 5 de concertats; així com
l'organisme privat (ONG) AMADIBA (Associació de Mares de
Discapacitats de Balears). S'ha fet un informe sobre 36 guarderies
i un informe sobre abstenció escolar en 16 col•legis.

No s'ha fet cap tipus de seguiment a entitats d'adopció
internacionals, en no haver-hi, de moment, queixes o denúncies
d'irregularitats o de fets que vulneren els drets del menor.

No obstant això, l'Oficina es reserva el dret de futures
supervisions per assegurar garanties en matèria d'adopció i tenir
un coneixement més ampli sobre aquests temes.
 

Marratxí, 22 de febrer del 1999.
La Consellera de Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 207/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a tramitació de queixes i
greuges sobre situacions d'amenaça o vulneració dels drets del
menor per part de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor durant
1998 (BOPIB núm. 196 de 4 de febrer del 1999).

L'Oficina de Defensa dels Drets del Menor ha obert vint
(20) expedients durant 1998.

La classificació dels fets és la següent:
Maltractaments: 6
Abús sexual: 1
Minusvalidesa: 1
Sanitat: 1
Esport: 1
Ensenyament: 3
Acció social: 1
Publicitat: 4
Esplai: 2

Expedients que s'han tramitat o estan en tramitació en
l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor per resoldre les queixes
presentades el 1998:
Oberts: 20
Tancats: 11
En tramitació: 9
 

Marratxí, 23 de febrer del 1999.
La Consellera de Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 208/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a personal que depèn de
l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor (BOPIB núm. 196 de 4
de febrer del 1999).

El personal que treballa a l'Oficina de Defensa dels
Drets del Menor en data 1 de gener de 1999 és:

Sra. Joana Garcés Riera.
Formació: Treballadora social.
Experiència: Quatre anys de treballadora social a la CAIB.

Sr. Manuel Fernández Fernández.
Formació: Llicenciat en Dret.
Experiència: Dotze anys al centre de menors Es Pinaret. Creació i
desenvolupament d'una aplicació en Access per a la gestió del
recurs de la documentació i biblioteca del Departament de Menors
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Sra. Esther Vicens Buades.
Formació: Auxiliar administratiu.
Experiència: Dotze anys al centre de menors Es Pinaret.

Sr. Miguel Ángel Vicente Rubio.
Formació: Educador social. Llicenciat en Psicologia. Especialista
universitari en Criminologia.
Experiència: Dotze anys treballant en els centres següents: centre de
menors Es Pinaret (com a sotsdirector en 1990 i 1991); centre de
menors Sagrada Família (com a director el 1991 i el 1992); centre-
granja de menors Son Maixura (com a sotsdirector els anys 1992,
1993 i 1994).; centre Natzaret: Unitat de Diagnòstic Socioeducatiu
de 0 a 18 anys (com a sotsdirector el 1994 i el 1995).

Sr. Jesús Oliver Blanco.
Formació: Educador social.
Experiència: Divuit anys treballant en els centres següents: centre
de Santa Catalina; centre de menors Es Pinaret; Casa d'Observació;
centre de menors Sagrada Família, com a educador i com a delegat
d'Atenció al Menor de l'Equip de Medi Obert.

Sr. Pedro Quevedo Bustillo.
Formació: Educador social. Oficialia industrial. Primer cicle de
Psicologia, incomplet.
Experiència: Divuit anys treballant en els centres següents: centre
de Santa Catalina; centre de menors Es Pinaret (com a coordinador
el 1986 i el 1987; com a sotsdirector, el 1988 i el 1989; com a
director el 1993 i el 1994); centre Sagrada Família (com a
sotsdirector el 1989 i el 1990).

També col•laboren amb l'ODDM els següents professionals del
Servei de Menors:

Sra. Aina Reyes Fernández, llicenciada en Pedagogia.
Sra. Dolores Feliu Durán, llicenciada en Dret. 

 
Marratxí, 22 de febrer del 1999.
La Consellera de Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 209/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a estudiants de Mallorca matriculats
a universitats i centres d'estudis superiors de fora del territori de les
Illes Balears el curs 1998/1999 (BOPIB núm. 196 de 4 de febrer del
1999).
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Recentment la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
del Govern balear ha sofert una modificació parcial en la
distribució de competències en alguna de les seves unitats
orgàniques. Algunes d'aquestes modificacions afecten la Direcció
General d'Educació a Mallorca, que ha passat a denominar-se
Direcció General d'Ensenyaments Superiors i de Règim Especial,
exercint, entre d'altres, les competències relatives a matèries
universitàries. Un dels objectius principals a curt termini, dintre de
les noves funcions d'aquesta Direcció General, és crear i
actualitzar els seus fitxers de base de dades per tal de poder oferir
un millor servei a la ciutadania. En aquests moments ens trobem
en aquesta fase de recalar informació relativa als estudiants de les
nostres illes que cursen estudis fora de la nostra comunitat. Per
tant, en aquests moments no disposem d'una informació completa
per poder contestar adequadament la pregunta parlamentària, si bé
esperem, en un futur no gaire llunyà, poder-ho fer.
 

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 210/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudiants de Menorca
matriculats a universitats i centres d'estudis superiors de fora del
territori de les Illes Balears el curs 1998/1999 (BOPIB núm. 196
de 4 de febrer del 1999).

