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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Jaume Mas, delegat diocesà de

Missions, davant la Comissió de Drets Humans, sobre la
problemàtica dels Grans Llacs Africans (RGE núm. 2328/00).

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 d'octubre del 2000, tengué lloc la
compareixença del Sr. Jaume Mas, delegat diocesà de
Missions, qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de gener del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la Sra. Maria Duran, presidenta de

l'Associació Themis de Dones Juristes, davant la Comissió de
Drets Humans.

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 d'octubre del 2000, tengué lloc la
compareixença de la Sra. María Duran, presidenta de
l'Associació Temhis de Dones Juristes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de gener del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Compareixences de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i

Pesca, del representant de la Unió de Pagesos i del
representant de l'Associació de Joves Agricultors de Balears
(ASAJA), davant la Comissió no permanent d'estudi dels
efectes regionals i insulars de la comunitat autònoma del
pressupost i de les polítiques de la Unió Europea.

A la Comissió no permanent de referència del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 31 d'octubre del 2000,
tengueren lloc les compareixences de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, Mateu Morro i Marcè, del Sr. Joan
Josep Mas i Tugores, representant de la Unió de Pagesos i del
Sr. Gabriel Company i Bauzá, representant de l'Associació de
Joves Agricultors de Balears (ASAJA).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de gener del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller del Govern de les

Illes Balears, competent en la matèria de foment de la
competitivitat per a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, SA "per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
del Govern de les Illes Balears" (RGE núm. 1866/00).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de novembre del 2000, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de gener del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
Compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident del Govern de

les Illes Balears i  conseller d'Economia, Comerç i Indústria i
de l'Il·lm. Sr. Director General d'Economia, davant la
Comissió no permanent del balanç fiscal de les Illes Balears.

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 d'octubre del 2000, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident del Govern de les
Illes Balears i conseller d'Economia, Comerç i Indústria i de
l'Il·lm. Sr. Director General d'Economia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de gener del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 de gener del 2001, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 32/01, de creació del Col·legi professional
de podòlegs de les Illes Balears.
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Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 7 de febrer del 2000, a les 14,00
hores.

Palma, a 17 de gener del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 29 de
desembre del 2000, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

2. Aprovació del Projecte de llei de creació del Col·legi
professional de podòlegs de les Illes Balears.

A proposta del conseller de Presidència, el Consell de
Govern adopta el següent acord:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de creació del Col·legi
professional de podòlegs de les Illes Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord
amb l'article 112 del Reglament de la cambra, el Projecte de llei
de creació del Col·legi professional de podòlegs de les Illes
Balears".

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 29 de desembre del
2000.

El secretari del Consell de Govern.
vistiplau, el president.

A)

Projecte de llei de creació del 
Col·legi Oficial de Podòlegs de les Illes Balears

Exposició de motius.

L’article 11. 15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
d'acord amb la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de
8 de gener, disposa que corresponen a la comunitat autònoma
de les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu
i d’execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals, que
s'han d'exercitar dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.

Desplegant aquest precepte s’aprovà la  Llei 10/1998, de 14
de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears.

D'acord amb l’article 3 de la Llei esmentada, la creació de
col·legis  professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals  interessats. Aquesta iniciativa ha estat realitzada
per l´ Associació Balear de Podòlegs.

La professió de podòleg s’ha consolidat com una professió
independent des de la  creació de la diplomatura en Podologia,
pel Reial decret 649/1988, de 24 de juny, de tal manera que la
professió té independència acadèmica de qualsevol altra
professió.

En els darrers anys la professió de podòleg ha adquirit unes
competències específiques que l’han diferenciada d’altres
col·lectius professionals sanitaris. Així doncs, es considera
oportuna i necessària la creació d’un col·legi professional que
integri els professionals que, amb la titulació suficient,
desenvolupin les funcions de podologia  i coadjuvi en l’avanç
de la millora de la sanitat a l’àmbit de les Illes Balears.

Article 1.

Es crea el Col·legi Oficial de Podòlegs de les Illes Balears
com una corporació de dret públic amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.

L'estructura interna i el funcionament han de ser
democràtics i s'ha de regir, en les seves actuacions, per la
normativa bàsica estatal en matèria de col·legis professionals,
per la normativa autonòmica que la desplegui legal o
reglamentàriament; per aquesta Llei de creació, pels seus propis
estatuts, per la resta de normativa interna i totes aquelles que
li siguin d'aplicació general o subsidiària.

Article 2. 

El Col·legi Oficial de Podòlegs de les Illes Balears agrupa als
qui tenen la titulació de diplomat en Podologia, d’acord amb el
Reial decret 649/1988, de 24 de juny, i amb les normes que el
despleguen, i els  professionals habilitats amb anterioritat a la
promulgació del decret esmentat per a l’exercici de la podologia.

Article 3.

L’àmbit territorial del Col·legi és el de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera.

L’Associació Balear de Podòlegs, en el termini de sis mesos
comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha
d’aprovar uns estatuts provisionals del Col·legi que regulin:

a).- Els requisits per a l’adquisició de la condició de
col·legiat, condició que permetrà participar a l'Assemblea
Constituent del Col·legi.

b).- El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’Assemblea Constituent, la qual es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major difusió
d'aquesta comunitat.
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Disposició transitòria segona.

Correspon a l’Assemblea Constituent:

a).- Aprovar, si n'és el cas, la gestió dels responsables de
l'Associació Balear de Podòlegs.

b).- Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.

c).-Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans col·legiats.

Disposició transitòria tercera.

Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb
la certificació de l’acta de l’Assemblea Constituent, s'han de
remetre a l’òrgan competent de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, als efectes que se'n pronunciï
sobre la legalitat i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

Disposició transitòria quarta.

El Col·legi Oficial de Podòlegs de les Illes Balears obtendrà
la capacitat plena d’obrar des de la constitució dels seus
òrgans de govern.

Disposició final.

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de desembre de 2000.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5680/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
visites realitzades a la Comissió Europea. (Mesa de 17 de
gener del 2001).

RGE núm. 5681/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
activitats i  projectes del Centre Balears Europa. (Mesa de 17
de gener del 2001).

RGE núm. 5682/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
beques del Centre Balears Europa. (Mesa de 17 de gener del
2001).

RGE núm. 5683/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a

actuacions, propostes i gestions del Centre Balears Europa.
(Mesa de 17 de gener del 2001).

RGE núm. 5684/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
reunions de l'Imedoc. (Mesa de 17 de gener del 2001).

RGE núm. 5685/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i  Tous, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
reunions i entrevistes amb el Consejero autonómico de la
representación de España (REPER) ante las comunidades
europeas. (Mesa de 17 de gener del 2001).

RGE núm. 5686/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
participació del Govern de les Illes Balears o d'entitats
dependents d'aquest al Comité de las regiones de Europa.
(Mesa de 17 de gener del 2001).

RGE núm. 67/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a projecte
en relació amb l'Institut Balear de qualitat turística. (Mesa de
17 de gener del 2001).

Palma, a 17 de gener del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines visites s'han fet des del Govern de les Illes Balears
a la Comissió Europea durant l'any 2000? Indicau-ne les dades,
qui ha fet la visita, el motiu i amb qui s'ha entrevistat.

Palma, a 14 de desembre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats i projectes ha dut a terme el Centre Balears
Europa en relació amb les institucions de la Unió Europea al
llarg de l'any 2000?

Palma, a 14 de desembre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines beques ha concedit el Centre Balears Europa?
Indicau-ne qui ha obtingut la beca, amb quina quantia i quina
feina ha realitzat.

Palma, a 14 de desembre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions, propostes i gestions ha realitzat el
Centre Balears Europa en el si de les institucions de la Unió
Europea al llarg de l'any 2000? Indicau-ne les matèries, els
destinataris i les actuacions realitzades.

Palma, a 14 de desembre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines reunions de l'Imedoc s'han realitzat al llarg de l'any
2000? Indicau-ne les dades i els temes que s'han tractat.

Palma, a 14 de desembre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines reunions i entrevistes han mantingut representants
del Govern de les Illes Balears amb el Consejero autonómico de
la representación de España (REPER) ante las comunidades

europeas?  Indicar-ne les dades, el representant i el contingut
de les reunions i entrevistes.

Palma, a 14 de desembre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la participació del Govern de les Illes Balears
o d'entitats  dependents d'aquest al Comité de las regiones de
Europa al llarg de l'any 2000?

Palma, a 14 de desembre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data està previst el lliurament del "Projecte dirigit
al desenvolupament i implantació de sistemes tècnics de
qualitat i de l'organització, estructura i funcionament de
l'Institut Balear de Qualitat Turística", adjudicat a l'empresa
"Desarrollo e Investigaciones Turísticas, SL?

Palma, a 9 de gener del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

3.12. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 63/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Ruutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat
de la campanya contra l'oferta turística no legalitzada, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 17 de
gener del 2001).

RGE núm. 64/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Ruutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de la imatge corporativa de l'Ibatur, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 17 de gener del
2001).
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RGE núm. 65/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Ruutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a absència
de les Illes Balears a l'Expo de Hannover, a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 17 de gener del 2001).

RGE núm. 66/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Ruutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a palau de
congressos a les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 17 de gener del 2001).

Palma, a 17 de gener del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el resultat de la campanya contra l'oferta
turística no legalitzada que va anunciar el Govern de les Illes
Balears al començament de l'estiu de l'any 2000?

Palma, a 9 de gener del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes
Balears la possibilitat de modificar la imatge corporativa de
l'Ibatur?

Palma, a 9 de gener del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els veritables motius que han originat
l'absència de les Illes Balears a l'Expo 2000 de Hannover?

Palma, a 9 de gener del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat es troben les gestions dutes a terme pel
Govern de les Illes Balears en relació amb la construcció d'un
palau de congressos a les Illes Balears?

Palma, a 9 de gener del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2509/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a contingut
del Pla unificat de creació i millora dels centres museístics.
(BOPIB núm. 50 de 9 de juny del 2000).

El Pla unificat de creació i millora dels centres museístics, tal
com s'indica a la pregunta, es tracta d'un projecte integral de
desenvolupament del territori cultural de les Illes Balears que
presentarà una anàlisi del territori cultural de les Illes i de les
infraestructures culturals.

Aquest projecte inclourà tots els centres que s'hi vulguin
acollir.

El conseller d'Educació i  Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2660/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a projectes
educatius. (BOPIB núm. 51 de 16 de juny del 2000).

Projectes educatius per a la conservació i el manteniment
del patrimoni històric de les Illes Balears.

- Edició de l'opuscle informatiu de programa didàctic "Viu la
cultura". Ofereix visites comentades als centres que depenen de
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la Direcció General de cultura; aquests són: Museu de
Mallorca; Museu Etnològic de Muro; Museu Arqueològic
d'Eivissa i Formentera i la necròpolis del Puig dels Molins;
Museu de Menorca; sa Llonja; Arxiu del Regne de Mallorca;
biblioteca i arxiu de Maó; biblioteca pública de Mallorca.

- A més dels projectes educatius confegits per a les visites als
centres, la proposta didàctica vigent ha ampliat els centres
col·laboradors pel que fa a l'àmbit patrimonial; aquests són:
poblat talaiòtic de Ses Païsses d'Artà; ciutat romana de
Pollentia; Museu de Pollença; casa-museu de Dionís
Bennàssar;  casa-museu de Llorenç Villalonga; casa-museu de
fra Juníper Serra; un recorregut per Palma antiga (ARCA), i el
taller als centres "Crear amb fang la prehistòria".

- Edició de la maleta o element didàctic "La prehistòria dia a dia:
la fundició dels metalls", que conté 23 reproduccions de peces
arqueològiques (espases, polseres, puntes de llança, etc.) i dos
quadernets didàctics; "Les Illes Balears al món antic (1): La
metal·lúrgia del bronze", confegits un d'ells com a guia del
professorat i l'altre compost, a la vegada, per tres quadernets
adreçats a l'alumnat d'educació secundària obligatòria.

"Una experiència museogràfica: La reproducció dels bronzes
del Museu de Mallorca", Francisco Rodrigo Sandoval. Treballs
del Museu de Mallorca, núm. 57.

- Edició del cartell "Anem al museu", Museu de Menorca.

- Edició del tríptic informatiu "Anem al museu", Museu de
Menorca.

- Edició de la "Fitxa didàctica 4. Menorca prehistòrica i antiga.
Proposta de visita didàctica i visita al Museu de Menorca".

- Edició de la "Fitxa didàctica 5. Menorca: de l'edat mitjana al
segle XX. Proposta de visita didàctica i visita al Museu de
Menorca".

- Vídeo "Anem al museu" (15 minuts), material elaborat pel
gabinet didàctic del Museu de Menorca, projecció prèvia i
presentació de la visita comentada a les sales.

- Edició de les "Fitxes didàctiques" del Museu Arqueològic
d'Eivissa i Puig dels Molins.

- Edició del dossier didàctic "Fulls de treball" del Museu
Arqueològic d'Eivissa i Formentera (Museu Arqueològic de
Dalt Vila; prehistòria; colonització fenícia; època islàmica;
activitats necròpolis; activitats excursions).

El conseller d'Educació i  Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2663/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a difusió
exterior del patrimoni. (BOPIB núm. 51 de 16 de juny del 2000).

Col·laboració en exposicions itinerants i material imprès:
- Minyonia
- Eivissa, patrimoni de la humanitat
- Joyas prerromanas de vidrio
- Les Balears abans dels humans
- Les Andalusies, de Damas à Cordove
- Los griegos en España

Assistència al Congrés internacional d'arxius a Sevilla.
Muntatge de l'estand i publicació de la Guia de l'Arxiu del
Regne de Mallorca.

El conseller d'Educació i  Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 3792/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a ajuda
domiciliària durant l'any 2000. (BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre
del 2000).

La previsió de persones majors que rebran ajuda a domicili
enguany és de:

Any 1999, 2.075
Increment any 2000, 207
Total any 2000, 2.283

La població de més de 65 anys segons el padró municipal és
de 113.083 persones. Aquestes dades ens indiquen que la
població major de 65 anys que rep el SAD s'aproxima al 2%.

Palma, 31 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 3793/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a actuacions
prioritàries en matèria de persones majors per a l'any 2000.
(BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre del 2000).

Les accions prioritàries en matèria de persones majors per
al'any 2000 han estat:

1.- Potenciació del servei d'ajuda a domicili (SAD): Elaboració
de l'ordre de la Conselleria de Benestar Social per la qual es
regula el servei d'ajuda a domicili; augment en 90 milions de
pessetes  de la partida pressupostària destinada a aquest servei
pels ajuntaments; conveni amb l'Ajuntament de Palma perquè
gestioni el SAD.

2.- La creació de centres de dia: Convenis amb els ajuntaments
per a la creació de centres de dia, per exemple amb Binissalem,
Marratxí i la mancomunitat del Pla; creació de centres propis,
com el d'Eivissa, l'ampliació del servei d'estades diürnes (SED)
del centre Reina Sofia, i el futur centre de dia de la residència de
Felanitx.
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3.- L'elaboració del Pla estratègic de les persones majors de les
Illes Balears 2001-2004, actualment en elaboració per un equip
d'especialistes de la UIB.

4.- L'ampliació de l'oferta de places concertades: Enguany s'han
concertat 17 places més: 16 amb l'Ajuntament d'Alaior i una amb
l'Ajuntament d'Es Mercadal.