Recentment la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
del Govern balear ha sofert una modificació parcial en la
distribució de competències en alguna de les seves unitats
orgàniques. Algunes d'aquestes modificacions afecten la Direcció
General d'Educació a Mallorca, que ha passat a denominar-se
Direcció General d'Ensenyaments Superiors i de Règim Especial,
exercint, entre d'altres, les competències relatives a matèries
universitàries. Un dels objectius principals a curt termini, dintre de
les noves funcions d'aquesta Direcció General, és crear i
actualitzar els seus fitxers de base de dades per tal de poder oferir
un millor servei a la ciutadania. En aquests moments ens trobem
en aquesta fase de recalar informació relativa als estudiants de les
nostres illes que cursen estudis fora de la nostra comunitat. Per
tant, en aquests moments no disposem d'una informació completa
per poder contestar adequadament la pregunta parlamentària, si bé
esperem, en un futur no gaire llunyà, poder-ho fer.
 

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

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 211/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudiants d'Eivissa i
Formentera matriculats a universitats i centres d'estudis superiors
de fora del territori de les Illes Balears el curs 1998/1999 (BOPIB
núm. 196 de 4 de febrer del 1999).

Recentment la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
del Govern balear ha sofert una modificació parcial en la distribució
de competències en alguna de les seves unitats orgàniques. Algunes
d'aquestes modificacions afecten la Direcció General d'Educació a
Mallorca, que ha passat a denominar-se Direcció General
d'Ensenyaments Superiors i de Règim Especial, exercint, entre
d'altres, les competències relatives a matèries universitàries. Un dels
objectius principals a curt termini, dintre de les noves funcions
d'aquesta Direcció General, és crear i actualitzar els seus fitxers de
base de dades per tal de poder oferir un millor servei a la ciutadania.
En aquests moments ens trobem en aquesta fase de recalar
informació relativa als estudiants de les nostres illes que cursen
estudis fora de la nostra comunitat. Per tant, en aquests moments no
disposem d'una informació completa per poder contestar
adequadament la pregunta parlamentària, si bé esperem, en un futur
no gaire llunyà, poder-ho fer.
 

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

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 212/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a estudiants d'Eivissa i Formentera
matriculats a la Universitat de les Illes Balears el curs 1998/1999
(BOPIB núm. 196 de 4 de febrer del 1999).

Les dades sobre els/les eivissencs/ques i els/les
formenterencs/ques matriculats a la Universitat de les Illes Balears
i centres que en depenen per seguir estudis superiors i universitaris
en el curs 1998/99 són les següents:

Estudis i Matrícula:
Física: 8
Complements Formació per a Psicopedagogia: 5
Química: 6
Ciències empresarials: 107
Dret: 46
Empreses i activitats turístiques: 36
Econòmiques (branca Empresa): 15
Filologia Catalana: 6
Enginyer en Informàtica: 3
Educació Social: 12
Ciències de l'Educació: 19
Filologia Hispànica: 10
Filosofia: 3
Psicologia: 22
Geografia: 3
Història: 12
Història de l'Art: 20
Infermeria: 2
Matemàtiques: 8
Psicopedagogia: 10
Relacions Laborals: 27
Tècnic Informàtica de Gestió: 15
Tècnic Informàtica de Sistemes: 13
Treball Social: 5
Tècnic Telecomunicació. Telemàtica: 11
Biologia: 15
Bioquímica: 3
Escola de Mestres Alberta Jiménez: 31
Administració i Direcció d'Empreses: 17
Mestres/Educació Infantil: 100
Mestres/Educació Musical: 2
Mestres/Educació Primària: 19
Mestres/Educació Física: 16
Mestres/Educació Llengua Estrangera: 10
 

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

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 213/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a ajudes per allotjament per a la
realització d'estudis universitaris per al curs 1998/1999 (BOPIB
núm. 196 de 4 de febrer del 1999).
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Les dades sobre les sol•licituds d'ajudes per allotjament
dels alumnes de les Illes Balears, convocades per l'Ordre de 16 de
novembre de 1998 del conseller d'Educació, Cultura i Esports,
arribades a aquesta Conselleria són les següents:

Illa de procedència: Mallorca
Allotjament Mallorca: ---
Allotjament altres CCAA: 303

Illa de procedència: Menorca
Allotjament Mallorca: 53
Allotjament altres CCAA: 161

Illa de procedència: Eivissa i Formentera
Allotjament Mallorca: 62
Allotjament altres CCAA: 174
 

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

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 214/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a menorquins i menorquines
matriculats a la Universitat de les Illes Balears per al curs 1998/99
(BOPIB núm. 196 de 4 de febrer del 1999).