5.- El foment de la participació de les persones majors en els
àmbits institucionals mitjançant: Convocatòria del Ple del
Consell Social de persones majors; convocatòria de la Comissió
Permanent del Consell Social de les persones majors; ampliació
de la participació en aquest consell mitjançant la incorporació
dels consells insulars i de la Felib, així com de les federacions
sindicals  de pensionistes i jubilats que tenguin més de 150
socis.

Palma, 7 de novembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 3794/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a places per
a malalts mentals crònics. (BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre del
2000).

En l'actualitat el Govern, a través de la Conselleria de Sanitat
i Consum i del Servei Balear de la Salut, ofereix les següents
places residencials: 190 places a les unitats de llarga estada de
l'Hospital Psiquiàtric; 20 places a cinc pisos tutelats. S'està
estudiant ampliar a curt termini les places a pisos tutelats amb
8 més.

Les indicacions del Pla autonòmic de salut mental i del
Comitè Tècnic de l'esmentada comissió preveuen: 

A curt/mig termini: 
- Especialitzar unes 75 places de les unitats de llarga estada

de l'Hospital Psiquiàtric en l'atenció psicogeriàtrica.
- Especialitzar una de les unitats de llarga estada de

l'Hospital Psiquiàtric com a àrea residencial mentre es creen
dispositius residencials comunitaris.

- Ampliar les places a pisos tutelats, 15 a Mallorca i 8 a
Eivissa-Formentera.

- Crear una residència protegida de 15 places a Mallorca.
- Crear una unitat de mitja estada de 20 places amb funcions

de rehabilitació a Menorca.

A mig/llarg termini:
- Continuar el desenvolupament del Pla autonòmic de salut

mental a través de la Comissió institucional, augmentant l'oferta
de places residencials comunitàries a pisos tutelats, a
residències protegides i a unitats de mitja estada, i disminuint
les places a les unitats de llarga estada de l'Hospital Psiquiàtric.

Tots aquests objectius hauran de ser adequats a la previsió
pressupostària  del Govern de les Illes Balears i d'altres
institucions implicades en salut mental i comprometre's en els
seus pressuposts anuals.

Palma, 30 d'octubre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3795/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a programes
de manteniment de la metadona. (BOPIB núm. 63 de 6
d'octubre del 2000).

El pressupost destinat al programa de manteniment amb
metadona a l'illa de Mallorca queda inclòs en la quantitat que es
dóna a les següents institucions:
- Consell de Mallorca, 40.000.000 PTA
- Ajuntament de Palma, 12.000.000 PTA
- Creu Roja de Sóller, 1.000.000 PTA

Per altra banda, la Conselleria de Sanitat i Consum hi dedica,
a més a més:
- Centre preparador i dispensador de metadona, 21.607.812 PTA
- Metabús, 5.697.928 PTA
- Conveni amb el Col·legi de Farmacèutics, 32.123.740 PTA

S'ha d'advertir que la quantitat de 21.607.812 pessetes
destinades al centre preparador i dispensador de metadona (c/
de Jesús) es desglossa en:
- 6.044.395 PTA en despeses diverses (material de laboratori,
material d'impremta, metadona...)
- 4.369.064 PTA per a personal.
- 11.194.353 PTA per a la despesa farmacèutica i dos ATS.

Les dues primeres quantitats són pagades per la Conselleria
de Sanitat i Consum i la darrera per Gesma.

Palma, 30 d'octubre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3796/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a programes
de manteniment de la metadona. (BOPIB núm. 63 de 6
d'octubre del 2000).

El pressupost destinat al programa de manteniment amb
metadona a l'illa de Menorca queda inclòs en la quantitat que
és dóna al consell, la qual és de 8.000.000 de pessetes.

En el cas de Menorca la preparació de la solució de
metadona és preparada per personal propi de la nostra
conselleria de Sanitat i Consum (centre insular de Menorca) i
dispensada pels equips del mateix consell insular. El producte
és pagat pel consell insular.

Palma, 30 d'octubre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.
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Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3797/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a programes
de manteniment de la metadona. (BOPIB núm. 63 de 6
d'octubre del 2000).

El pressupost destinat al programa de manteniment amb
metadona a les illes d'Eivissa i Formentera queda inclòs en la
quantitat que es dóna al consell corresponent (a través de
conveni), la qual és de 8.000.000 de pessetes.

Palma, 30 d'octubre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3798/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a programes
d'intercanvi de xeringues a toxicòmans. (BOPIB núm. 63 de 6
d'octubre del 2000).

En aquest cas la conselleria no té diferenciat el pressupost
per illes. La quantitat destinada l'any 2000 per a aquest
programa és de 8.990.649 pessetes (7.000.000 en capítol 6 i
1.990.649 pessetes en capítol 2).

En el cas de Mallorca, el programa es realitza a través de
Médicos del Mundo i la Conselleria de Sanitat i Consum
compra el material necessari. A més a més, cada any ha rebut
una subvenció (capítol 4) de 2.000.000 de pessetes.

Palma, 30 d'octubre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 3799/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a programes
d'intercanvi de xeringues a toxicòmans. (BOPIB núm. 63 de 6
d'octubre del 2000).

En aquest cas la conselleria no té diferenciat el pressupost
per illes. La quantitat destinada l'any 2000 per a aquest
programa és de 8.990.649 pessetes (7.000.000 en capítol 6 i
1.990.649 pessetes en capítol 2).

En el cas de Menorca, el programa es realitza a través de
farmàcies que s'hi han adherit. Aquestes farmàcies remeten les
factures corresponents al material utilitzat directament a la
conselleria, que les paga.

Palma, 30 d'octubre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 3800/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a programes
d'intercanvi de xeringues a toxicòmans. (BOPIB núm. 63 de 6
d'octubre del 2000).

En aquest cas la conselleria no té diferenciat el pressupost
per illes. La quantitat destinada l'any 2000 per a aquest
programa és de 8.990.649 pessetes (7.000.000 en capítol 6 i
1.990.649 pessetes en capítol 2).

En el cas d'Eivissa i Formentera, el programa es realitza a
través de farmàcies que s'hi han adherit. Aquestes farmàcies
remeten les factures corresponents al material utilitzat
directament a la conselleria, que les paga.

Palma, 30 d'octubre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 3801/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a creació i/o
manteniment de pisos tutelats per a malalts crònics. (BOPIB
núm. 63 de 6 d'octubre del 2000).

La Conselleria de Sanitat i Consum, a través del Servei
Balear de la Salut, finança actualment cinc pisos tutelats que
atenen 20 usuaris amb un cost de 33,8 milions. El Servei Balear
de la Salut està planificant per a curt termini una ampliació de
dos pisos tutelats més amb capacitat per a vuit usuaris.

Mitjançant la Comissió Institucional de salut mental, que
integra la Conselleria de Sanitat i Consum, la Conselleria de
Benestar Social, els tres consells insulars, el Serbasa i l'Insalud
en matèria de salut mental, s'estan estudiant les propostes
d'aquest tipus per a l'any 2001 efectuades pel Comitè tècnic de
l'esmentada comissió.

Palma, 30 d'octubre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 3802/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i  Marí, relativa a creació i/o
manteniment de pisos tutelats per a malalts crònics. (BOPIB
núm. 63 de 6 d'octubre del 2000).

A Menorca actualment hi ha un pis tutelat, dins un
programa d'atenció domiciliària, subvencionat pel Consell
Insular de Menorca i gestionat per l'Associació de familiars de
malalts mentals de Menorca (AFEM).