Les dades sobre els menorquins i les menorquines
matriculats a la Universitat de les Illes Balears i centres que en
depenen per seguir estudis superiors i universitaris en el curs
1998/99 són les següents:

Estudis i Matrícula:
Física: Ciutadella, 0; Ferreries,1 ; Es Mercadal, 0; Es Migjorn, 0;
Alaior, 0; Maó, 1; Es Castell, 0; Sant Lluís, 0. Total: 2.
Complements Formació per a Psicopedagogia:  Ciutadella, 1;
Ferreries, 0; Es Mercadal, 0; Es Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 0; Es
Castell, 0; Sant Lluís, 0. Total: 1. 
Química: Ciutadella, 5; Ferreries, 1; Es Mercadal, 2; Es Migjorn,
0; Alaior, 0; Maó, 5; Es Castell, 0; Sant Lluís, 0. Total: 8 
Ciències empresarials: Ciutadella, 24; Ferreries, 4; Es Mercadal,
1; Es Migjorn, 0; Alaior, 11; Maó, 24; Es Castell, 7; Sant Lluís, 1.
Total: 72. 
Dret: Ciutadella, 11; Ferreries, 0; Es Mercadal, 0; Es Migjorn, 0;
Alaior, 4; Maó, 12; Es Castell, 1; Sant Lluís, 1. Total: 29.
Empreses i activitats turístiques: Ciutadella, 14; Ferreries, 0; Es
Mercadal, 0; Es Migjorn, 0; Alaior, 3; Maó, 9; Es Castell, 2; Sant
Lluís, 1. Total: 29.
Econòmiques (branca Empresa): Ciutadella, 3; Ferreries, 1; Es
Mercadal, 0; Es Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 3; Es Castell, 0; Sant
Lluís, 0. Total: 7.
Filologia Catalana: Ciutadella, 3; Ferreries, 2; Es Mercadal, 0; Es
Migjorn, 0; Alaior, 2; Maó, 2; Es Castell, 0; Sant Lluís, 0. Total:
9.
Enginyer en Informàtica: Ciutadella, 1; Ferreries, 0; Es Mercadal,
0; Es Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 0; Es Castell, 0; Sant Lluís, 0.
Total: 1.
Educació Social: Ciutadella, 6; Ferreries, 0; Es Mercadal, 0; Es
Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 1; Es Castell, 1; Sant Lluís, 0. Total:
8.

Ciències de l'Educació: Ciutadella, 14; Ferreries, 1; Es Mercadal, 1;
Es Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 5; Es Castell, 1; Sant Lluís, 0. Total:
22.
Filologia Hispànica: Ciutadella, 0; Ferreries, 1; Es Mercadal, 0; Es
Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 1; Es Castell, 0; Sant Lluís, 0. Total: 2.
Filosofia: Ciutadella, 1; Ferreries, 1; Es Mercadal, 0; Es Migjorn, 0;
Alaior, 0; Maó, 0; Es Castell, 1; Sant Lluís, 0. Total: 3.
Psicologia: Ciutadella, 10; Ferreries, 2; Es Mercadal, 1; Es Migjorn,
0; Alaior, 1; Maó, 6; Es Castell, 1; Sant Lluís, 0. Total: 21.
Geografia: Ciutadella, 3; Ferreries, 2; Es Mercadal, 2; Es Migjorn,
0; Alaior, 0; Maó, 0; Es Castell, 4; Sant Lluís, 0. Total: 11.
Història: Ciutadella, 7; Ferreries, 0; Es Mercadal, 1; Es Migjorn, 0;
Alaior, 0; Maó, 6; Es Castell, 1; Sant Lluís, 0. Total: 15.
Història de l'Art: Ciutadella, 8; Ferreries, 3; Es Mercadal, 2; Es
Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 2; Es Castell, 1; Sant Lluís, 0. Total: 16.
Infermeria: Ciutadella, 6; Ferreries, 0; Es Mercadal, 0; Es Migjorn,
0; Alaior, 0; Maó, 1; Es Castell, 0; Sant Lluís, 0. Total: 7.
Matemàtiques: Ciutadella, 8; Ferreries, 4; Es Mercadal, 0; Es
Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 1; Es Castell, 0; Sant Lluís, 0. Total: 13.
Psicopedagogia: Ciutadella, 2; Ferreries, 0; Es Mercadal, 0; Es
Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 1; Es Castell, 0; Sant Lluís, 1. Total: 4.
Relacions Laborals: Ciutadella, 8; Ferreries, 1; Es Mercadal, 0; Es
Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 12; Es Castell, 0; Sant Lluís, 1. Total:
22.
Tècnic Informàtica de Gestió: Ciutadella, 0; Ferreries, 1; Es
Mercadal, 0; Es Migjorn, 0; Alaior, 1; Maó, 2; Es Castell, 1; Sant
Lluís, 0. Total: 5.
Tècnic Informàtica de Sistemes: Ciutadella, 2; Ferreries, 0; Es
Mercadal, 0; Es Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 2; Es Castell, 0; Sant
Lluís, 2. Total: 6.
Treball Social: Ciutadella, 2; Ferreries, 0; Es Mercadal, 0; Es
Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 1; Es Castell, 1; Sant Lluís, 0. Total: 4.
Tècnic Telecomunicació. Telemàtica: Ciutadella, 2; Ferreries, 0; Es
Mercadal, 1; Es Migjorn, 0; Alaior, 2; Maó, 3; Es Castell, 0; Sant
Lluís, 1. Total: 9.
Biologia: Ciutadella, 6; Ferreries, 0; Es Mercadal, 0; Es Migjorn, 0;
Alaior, 0; Maó, 5; Es Castell, 0; Sant Lluís, 1. Total: 12.
Bioquímica: Ciutadella, 1; Ferreries, 0; Es Mercadal, 0; Es Migjorn,
0; Alaior, 0; Maó, 0; Es Castell, 1; Sant Lluís, 0. Total: 2.
Escola de Mestres Alberta Jiménez: Ciutadella, 8; Ferreries, 2; Es
Mercadal, 1; Es Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 4; Es Castell, 0; Sant
Lluís, 0. Total: 15.
Administració i Direcció d'Empreses: Ciutadella, 2; Ferreries, 0; Es
Mercadal, 1; Es Migjorn, 0; Alaior, 2; Maó, ; Es Castell, 4; Sant
Lluís, 0. Total: 2.
Mestres/Educació Infantil: Ciutadella, 28; Ferreries, 5; Es Mercadal,
2; Es Migjorn, 0; Alaior, 14; Maó, 24; Es Castell, 7; Sant Lluís, 4.
Total: 84.
Mestres/Educació Musical: Ciutadella, 3; Ferreries, 3; Es Mercadal,
1; Es Migjorn, 0; Alaior, 1; Maó, 4; Es Castell, 0; Sant Lluís, 0.
Total: 12.
Mestres/Educació Primària: Ciutadella, 7; Ferreries, 1; Es Mercadal,
0; Es Migjorn, 0; Alaior, 0; Maó, 5; Es Castell, 4; Sant Lluís, 0.
Total: 16.
Mestres/Educació Física: Ciutadella, 6; Ferreries, 2; Es Mercadal,
0; Es Migjorn, 0; Alaior, 1; Maó, 3; Es Castell, 0; Sant Lluís, 0.
Total: 12.
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Mestres/Educació Llengua Estrangera: Ciutadella, 4; Ferreries, 1;
Es Mercadal, 0; Es Migjorn, 0; Alaior, 1; Maó, 3; Es Castell, 1;
Sant Lluís, 0. Total: 10.
 