Les indicacions del Comitè tècnic de la Comissió
Institucional de salut mental, integrada per la Conselleria de
Sanitat i Consum, la Conselleria de Benestar Social, els tres
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consells  insulars, el Serbasa i l'Insalud, respecte al
desenvolupament del Pla autonòmic de salut mental a Menorca,
no inclouen una ampliació d'aquest tipus de dispositiu a curt
termini. A mig termini la proposta de l'esmentat comitè tècnic és
augmentar fins a 12 les places (actualment són 5).

Palma, 30 d'octubre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 3803/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a creació i/o
manteniment de pisos tutelats per a malalts crònics. (BOPIB
núm. 63 de 6 d'octubre del 2000).

Actualment a Eivissa i Formentera únicament el consell
insular disposa d'aquest tipus de dispositiu, però no és
específic per a malalts mentals.

La Conselleria de Sanitat i Consum preveu, mitjançant la
Comissió Institucional de salut mental, que integra la
Conselleria de Sanitat i Consum, la Conselleria de Benestar
Social, els tres consells insulars, el Serbasa i l'Insalud, seguint
les indicacions del comitè, cobrir les necessitats del Pla de salut
mental d'acord amb les disponibilitats pressupostàries del
Govern i d'altres institucions implicades.

Palma, 30 d'octubre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 3804/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a
manteniment de centres de dia o hospitals de dia per a
malalts mentals. (BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre del 2000).

La Conselleria de Sanitat i Consum, a través del Servei
Balear de la Salut finança amb 98 milions els següents centres
de dia: 
- Centre de dia Serralta a Palma, amb 25 places. 
- Centre de dia Sa Colònia, amb 25 places, a l'Hospital
Psiquiàtric, a Palma.
- Centre de dia Es Garrover, amb 25 places, a Inca. Aquest
centre també està finançat per l'Ajuntament d'Inca.
- Centre de dia per als trastorns de la conducta alimentària a
Palma, amb 18 places.

A curt termini està en estudi la creació d'un centre de dia per
a la comarca de Manacor amb la participació de l'Ajuntament de
Manacor i de l'Associació de familiars de malalts mentals
d'aquella comarca, "S'Estel de Llevant", i amb la Comissió
Institucional de salut mental, que integra la Conselleria de
Sanitat i Consum, la Conselleria de Benestar Social, els tres
consells  insulars, el Serbasa i l'Insalud en matèria de salut
mental. També està en estudi la ubicació al mitjà comunitari del
centre de dia Sa Colònia.

Palma, 30 d'octubre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 3805/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a
manteniment de centres de dia o hospitals de dia per a
malalts mentals. (BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre del 2000).

A Menorca hi ha dos centres de dia finançats actualment
pel Consell Insular de Menorca, i la Conselleria de Sanitat i
Consum, mitjançant la Comissió Institucional de salut mental,
que integra la Conselleria de Sanitat i Consum, la Conselleria de
Benestar Social, els tres consells insulars, el Serbasa i l'Insalud
en matèria de salut mental, està planificant una millora d'aquests
centes quant a dotació, serveis i coordinació amb la resta de la
xarxa de salut mental.

Palma, 30 d'octubre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 3806/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a
manteniment de centres de dia o hospitals de dia per a
malalts mentals. (BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre del 2000).

Actualment a Eivissa i Formentera no hi ha cap centre o
hospital de dia per a malalts mentals.

El pressupost d'aquesta conselleria per a l'any 2000 ha
previst participar en el disseny de les estructures que aprovin
la Comissió Institucional de salut mental, el comitè tècnic i les
pertinents subcomissions.

Palma, 30 d'octubre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 3807/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a increment de
la plantilla de professorat. (BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre del
2000).

L'increment de professorat produït durant el curs 2000/2001
i en relació amb el curs anterior 1999/2000 és d'un total de 328
professors, repartits de la forma que indica la taula adjunta:

Mestres impartint educació infantil i primària 132
Mestres impartint 1r cicle d'ESO 20
Professors de secundària 82
Professors tècnics d'FP 53
Professors d'escoles oficials d'idiomes 16
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Professors d'escoles d'arts 5
Professors de conservatori 17
Mestres i professors en CPR 3
Alliberats sindicals docents 0

Total 328

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 3809/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a places no
cobertes a centres públics. (BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre del
2000).

Són les indicades en els dos annexos adjunts.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Els annexos adjunts a la resposta queden dipositats al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 3810/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a cost dels sous
íntegres dels professors en comissió de servei als CPR. (BOPIB
núm. 63 de 6 d'octubre del 2000).

Els sous íntegres del professorat adscrit als Centres de
Professors i Recursos corresponents al mes de setembre del
2000 suposen les següents quantitats:

Professorat del cos de mestres 6.928.387 PTA.
Prof. dels cossos d'ensenyament secundari 7.124.456 PTA.
Total 14.052.843 PTA.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 3811/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a professors
destinats als CPR. (BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre del 2000).

C. Professors i Recursos Professors adscrits
Eivissa i Formentera 10       
Inca 8       
Manacor 8       
Menorca 8       
Palma 15       

Total 49       

Els centres de professors i recursos no disposen de places
en plantilla per esser cobertes per professorat amb destinació
definitiva als CPR. El sistema de provisió de les places docents
als  esmentats centres és el concurs de mèrits. En conseqüència,
tot el professorat de la taula anterior ocupa les respectives
places mitjançant comissió de serveis.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 3894/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, relativa a població en
edats compreses entre 0 i 3 anys a les Illes. (BOPIB núm. 64 de
13 d'octubre del 2000).

Població segons revisió del padró a 1/1/1998.

Població a les Illes: edat 0 a 3 anys. Valors absoluts.
Illes Balears: Total població, 796.483; total 0-3 anys, 29.648; 0
anys, 6.621; 1 any, 7.316; 2 anys, 7.843; 3 anys, 7.868.
Mallorca: Total població, 637.510; total 0-3 anys, 23.540; 0 anys,
5.401; 1 any, 5.768; 2 anys, 6.196; 3 anys, 6.175.
Menorca: Total població, 69.070; total 0-3 anys, 2.730; 0 anys,
641; 1 any, 696; 2 anys, 709; 3 anys, 684.
Eivissa: Total població, 84.044; total 0-3 anys, 3.193; 0 anys,
554; 1 any, 811; 2 anys, 887; 3 anys, 941.
Formentera: Total població, 5.859; total 0-3 anys, 185; 0 anys,
25; 1 any, 41; 2 anys, 51; 3 anys, 68.

Població a les Illes: edat 0 a 3 anys. Valors relatius.
Illes Balears: Total població, 100; total 0-3 anys, 3,72; 0 anys,
0,83; 1 any, 0,92; 2 anys, 0,98; 3 anys, 0,99.
Mallorca: Total població, 100; total 0-3 anys, 3,69; 0 anys, 0,85;
1 any, 0,90; 2 anys, 0,97; 3 anys, 0,97.
Menorca: Total població, 100; total 0-3 anys, 3,95; 0 anys, 0,93;
1 any, 1,01; 2 anys, 1,03; 3 anys, 0,99.
Eivissa: Total població, 100; total 0-3 anys, 3,80; 0 anys, 0,66;
1 any, 0,96; 2 anys, 1,06; 3 anys, 1,12.
Formentera: Total població, 100; total 0-3 anys, 3,16; 0 anys,
0,43; 1 any, 0,70; 2 anys, 0,87; 3 anys, 1,16.

Palma, 4 de desembre del 2000.
El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Comerç

i Indústria:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 3941/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, relativa a actuacions de
l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears a Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 64 de 13 d'octubre del 2000).

L'Orquestra farà dues actuacions a Eivissa i Formentera.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 3942/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, relativa a actuacions de
l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears a Menorca. (BOPIB
núm. 64 de 13 d'octubre del 2000).