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

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 215/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a emissions en cadena de les
televisions locals a les Illes Balears (BOPIB núm. 196 de 4 de
febrer del 1999).

El Govern de la comunitat autònoma no ha rebut cap
petició per realitzar emissions en cadena per part de diferents
televisions locals radicades a municipis amb proximitat territorial.

En qualsevol cas, s'ha presentant en el Congrés dels
Diputats una esmena a la Proposició de llei de modificació del
règim de titularitat i gestió de la televisió, que es convertiria en la
disposició addicional quarta d'aquesta Llei, i que modifica el
règim jurídic del procés d'atorgament del títol que habilita per a la
prestació del servei de televisió local, tal com es preveu a la vigent
Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones
terrestres. El tractament de les emissions en cadena també podria
canviar com a conseqüència d'aquesta nova regulació.
 

Palma, 17 de febrer del 1999.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 388/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a obertura d'ajuts per als sectors
econòmics de les Illes (BOPIB núm. 196 de 4 de febrer del 1999).

El BOCAIB va sortir publicat per igual a les tres illes i
no hi ha motiu perquè hi hagi un retard en la recepció, per ser de
Menorca i d'Eivissa, en comparació amb Mallorca.

Per part del Govern, s'intenta evitar aquest tipus de
retards en la publicació del BOCAIB, que, en el cas del de primer
d'any, ha estat provocat pel gran nombre de documents a publicar
el primer d'any.
 

Palma, 2 de març del 1999.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 391/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a Fira del Cavall d'Inca (BOPIB
núm. 196 de 4 de febrer del 1999).

La subvenció atorgada per a la Fira del Cavall d'Inca de
1998 va ser de 750.000 pessetes.
 

Palma, 8 de març del 1999.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 392/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a empreses subministradores
d'aigua a Menorca (BOPIB núm. 196 de 4 de febrer del 1999).

La Conselleria de Medi Ambient no ha cobrat res de les
empreses subministradores d'aigua de Menorca.

Els ingressos procedents del cànon de sanejament, que es
cobren a través de les empreses subministradores, són gestionades
per la Conselleria d'Economia i Hisenda.
 

Palma, 15 de febrer del 1999.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A.Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 414/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a expedients per infracció a
espectacles i activitats extraordinàries durant 1998 (BOPIB núm.
196 de 4 de febrer del 1999).

El vigent Reglament General de Policia d'Espectacles
Públics i activitats recreatives, RD 2816/82, de 27 d'agost,
contemplava a la secció 4a les infraccions i sancions a l'esmentada
normativa, tipificant cadascun dels fets que haurien de considerar-se
com una vulneració a la normativa vigent.

A l'entrada en vigor de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, es va establir com a principi de legalitat que
la potestat sancionadora de les Administracions públiques
únicament podria exercir-se quan fora atribuïda per una norma amb
categoria de llei, quedant invalidada l'aplicació del contingut de la
Secció 4a del RD abans esmentat.

Per RD 122/95, de 27 de gener, foren transferides les
funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria d'espectacles, en estar
contemplat al nostre Estatut d'Autonomia la competència exclusiva
de la nostra comunitat en aquesta matèria. Encara que en el traspàs
efectiu de les citades competències la Delegació del Govern
entengué que la potestat sancionadora era de la seva competència,
en estar les infraccions i les sancions tipificades per la Llei Orgànica
de seguretat ciutadana, Llei 1/1992, de 21 de febrer, ja que el seu
contingut dispositiu contempla, bàsicament, temes de seguretat
pública, competència exclusiva de l'Estat segons l'article 149.1.29
de la Constitució Espanyola.

Tot això va comportar que durant l'any 1998 no s'iniciés,
per part de la CAIB, cap expedient sancionador en matèria
d'espectacles públics. Però, arrel d'un informe emès pels Serveis
Jurídics del Ministeri de l'Interior i corroborat pels Serveis Jurídics
de la CAIB, determinats comportaments en matèria d'espectacles
públics i activitats recreatives hauran de ser sancionats per la
Comunitat Autònoma, en estar recollits com infracció a la citada llei
orgànica, però sempre i quan no comporti situacions d'alteració
d'ordre públic o de la seguretat ciutadana.
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A conseqüència de l'anteriorment exposat, el 18 de gener
de 1999 es va procedir a l'entrega per part de la Delegació del
Govern de Balears dels expedients sancionadors i denúncies que
hi hagués en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives,
procedint-se per part de la Direcció General d'Interior a la seva
recepció i posterior estudi per iniciar la tramitació dels esmentats
expedients sancionadors.
 

Marratxí, 23 de febrer del 1999.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 460/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a resposta del BOE 16 de gener
de 1998. (BOPIB núm. 196 de 4 de febrer del 1999).

El desglossament de la quantia i concepte l'ha de
demanar el diputat al Govern de la nació, mitjançant la seva
representació al Congrés dels Diputats.

En aquest sentit, s'ha d'assenyalar que la quantitat de
2.169.000 pertany al pressupost de l'Estat i no al de la Comunitat
Autònoma.
 

Palma, 17 de febrer del 1999.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 839/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa al director general de
Transports. (BOPIB núm. 198 de 19 de febrer del 1999).

Les reunions del Comitè Nacional de Transports a
Madrid tenien una durada de dos dies (dijous 21 i divendres 22 de
gener de 1999), la intenció de la Direcció General
d'Infraestructures era que hi assistís el director general i el cap
d'ordenació de transports terrestres, ja que el director general tenia
uns compromisos adquirits amb anterioritat a Mallorca. El cap
d'ordenació de transports terrestres no pogué assistir a l'esmentada
reunió per motius de força major (hagueren d'ingressar un filla a
l'hospital).
 

Palma, 2 de març del 1999.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 914/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses en transferències
corrents a famílies i institucions sense finalitat lucrativa en matèria
de normalització lingüística amb càrrec al pressupost de 1998.
(BOPIB núm. 199 de 26 de febrer del 1999).

Durant l'any 1998 s'han atorgat ajuts per un import de
6.000.000 PTA. mitjançant l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura
i Esports de 19-3-98, destinada a donar suport al programa de
normalització lingüística.

La distribució dels ajuts ha estat la següent:

Isabel Maria Rosselló Juan: 75.610 PTA
Antoni Nadal i Soler: 100.000 PTA
Fundació ACA: 239.430 PTA
Obra Cultural Balear: 189.024 PTA
Nicolau Pons i Llinàs: 189.024 PTA
Llorenç Miquel Jaume: 138.618 PTA
Associació Bany-al-bahar: 252.032 PTA
Lluís A. Vallcaneras Nebot: 226.829 PTA
Club d'Esplai Jovent: 189.024 PTA
Maria Eufina Ramis Pujadas: 113.414 PTA
Antònia Ordinas Marí: 151.219 PTA
Joan Marí Vidal: 226.829 PTA
Lluc Matas Ferriol: 113.414 PTA
Federació Balear d'Espeleologia: 226.829 PTA
Cercle Artístic de Ciutadella: 264.634 PTA
A.C. Menorquina d'Espectacles: 327.642 PTA
A. Cultural S'Ull de Sol: 176.422 PTA
Centre Cultural d'Algaida-Ràdio: 156.250 PTA
Centre Cultural d'Algaida-Teatre: 250.000 PTA
Grup Escènic Artanenc: 171.875 PTA
Miquel Àngel Santander Capellà: 234.375 PTA
Associació Cultural GOM Teatre: 187.500 PTA
Agrupació Revetlla de Sant Antoni: 187.500 PTA
Joan Mir Obrador: 203.125 PTA
Grup Blanquerna: 250.000 PTA
Associació Trenta-1: 93.750 PTA
Obra Cultural Balear: 265.625 PTA
Orfeón Mahonés:  130.900 PTA
Associació Balear de Centres de Formació: 130.900 PTA
Moviment de Renovació Pedagògica: 104.720 PTA
Assoc. Cultural Menorquina d'Espectacles: 117.810 PTA
Coneix la història, coneix Menorca: 104.720 PTA
Col•legi Sant Vicenç de Paül: 80.047 PTA
Centre Mater Misericordiae: 130.900 PTA

Igualment durant l'any 1998 s'han atorgat ajuts per un
import de 1.222.000 PTA mitjançant l'Ordre del conseller
d'Educació, Cultura i Esports de 27-7-98, per regulació de les
condicions d'obtenció d'ajuts per a desplaçaments per motius
culturals.