L'Orquestra farà set actuacions a l'illa de Menorca.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 3943/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, relativa a actuacions de
l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears a Mallorca. (BOPIB
núm. 64 de 13 d'octubre del 2000).

A Mallorca es faran sis concerts a la part forana més els
concerts de temporada.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons. 

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 4158/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a projectes
realitzats i executats per a millora d'infraestructures agràries.
(BOPIB núm. 65 de 20 d'octubre del 2000).

Projectes executats a 15 de setembre:
- Reforma de la nau de Sa Roqueta a Menorca. Tipus:

inversió; objectiu: dotació d'equipaments; pressupost:
86.492.514; estat d'execució a 15/9: 100%.

- Millora i condicionament de les sèquies sec. de Sóller.
Tipus: inversió; objectiu: millorar l'eficiència del transport
d'aigua per a rec; pressupost: 149.312.718; estat d'execució a
15/9: 100%.

Projectes en curs a 15 de setembre:
- Avaluació dels efectes del rec amb aigües regenerades al

sòl de Peguera i Inca. Tipus: inversió immaterial; objectiu:
incrementar el coneixement dels efectes de l'ús de les aigües
regenerades; pressupost: 1.994.609; estat d'execució a 15/9:
30%.

- Caracterització dels composts de fangs d'Edar. Tipus:
inversió immaterial; objectiu: incrementar el coneixement dels
efectes de l'ús de les aigües regenerades; pressupost:
1.997.715; estat d'execució a 15/9: 60%.

- Condicionament de sèquies de drenatge. Tipus: inversió;
objectiu: evitar inundacions; pressupost: 12.986.715; estat
d'execució a 15/9: 100%.

- Millora i ampliació de la xarxa de rec del Pla de Sant Jordi
(1a. ampl.). Tipus: inversió; objectiu: aprofitament d'aigües
regenerades; pressupost: 156.528.728; estat d'execució a 15/9:
85%.

- Millora i ampliació de la xarxa de rec del Pla de Sant Jordi
(2a. ampl.). Tipus: inversió; objectiu: aprofitament d'aigües

regenerades; pressupost: 149.312.718; estat d'execució a 15/9:
redacció del projecte.

- Col·lector per a transport de morques de la tafona de Sóller
fins a l'Edar. Tipus: inversió; objectiu: evitar contaminació per
morques; pressupost: 50.000.000; estat d'execució a 15/9:
redacció del projecte.

- Instal·lacions de reguiu de l'Edar de Vilafranca. Tipus:
inversió; objectiu: reutilització d'aigües; pressupost: 30.000.000;
estat d'execució a 15/9: redacció del projecte.

- Instal·lacions de filtratge a Sant Jordi. Tipus: inversió;
objectiu: millora de la qualitat de l'aigua regenerada;
pressupost: 60.000.000; estat d'execució a 15/9: redacció del
projecte.

Palma, 13 de novembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 4163/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a foment i
promoció del consum de productes agraris, ramaders i
pesquers de les Illes Balears. (BOPIB núm. 65 de 20 d'octubre
del 2000).

No s'ha duit a terme cap campanya publicitària, atès que es
duen a terme a través de la Presidència del Govern o de la
Conselleria de Presidència. Les iniciatives de tipus comercial es
duen a terme a través de la Conselleria d'Economia, Comerç i
Indústria.

Respecte a les altres actuacions de promoció, s'ha participat
a fires agroalimentàries de l'Estat amb degustació de productes
(Alimentària de Barcelona, Gourmet de Madrid, Alimenta de
Palma, Alimenta d'Eivissa), s'ha editat el catàleg de Producte
Balear, s'ha editat un calendari 2000 amb temes d'agricultura i
pesca balears, un cartell sobre l'ametlla autòctona, s'han
concedit ajuts als consells reguladors dels productes amb
denominació de qualitat de les Illes Balears, una campanya de
promoció del consum d'ametlla entre els cicloturistes, promoció
de porc negre, estudi sobre mercat centre-europeu per a la
patata mallorquina, un conveni amb la Cooperativa de Pollença
per fomentar el consum d'anyell de Pollença, preparació de
noves  marques de qualitat per fomentar el consum: marca
col·lectiva de garantia Ametla Mallorquina (ja establerta),
marca col·lectiva de garantia carn selecta de porc, marca
col·lectiva de garantia carn de me de Mallorca, marca col·lectiva
de garantia carn de vedella de Mallorca o la preparació de la
denominació d'origen Oli de Mallorca.

Palma, 15 de novembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.
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Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 4166/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a campanyes
publicitàries que pensa realitzar o ha realitzat la Conselleria
d'Agricultura. (BOPIB núm. 65 de 20 d'octubre del 2000).

Cap, atès que totes les campanyes publicitàries es duen a
terme a través de la Presidència del Govern o de la Conselleria
de Presidència.

Palma, 27 d'octubre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 4169/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a formació dels
pagesos i ramaders. (BOPIB núm. 65 de 20 d'octubre del 2000).

A la CAIB la formació no reglada es canalitza a través de la
Conselleria de Treball i Formació (Decret 11/2000, de 4 de
febrer) i per tant no s'han adoptat mesures de formació en el
PDR.

Palma, 13 de novembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 4176/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a mesures per a la
modernització i adaptació a les necessitats de producció
agrària. (BOPIB núm. 65 de 20 d'octubre del 2000).

S'han fixat les següents mesures per a la modernització i
adaptació a les necessitats de producció agrària:

a) Establiment de serveis de substitució i d'assistència a la
gestió de les explotacions. Dotació econòmica (euros): 1.011;
tant per cent respecte al total del programa: 5.2.
b) Diversificació de les activitats en l'àmbit agrari i àmbits afins
amb la finalitat d'augmentar les possibilitats d'ocupació i
ingressos alternatius. Dotació econòmica (euros): 0.750; tant
per cent respecte al total del programa: 3.9.
c) Foment del turisme i l'artesanat. Dotació econòmica (euros):
0.1; tant per cent respecte al total del programa: 0.5.
d) Inversions en explotacions agràries. Dotació econòmica
(euros): 5.447; tant per cent respecte al total del programa: 28.2.

Total programa: 19.287 euros.

Palma, 13 de novembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 4178/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a programa
operatiu de desenvolupament rural Feoga/G, per a l'anualitat
2000. (BOPIB núm. 65 de 20 d'octubre del 2000).

Atès que l'anualitat 2000 s'ha destinat a la programació dels
programes de desenvolupament rural tant horitzontals com
regionals, no ha calgut destinar dotació econòmica, que està
prevista per al 2001.

Palma, 9 de novembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 4179/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a cost d'adquisició
dels productes que conformen les bosses d'aliments que es
distribueixen al menjador de transeünts. (BOPIB núm. 65 de 20
d'octubre del 2000).

Els aliments que s'inclouen dins les bosses que es
distribueixen al menjador de transeünts són: un entrepà de
fiambre o paté, un suc de fruita, una fruita o un producte de
rebosteria. Cal assenyalar que els entrepans que es preparen
per als usuaris del menjador que són d'origen musulmà
contenen productes que els permeten respectar les seves
creences religioses.

El cost d'adquisició, per grups d'aliments, dels productes
que conformen les bosses d'aliments que es distribueixen al
menjador de transeünts als immigrants i a altres col·lectius
desfavorits és el que es detalla al document que s'adjunta a
aquest escrit de resposta.

Palma, 17 de novembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

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

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 4180/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a preu de retirada
dels productes agraris i ramaders. (BOPIB núm. 65 de 20
d'octubre del 2000).

Adjunta us tramet la informació sobre la retirada de
productes agraris i ramaders d'enguany.

- Retirada de productes hortofrutícoles en fresc: Us n'adjunt
una relació.

- Intervenció en productes ramaders: No s'han efectuat
compres d'intervenció comunitària.



BOPIB núm. 78 - 19 de gener del 2001 1839

Palma, 10 de novembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

La relació 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. 4181/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a posada en
marxa dels centres de dia de Mallorca. (BOPIB núm. 65 de 20
d'octubre del 2000).

Per a Mallorca està previst per a l'any 2001 posar en marxa
dos nous centres de dia a Palma i un a Manacor, a més de
traslladar a la comunitat el centre de dia actualment situat a
l'Hospital Psiquiàtric i reforçar el funcionament dels altres
actualment existents. Està en estudi el calendari concret
d'aquesta programació, les despeses que suposen aquests
dispositius així com les aportacions que faran el Govern i les
altres institucions de la Comissió Institucional de salut mental.
Aquesta comissió integra, en matèria de salut mental, la
Conselleria de Sanitat i Consum, la Conselleria de Benestar
Social, els consells insulars, el Serbasa i l'Insalud.

Palma, 13 de novembre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 4182/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a posada en
marxa de la residència de mitja estada a Menorca. (BOPIB
núm. 65 de 20 d'octubre del 2000).

S'estan fent els  estudis necessaris quant a ubicació, locals,
equip professional, dotació, manteniment, etc., d'aquest
dispositiu per tal que es posi en marxa dins el període 2001-
2002. En funció d'aquestes valoracions es concretaran les
aportacions econòmiques que farà el Govern en coordinació
amb les altres institucions de la Comissió Institucional de salut
mental. Aquesta comissió integra en matèria de salut mental la
Conselleria de Sanitat i Consum, la Conselleria de Benestar
Social, els consells insulars, el Serbasa i l'Insalud.

Palma, 13 de novembre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 4183/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a posada en
marxa del centre de dia d'Eivissa. (BOPIB núm. 65 de 20
d'octubre del 2000).

Per a Eivissa i Formentera està previst per a l'any 2001 posar
en marxa una unitat de dia i una unitat d'integració sociolaboral.
Aquestes  propostes estan pendents de ratificació per part de
la Comissió Institucional de salut mental que integra, en matèria
de salut mental, la Conselleria de Sanitat i Consum, la
Conselleria de Benestar Social, els consells insulars, el Serbasa
i l'Insalud.

Palma, 13 de novembre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 4184/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a posada en
marxa de places a pisos tutelats a Mallorca. (BOPIB núm. 65
de 20 d'octubre del 2000).

Per a Mallorca està previst crear progressivament noves
places a pisos tutelats en funció de les necessitats que es
detectin. Per a l'any 2001 es preveu incrementar en unes 15
places principalment per a residents de les unitats de llarga
estada incloses a programes de reinserció. Està en estudi el
calendari concret d'aquesta programació, les despeses que
suposen aquests dispositius, així com les aportacions que faran
el Govern i les altres institucions de la Comissió Institucional
de salut mental. Aquesta comissió integra en matèria de salut
mental la Conselleria de Sanitat i Consum, la Conselleria de
Benestar Social, els consells insulars, el Serbasa i l'Insalud.

Palma, 13 de novembre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 4185/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a posada en
marxa de places a pisos tutelats a Menorca. (BOPIB núm. 65
de 20 d'octubre del 2000).

Per a Menorca està previst augmentar progressivament les
places a pisos tutelats segons les indicacions del Pla autonòmic
de salut mental (12 per 100.000 habitants) i les necessitats que
es detectin. El comitè tècnic de la Comissió Institucional de
salut mental, formada per la Conselleria de Sanitat i Consum, la
Conselleria de Benestar Social, els consells insulars, el Serbasa
i l'Insalud, no ha indicat com a prioritat per a l'any 2001
l'augment de places en aquest tipus de dispositiu.

Palma, 13 de novembre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.
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Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 4186/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a posada en
marxa de places a pisos tutelats a Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 65 de 20 d'octubre del 2000).

Per a Eivissa i Formentera està previst augmentar
progressivament places d'aquest tipus seguint les indicacions
del Pla autonòmic de salut mental (12 per 100.000 habitants) i les
necessitats  que es detectin. Per a l'any 2001 està prevista la
creació de 8 places. Està en estudi el calendari concret
d'aquesta programació, les despeses que suposen aquestes
places, així com les aportacions que faran dins aquest àmbit el
Govern i les altres institucions de la Comissió Institucional de
salut mental. Aquesta comissió integra, en matèria de salut
mental, la Conselleria de Sanitat i Consum, la Conselleria de
Benestar Social, els consells insulars, el Serbasa i l'Insalud.

Palma, 13 de novembre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 4187/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a pla integral de
les persones majors. (BOPIB núm. 65 de 20 d'octubre del 2000).

El que està redactant el Govern de les Illes Balears és un pla
Estratègic per a les Persones Majors de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant un conveni de
col·laboració.

Palma, 26 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 4386/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan Cardona, relativa a participació del
Govern del Pacte en la construcció d'instal·lacions esportives.
(BOPIB núm. 66 de 27 d'octubre del 2000).

S'ha reactivitat el Pla d'extensió de l'educació física i l'esport
escolar als centres docents no universitaris, havent-se
acomplert la tramitació de les obres compromeses, aquest Pla es
desenvolupa dins el conveni subscrit el 4 d'octubre de 1989
entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Ministeri
d'Educació i Cultura i el Consejo Superior de Deportes, i s'hi
podien acollir tots els  ajuntaments que ho sol·licitassin abans
de finalitzar l'any 1990.

En un futur pròxim, l'objectiu és complir i tancar els
compromisos de participació en les construccions aprovades
dins el Pla d'extensió de l'educació física i l'esport escolar als
centres docents no universitaris.

Atès que aquest Pla està finalitzant i atès que s'han rebut
nombroses peticions de diferents entitats locals de les Illes, de
federacions i de clubs esportius, si la Conselleria de Benestar
Social i pogués disposar de pressupost per al 2000,
eventualment el Govern podria participar en la construcció de
nous equipaments esportius de manera consensuada amb les
entitats públiques, ajuntaments, consells insulars i entitats
privades implicades.

Palma, 7 de novembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 4388/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan Cardona, relativa a actuacions en
electrificacions rurals. (BOPIB núm. 66 de 27 d'octubre del
2000).

Entenem que els punts 2 i 3 queden contestats amb la
resposta donada a les preguntes parlamentàries 4402/00,
4403/00 i 4404/00.

Inicialment no hi havia una quantia específica per a
electrificació, ja que hi havia consignada, al capítol 6, una
partida global amb el concepte genèric "inversions".

Palma, 21 de desembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 4389/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan Cardona, relativa a dotació
econòmica per actuar en marges i petites infraestructures.
(BOPIB núm. 66 de 27 d'octubre del 2000).

No hi havia una quantia fixa per a aquesta actuació.

Al llarg de l'any 2000 no s'ha obert la línia d'ajudes,
pendents de l'aprovació de programes cofinançats de la Unió
Europea i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Tots els pagaments realitzats eren obligacions adquirides en
exercicis anteriors.

Palma, 21 de desembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 4390/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan Cardona, relativa a ajudes
sol·licitades a la Conselleria d'Agricultura i Pesca per part
de les organitzacions agràries. (BOPIB núm. 66 de 27
d'octubre del 2000).
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La Federació Agrícola i Ramadera Balear va sol·licitar: "la
subvenció que correspongui per a l'any 2000", sol·licitud de dia
23-VI-2000, registre d'entrada núm. 20415/2000

La Unió de pagesos de Mallorca va sol·licitar: "la subvenció
que la Conselleria d'Agricultura i Pesca concedeix a les
Organitzacions Professionals Agràries (Ordre del Conseller núm
8878)", sol·licitud de dia 27-VI-2000.