La distribució dels ajuts ha estat la següent:

Associació Cultural Albopàs (trobada de gegants a Barcelona dia
9.5.98): 109.000 PTA
Associació Cultural Albopàs (trobada de gegants a Barcelona dia
31.1.98): 249.000 PTA
Associació Cultural Albopàs (Participació al VIII Festival de
Música de Calaf, dies 26 i 27 de juny): 170.000 PTA
Associació Cultural Albopàs (Participació al Festival Solc a Orista
i Sobremunt, dies 4 i 5 de juliol): 196.000 PTA
Associació Cultural Albopàs (Participació Festival Folk Santo
Estevo de Ourense, dies 8 i 9 d'agost): 249.000 PTA
Associació Cultural Aires Gabellins (Participació al Certamen
Regional de la Jota a Múrcia, dia 26.9.98): 249.000 PTA.

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

A la Pregunta RGE núm. 919/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a beques per estudis superiors
de música fora de les Illes Balears. (BOPIB núm. 199 de 26 de
febrer del 1999).

A continuació es relaciones les ajudes concedides per
aquest concepte:

A) Per estudis a l'estranger reberen una ajuda de 215.000
PTA cadascuna de les persones següents:

Júlia Alcaraz Vilamassana
Marc Torres Romagosa
David Gómez Collados
M. Antònia Pons-Estel Tugores
M. Lourdes Pons Cortès
M. Isabel Bonnín Riera
Ramon Andreu Ferrer
Yedra Fiona Palau Beresfora

B) Per estudis a la península reberen una ajuda de
150.000 PTA cadascuna de les persones relacionades a
continuació:
Mercedes de los Ríos Otero
M. Elena Marín Marín
Sebastià Bover Nicolau
Núria Garcia Ferrer
Bartomeu Mut Llabrés
Catalina Obrador Vaquer
Tomàs Picornell Roig
Catalina M. Alzamora Cursach
Natàlia Dorado Romero
Marta Ambròs Tomàs
Margarita Reig Reus
Assumpta Pons Casas
José Agustín Candisano Mera
Félix Aguiló Caldentey
Jaume Roig Martí
Juan Torres Pascual
Maria de Lluc Coli Mulet
Maria del Hoyo Pérez de Rada
Lluís Segura Gelabert
Francisca Picó Pons
Bartomeu Olives Villalonga
Kiev Portella Pons
Eugenio Fernández Fernández

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

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 1034/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a violació de la Llei d'espais
naturals per l'obertura d'un vial i àrea per aparcaments a ses
Fontanelles (Ciutadella) (BOPIB núm. 200 de 3 de març del
1999).

Visitada la finca objecte de la denúncia per tècnics
d'aquesta conselleria i analitzats els fets, es considera que no
poden ser constitutius de delicte ecològic, atesa l'escassa magnitud
dels danys i no afectar espècies protegides.

Per part de la Conselleria es valoraran els productes tallats
sense autorització, per aplicar en el seu cas la sanció corresponent.
S'informarà dels fets a l'Ajuntament de Ciutadella, per si poden ser
constitutius d'infracció urbanística, i a la Demarcació de Costes
sobre la zona de la seva competència.

 Palma, 25 de març del 1999.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 1636/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Antònia Munar, relativa a aportacions de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern balear a les
federacions esportives de les Illes Balears durant l'any 1998 (BOPIB
núm. 201 de 12 de març del 1999).

Desplaçaments insulars: no hi ha convocatòria per aquest
concepte.

Desplaçaments interinsulars: l'única federació balear que
no ha justificat totalment la subvenció atorgada és la Federació
Balear de Lluita, a la qual li manca per justificar la quantitat de
77.470.- PTA.

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

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 1695/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a subvencions per a l'estalvi i
diversificació energètics en 1998 (BOPIB núm. 202 de 19 de març
del 1999).

Adjunt li remet llistat de les subvencions concedides a
cadascuna de les Illes Balears, indicant el sol•licitant, projecte,
pressupost del projecte i ajuda concedida.

 Palma, 6 d'abril del 1999.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

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

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 1696/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a negociacions amb el Govern
central sobre instal•lacions militars desafectades a les Illes Balears
(BOPIB núm. 202 de 19 de març del 1999).

En aquests moments no es duen a terme negociacions amb
l'Administració de l'Estat sobre instal•lacions militars desafectades.
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No obstant això, pensem continuar en un futur converses
sobre possibles instal•lacions militars desafectades, per tal de
poder-les revertir a usos socials.

 Palma, 29 de març del 1999.
La Conselleria de Presidència.

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

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 1697/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudis sobre riscs (BOPIB
núm. 202 de 19 de març del 1999).

La Conselleria de Funció Pública i Interior ha elaborat
el projecte de decret pel qual es despleguen determinats aspectes
de la Llei autonòmica d'ordenació d'emergències a les Illes
Balears (LOE) i es troba actualment en espera del dictamen del
Consell Consultiu.

En el títol IV de l'esmentat projecte de decret, es
contempla l'organització, funcionament i règim jurídic de l'Institut
Balear de Seguretat Pública, tal i com ordena l'article 35 de
l'esmentada LOE, i estructurant els esmentats instituts en dos
centres, el Centre de Formació i el Centre d'Estudis.

D'acord amb el previst a l'article 9 de la LOE, les
obligacions que l'esmentada llei imposa al Govern de la CAIB han
estat reconegudes en el projecte de decret com a funcions que han
de realitzar el Centre d'Estudis de l'Institut Balear de Seguretat
Pública, quedant redactats els paràgrafs d) i e) de la forma
següent:

"d) Estudiar els riscs i sinistres que poden afectar a la
població, als animals, als béns i al medi ambient, i investigar sobre
els mitjans i les tècniques de resposta."

"e) Realitzar els estudis sociològics necessaris per
determinar les necessitats informatives de la població en supòsits
de riscs o catàstrofes, així com dissenyar els corresponents plans
d'actuació."

A l'espera de l'aprovació de l'esmentat projecte de
decret, l'Institut Balear de Seguretat Pública ha iniciat la
programació, en matèria d'estudis sobre riscs, en tres direccions:

* De caràcter tècnic-docent, programant un curs teòric-
pràctic sobre organització de plans d'emergència municipals,
dirigit als responsables en l'esmentada matèria de les Illes Balears.

* De caràcter formatiu: impartició de cursos bàsics
d'emergència dirigits als agents bàsics d'emergències: jornades
d'orientació sobre emergències, dirigides a batles i regidors
d'Interior dels municipis de l'illa de Mallorca.

Pel que fa a altres actuacions dutes a terme directament
per la Direcció General d'Interior en matèria de riscs, s'han de
tenir en compte els següents punts:

* Sota la tutela de la Direcció General d'Interior s'estan
elaborant 13 plans d'emergència municipals, els quals contenen
estudis sobre els riscs potencials que poden afectar a cada
població.

* En data 4 de març de 1999 se signà el conveni amb
l'Institut Mapfre sobre educació vial.

* En data 19 d'octubre de 1998 fou homologat per la
Comissió Nacional de Protecció Civil el Pla territorial de protecció
civil de les Illes Balears (Platerbal).

 Marratxí, 20 d'abril del 1999.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 1698/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a formació del personal del Servei
d'Emergències (BOPIB núm. 202 de 19 de març del 1999).

Pel que fa a la formació del Servei d'Emergències i per tal
de respondre adequadament a qualsevol catàstrofe, calamitat o
dissort personal, s'han programat aquest any mitjançant l'Institut
Balear de Seguretat Pública, adscrit a la Direcció General d'Interior,
cursos i seminaris dirigits a les policies locals de les Illes Balears en
les àrees d'accidents de circulació, policia judicial, científica,
jurídica, social, organitzativa, de salvament-rescat, preparació física
i tir.

Així mateix per l'operatiu ressenyat s'han dissenyat cursos
de reciclatge bàsics i d'aptitu tal i com es pot comprovar al
programa adjunt. Igualment pels operatius de bombers, voluntariat
de protecció civil, Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) i personal
de seguretat del Govern s'han confeccionat els següents cursos:
1.- Formació de formadors.
2.- Organització de plans d'emergència municipal
3.- Bàsic d'actuació en emergències
4.- Jornada orientativa sobre emergències
5.- Jornada d'actualització del Codi Penal vigent i victimització
6.- Protecció d'edificis i patrimoni del Govern balear.
7.- Reciclatge dels cossos de bombers de Menorca i Eivissa-
Formentera.

L'ordenació, programació i impartició d'actitvitats
formatives s'han realitzat d'acord amb el que disposa l'article 33 de
la Llei 2/1998, 13 març, d'ordenació d'emergència a les Illes
Balears.

 Marratxí, 31 de març del 1999.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell.

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

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 1699/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a homologació d'equips d'emergència
(BOPIB núm. 202 de 19 de març del 1999).

En la mateixa línia de resposta a la pregunta parlamentària
núm. 1697/99, s'ha de mencionar el projecte de decret mitjançant el
qual es despleguen determinats aspectes de la Llei 2/98, d'ordenació
d'emergències a les Illes Balears i passant ja a la contestació de la
pregunta 1699/99, explicar que l'esmentat decret disposa la creació
d'un registre de serveis d'emergències i urgències (RSEU) on serà
obligatori la inscripció de totes els serveis públics i privats
contemplats a la LOE.
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L'article 7 del projecte de decret estableix que la
Direcció General d'Interior "establirà les actuacions conduents a
la normalització i homologació d'equips i materials dels serveis
d'emergència i urgència.

Pel que fa als procediments d'emergència, l'esmentat
article disposa que "per establir els procediments d'emergència i
els corresponents protocols operatius estàndard (SOP), la Direcció
General d'Interior i els serveis d'emergència i urgència hauran de
signar els acords de col•laboració necessaris per garantir-ne la
resposta i atenció adequada de l'emergència sorgida, als efectes
d'assegurar una actuació ràpida, ordenada i eficient. En els
supòsits d'inexistència d'acords, la Direcció General d'Interior està
facultada per dictar les directrius precises per afrontar
l'emergència."

Des de la creació del Centre de Gestió d'Emergències,
anterior a l'entrada en vigor de la Llei 2/88, ja s'ha iniciat la firma
d'acords que s'han multiplicat des de la seva entrada en vigor,
acordant un procediment amb el seu corresponent protocol
operatiu per cada supòsit de risc o sinistre. Són els procediments
que us adjuntem.