Palma, 3 de novembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 4391/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan Cardona, relativa a ajudes concedides
a organitzacions agràries. (BOPIB núm. 66 de 27 d'octubre del
2000).

No hi havia contestació expressa, ja que a la resposta de la
pregunta 4392/00 s'indicava l'import total de les resolucions de
pagament, per tant, l'import de les ajudes concedides.

Aquestes ajudes són:

-A la Federació Agrícola i Ramadera Balear, una ajuda de
5.493.012 PTA.

-A la Unió de Pagesos, una ajuda de 5.506.988 PTA.

Els criteris seguits per establir el percentatge o l'import de
les ajudes són els fixats a l'ordre que les regula.

Palma, 21 de desembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 4392/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan Cardona, relativa a foment
organitzacions agràries. (BOPIB núm. 66 de 27 d'octubre del
2000).

Dotació inicial: 11.000.000,- pessetes.

Dotació actual: 0 pessetes.

Es va tramitar el document ADOP (Adjudicació i ordre de
pagament el dia 28.08.2000, amb els Índex 1000133668, per un
import de 5.493.012,- pessetes i 1000133671 per un import de
5.506.988,- pessetes. Aquests imports foren ingressats als
comptes dels beneficiaris el dia 25.10.2000.

Palma, 3 de novembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 4393/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan Cardona, relativa a dotació per a
camins rurals. (BOPIB núm. 66 de 27 d'octubre del 2000).

Entenem que els punts 2 i 3 queden contestats amb la
resposta donada a les preguntes parlamentàries 4394/00 i
4406/00.

Inicialment no hi havia una quantia específica per a camins
rurals, ja que hi havia consignada, al capítol 6, una partida
global amb el concepte genèric "inversions".

Palma, 21 de desembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 4394/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan Cardona, relativa a convenis signats
entre el Govern i els Ajuntaments en relació a camins rurals.
(BOPIB núm. 66 de 27 d'octubre del 2000).

No s'ha signat cap conveni des de l'1 d'agost de 1999 fins al
dia d'avui i per tant, no se s'ha executat cap ni en resta cap.

Palma, 23 de novembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé. 

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 4512/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a noves fórmules
a resultes del fòrum celebrat el passat 5 d'octubre. BOPIB
núm. 69 de 10 de novembre del 2000).

Els objectius del fòrum per a un consum sostenible són:
-Crear un àmbit de participació, reflexió, debat i formació

sobre el consum en el segle XXI, amb especial incidència en el
consum econòmic i solidari.

-Fer propostes d'actuació sobre consum responsable a
l'administració pública i a altres sectors socials implicats.

-Coordinar i fer un seguiment de les actuacions que es
realitzen a Balears sobre consum ecològic i solidari.

-Elaborar i debatre una estratègia de formació del
consumidor responsable.

Per fer viable la creació del fòrum capaç d'assolir aquests
objectius, s'han desenvolupat fins la data d'avui dues fases
inicials. La primera la relativa a les tasques prèvies de
preparació i contactes i la segona la celebració el dia 5 d'octubre
una reunió informativa a l'objecte de presentar la iniciativa del
fòrum, explicar perquè el Govern dóna suport a aquesta
iniciativa i recollir propostes dels ajuntaments, de les
institucions públiques i privades, organitzacions empresarials,
ONG, col·legis oficials, associacions de consumidors, etcètera.



1842 BOPIB núm. 78 - 19 de gener del 2001

Per tant, lamentem que no sigui possible respondre a la
pregunta que es formula, ja que aquesta no s'adequa en absolut
al desenvolupament de la realitat.

Palma, 30 de novembre del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 4513/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a instal·lació de la
caixa blava a les barques d'arrossegament. (BOPIB núm. 69 de
10 de novembre del 2000).

La instal·lació de les caixes blaves és una de les atribucions
que s'ha reservat al MAPA, al considerar-ho pesca marítima i,
en conseqüència, competència exclusiva seva.

Segons l'Ordre Ministerial de 12 de novembre de 1998,
afecta a un conjunt de vaixells pesquers i no a la totalitat de la
flota.

Dins el primer conjunt, a instal·lar durant 1999, hi figuren els
vaixells  d'arrossegament inclosos dins el pla de pesca d'Eivissa,
amb independència de la seva eslora. En una propera reunió de
seguiment de compliment dels acords sobre el calador d'Eivissa
i Formentera, s'ha demanat a la Secretaria de Pesca que s'informi
sobre la instal·lació i funcionament de les caixes blaves a les
barques d'arrossegadors alacantins.

A l'esmentada ordre també hi figura la previsió que abans
d'1 de gener del 2000 estigui instal·lada només als vaixells que
superin els 20 metres d'eslora entre perpendiculars (o 24 metres
d'eslora total) i que estiguin censats, a la Mediterrània, dins les
modalitats d'arrossegament, encerclament, palangre de fons i
arts menors. Això fa que de moment no sigui obligatòria la
instal·lació d'aquest sistema de control a la major part de la flota
de les Illes Balears.

De conversacions mantingudes amb la Secretaria General de
Pesca, es coneix que, per problemes tècnics hi ha un cert retard
en el compliment de les dates fixades, però que l'hauran
d'instal·lar a tots els  vaixells pesquers que reuneixin aquestes
condicions.

Palma, 23 de novembre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 4575/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a cost de
l'exposició "Pintura britànica i nord-americana" a Mallorca
i Menorca. (BOPIB núm. 69 de 10 de novembre del 2000).

Cap. Forma part d'un conveni amb l'Obra Social i Cultura de
Sa Nostra, on nosaltres cedim l'espai.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 4576/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
percentatge de finançació per part del Govern a l'exposició
"Pintura britànica i nord-americana" a Mallorca i Menorca.
(BOPIB núm. 69 de 10 de novembre del 2000).

Cap.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 4685/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a quantitats
corresponents a la puja de l'IPC. (BOPIB núm. 70 de 17 de
novembre del 2000).

Les quantitats a què es  refereix la pregunta seran pagades
al personal docent dels centres concertats a la nòmina del mes
de desembre del 2000.

Palma, 4 de desembre del 2000.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 4686/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a complement
retributiu al professorat. (BOPIB núm. 70 de 17 de novembre
del 2000).

Les quantitats a què es refereix la pregunta han estat
pagades al personal docent dels centres concertats a la nòmina
del mes de novembre del 2000.

Palma, 4 de desembre del 2000.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 4687/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a equiparació
retributiva del personal docent. (BOPIB núm. 70 de 17 de
novembre del 2000).

El personal docent de l'ensenyament públic, a partir de
l'entrada en vigor del Decret 88/1998, de 16 d'octubre (BOIB de
27-10-1998), cobra la seva nòmina en concepte de "bestreta a
compte" de la seva equiparació retributiva amb el funcionariat
de la comunitat autònoma, l'anomenat "complement específic
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comunitat autònoma", el qual és variable segons l'antiguitat
dels funcionaris en els cossos respectius.

Concretament, una vegada actualitzades les quantitats
establertes pel mencionat decret a partir dels IPC de 1998 i 1999,
l'import mensual del "complement específic comunitat
autònoma" per a l'any 2000 ha quedat establert de la següent
manera:

Interins i funcionaris en pràctiques 12.387 PTA
Funcionaris amb més d'1 any d'antiguitat 13.627 PTA
Funcionaris amb més de 6 anys d'antiguitat 18.084 PTA
Funcionaris amb més de 12 anys d'antiguitat 21.275 PTA
Funcionaris amb més de 18 anys d'antiguitat 22.437 PTA
Funcionaris amb més de 24 anys d'antiguitat 20.600 PTA
Funcionaris amb més de 30 anys d'antiguitat 26.620 PTA

Aquestes quantitats s'han pagat a la nòmina corresponent
a partir del mes de gener del 2000.