 Marratxí, 20 d'abril del 1999.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell.

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

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 1700/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a contractes d'assegurances
(BOPIB núm. 202 de 19 de març del 1999).

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
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 1701/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a implantació dels sistemes de
gestió d'emergències (BOPIB núm. 202 de 19 de març del 1999).

S'han implantats els següents centres remots del sistema
integral de gestió d'emergències 112 (SIGE 112):

(Entre parèntesi s'indica el nombre de terminals del
sistema a cada centre remot)

Protecció Civil Govern Balear (1)
Ibanat, Conselleria de Medi Ambient (2)
080 Bombers de Palma (1)

085 Bombers de Mallorca (1)
Bombers d'Eivissa i Formentera (1)
Bombers de Menorca (el mateix la Policia Local de Maó)
091 Policia Nacional (1)
092 Policia Local de Palma (5)
092 Policia Local de Calvià (3)
092 Policia Local de Maó (1)
092 Policia Local de Ciutadella (1)
092 Policia Local d'Eivissa (2)
092 Policia Local d'Alcúdia (2)
092 Policia Local de Manacor (1)
Policia Local d'Alaior (1)
Policia Local d'Inca (1)
062 COS Guàrdia Civil
Societat Estatal de Salvament Marítim (només protocol veu)
Policia Local de Valldemossa (1)
Ambulàncies "Illes Balears" (1)
Policia Municipal de Marratxí (1)
Policia Local de Felanitx (1)
Policia Local de Binissalem (1)
Policia Local d'Andratx (2)

A més estan en funcionament els següents serveis:
Accés a les bases de dades de la Direcció General de Trànsit (a
través de la línia X-25)
Central d'alarmes del Govern balear.

 Marratxí, 23 d'abril del 1999.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 1702/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a comissió d'emergències i protecció
de les Illes Balears (BOPIB núm. 202 de 19 de març del 1999).

La Llei d'ordenació d'emergències a les Illes Balears crea
a l'article 10 la Comissió d'emergències i protecció de les Illes
Balears.

L'esmentada comissió, abans de poder procedir a la seva
reunió i presa de decisions, ha de comptar amb una estructura i unes
normes de funcionament, i així ho disposa la pròpia Llei 2/98 quan
estableix al seu punt 3 de l'esmentat article 10 que "el Govern de la
CAIB establirà reglamentàriament l'organització i el funcionament
de la mencionada comissió".

El projecte de decret mitjançant el qual es despleguen
determinats aspectes de la Llei d'ordenació d'emergències a les Illes
Balears, que està ultimat i pendent del dictamen del Consell
Consultiu, disposa en el seu títol tercer el mandat legal d'establir
l'organització de l'esmentada comissió i de les seves normes de
funcionament.

El mencionat decret estableix que la Comissió actuarà en
Ple i en comissions tècniques, que seran les següents:
Comissió de Formació
Comissió de Gestió d'Emergències i Protecció Civil
Comissió d'Espectacles públics i activitats recreatives
Comissió d'Activitats classificades.
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Els distints articles del títol tercer estableixen els
membres de cadascuna de les comissions, així com les seves
funcions i règim jurídic, sempre d'acord amb el que disposa la Llei
2/98 d'ordenació d'emergències a les Illes Balears.

La disposició derogatòria disposa la supressió de les
anteriors comissions:
Comissió de Protecció Civil
Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives
Comissió d'Activitats Classificades.

Aquesta disposició estableix que la derogació es
materialitzarà en el moment de la constitució de cadascuna de les
noves comissions. És per això que ha prosseguit les seves reunions
com anteriorment, sent les darreres dates en què tendran lloc, les
següents:
Comissió de Protecció Civil: 22 de gener de 1998
Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives: 7 d'abril i 14
d'octubre de 1998.

 Marratxí, 20 d'abril del 1999.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 1703/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudis i investigacions sobre
situacions de risc i d'emergència (BOPIB núm. 202 de 19 de març
del 1999).

D'acord amb el que estableix la Llei 2/98, d'ordenació
d'emergències, s'està ultimant la signatura d'un conveni amb la
Universitat de les Illes Balears per l'estudi sobre "planificació de
la resposta als vessaments d'hidrocarburs a la mar".

Aquest estudi tendrà una durada de tres anys i es
desenvoluparà mitjançant models de simulació, elaborant-se un
Pla de contingència encaminat a minimitzar els impactes dels
hidrocarburs sobre el medi ambient a les Illes Balears.

 Marratxí, 20 d'abril del 1999.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 1712/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a sòls potencialment
contaminants (BOPIB núm. 202 de 19 de març del 1999).

El passat 15 de desembre de 1998 en el BOCAIB núm.
159 s'anuncià l'adjudicació del contracte d'assistència tècnica
Elaboració de l'inventari i jerarquització de sòls potencialment
contaminants a les CAIB a l'empresa IDOM (Ingeniería y
Consultoría, S.A.).

El termini d'execució de l'esmentada assistència tècnica,
segons consta en el contracte administratiu és de vuit mesos, per
tant, els resultats de l'inventari i jerarquització de sòls
potencialment contaminats de les Illes Balears no es tindran, en un
principi, fins al proper mes de setembre.

 Palma, 8 d'abril del 1999.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

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