Palma, 4 de desembre del 2000.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 4688/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a homologació
del col·lectiu del personal docent. (BOPIB núm. 70 de 17 de
novembre del 2000).

El personal docent de l'ensenyament públic, a partir de
l'entrada en vigor del Decret 88/1998, de 16 d'octubre (BOIB de
27-10-1998), cobra a la seva nòmina, en concepte de "bestreta
a compte" de la seva homologació amb el funcionariat de la
comunitat autònoma, l'anomenat "complement específic
comunitat autònoma".

El pagament d'aquesta "bestreta a compte", fins ara, per a
l'any 2000, moment en què ja s'ha liquidat la nòmina de
novembre del 2000 i resta encara pendent d'abonar la nòmina de
desembre del 2000, ha suposat una despesa total de
1.500.188.761 PTA. La previsió és que la despesa corresponent
al mes de desembre del 2000, i per aquest mateix concepte, serà
d'uns 140 milions de pessetes aproximadament.

L'import total destinat al "complement específic comunitat
autònoma" durant l'any 1999 va ser 1.006.874.245 PTA.

Palma, 4 de desembre del 2000.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 4689/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a distribució
d'alumnes a l'institut de Sineu. (BOPIB núm. 70 de 17 de
novembre del 2000).

1.- Quant a l'adscripció de centres de primària a l'institut, no
hi ha hagut cap canvi respecte al curs 1999-2000. Per tant,
continua sent la que va fer l'administració anterior.

2.- Quant als criteris de distribució de l'alumnat d'ESO dins
un mateix curs, és competència del claustre, dins el marc del
projecte curricular d'etapa, aprovar els criteris d'agrupació de
l'alumnat.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 4899/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a pla
gerontològic. (BOPIB núm. 72 d'1 de desembre del 2000).

1.- Sí.

2.- La Universitat de les Illes Balears mitjançant un conveni de
col·laboració.

3.- Equip humà que el redactarà:

Anàlisi demogràfica:
Pere Salvà Tomàs, doctor en geografia per la Universitat de
Barcelona; catedràtic d'universitat de geografia humana de la
Universitat de les Illes Balears.

Marc jurídic:
Remedios Roqueta Buj, catedràtica de dret del treball i
Seguretat Social; Universitat Illes Balears; directora de l'Escola
de relacions laborals.
Magdalena Llompart Bennàssar, professora ajudant
d'universitat de dret del treball i Seguretat Social; Universitat
Illes Balears.

Àrea de Serveis Socials :
Bartomeu Barceló Ginard, doctor en psicologia, tècnic
programes vellesa i família de la secció i atenció comunitària del
Consell de Mallorca; professor associat Universitat Illes
Balears.
Maria Pilar Gaspar Gracia, diplomada en treball social, assistent
social d'atenció primària del centre de serveis socials Ponent.
Ana Belén Velasco Rodríguez, diplomada en treball social,
treballadora social al programa Urban de l'Ajuntament de Palma
i treballadora social i membre de l'equip directiu de la residència
Fabiola de Portals Nous.
Elisa Marí Pons, treballadora social, tècnica del Departament de
Benestar Social del Consell de Menorca.
Tomàs París, treballador social, tècnic del Departament de
Benestar Social del Consell d'Eivissa i Formentera.

Àrea de cultura, educació, turisme, oci... Formació,
avaluació i investigació:
Carmen Orte Socías (S'adjunta currículum específic i global).
Margalida Vidal Rigo, llicenciada en pedagogia terapèutica,
Universitat de les Illes Balears; col·laboradora Universitat
Oberta de majors, UIB.
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Àrea salut:
Joan Llobera Cànaves (coordinador de l'àrea de salut); metge,
màster i llicenciatura en salut pública, Universitat lliure de
Brussel·les; tècnic de salut pública d'atenció primària des del
1986; cap de la unitat d'atenció primària de Mallorca; professor
associat al Departament d'infermeria de la UIB.
Magdalena Esteva, gerència d'atenció primària de Mallorca,
UIB.
Joan Ferrer, (Direcció Provincial Insalud; UIB)
Julia Gallo, (Departament d'infermeria; UIB)
Nofre Pons, (Serbasa)
Nofre Sans, Direcció Provincial Insalud.
Magdalena Seguí, Direcció Provincial Insalud.

Assessorament enquesta:
Lluís  Ballester Brage, doctor en filosofia; titular d'escola;
Universitat Illes Balears; professor de bases metodològiques de
la investigació educativa.

4.- El cost serà de 4.200.000 pessetes, IVA inclòs.

Palma, 8 de gener del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 4901/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a millora de la
situació que pateix el col·lectiu transsexual. (BOPIB núm. 72
d'1 de desembre del 2000).

Aquesta direcció general no té constància de cap petició
per part d'aquest col·lectiu.

En tot cas les peticions es dirigiran a la Conselleria de
Sanitat a fi i efecte de sol·licitar la gratuïtat de l'operació de
canvi de sexe.

Palma, 22 de desembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 4902/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a normalització
del fet homosexual. (BOPIB núm. 72 d'1 de desembre del 2000).

No entenem què vol dir per "normalització del fet
homosexual". Si més no les necessitats serien sensibilització de
la societat a fi de no condemnar aquest col·lectiu a
discriminacions. La Conselleria de Benestar Social té programes
amb ONGs per a aquest fi.

Palma, 22 de desembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 4903/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa distribució de
preservatius. (BOPIB núm. 72 d'1 de desembre del 2000).

El Govern de les Illes Balears conjuntament amb l'associació
de Lluita antisida (ALAS) va dur endavant el Nadal de l'any
1999 la primera campanya de prevenció i informació del
VIH/sida anomenada "nadales". Es varen repartir als bars i
discoteques de les Illes Balears 103.000 preservatius. Per al
Nadal de l'any 2000 hem donat continuïtat a la campanya i tenim
previst repartir pels bars i discoteques d'arreu de les Illes
130.000 preservatius.

   Els destinataris d'aquesta campanya són els joves de totes
les Illes en general.

Palma, 21 de desembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

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

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 4904/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a campanyes amb
motiu del dia mundial de la sida. (BOPIB núm. 72 d'1 de
desembre del 2000).

La Direcció General de Joventut va col·laborar amb 300.000
amb la campanya organitzada per l'associació ALAS juntament
amb: Consell de la Joventut de les Illes Balears, Siloé, Escola de
Salut, Sida i Convivència, Metges del Món, Ben Amics, Creu
Roja Joventut.

Palma, 21 de desembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 4917/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a  places a
residències. (BOPIB núm. 72 d'1 de desembre del 2000).

Centre d'atenció a minusvàlids psíquics Son Tugores, 65
places. Import del concert: 123.500.000 ptes.

Centre d'atenció a minusvàlids psíquics Ses Garrigues
d'Amunt, 20 places. Import del concert: 38.000.000 ptes.

Centre ocupacional Llar Sa Lluna, 6 places. Import del
concert: 9.200.000 ptes.

Palma, 8 de gener del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.
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Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 4918/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a  places a
residències. (BOPIB núm. 72 d'1 de desembre del 2000).

Les places concertades des de l'Ibas són les següents:
Residència Llar dels Ancians, Consell de Mallorca, 20

places. Import del concert: 34.800.000 ptes.
Residència de majors de Calvià, Ajuntament de Calvià, 33

places. Import del concert: 57.500.000 ptes.
Residència geriàtrica assistida de Maó, Ajuntament de Maó,

50 places. Import del concert: 87.000.000 ptes.
Residència geriàtrica assistida de Ciutadella, patronat

municipal de l'Hospital de Ciutadella, 30 places. Import del
concert: 52.200.000 ptes.

Residència "Es Rama" d'Alaior, Ajuntament d'Alaior, 15
places. Import del concert (any 2000, ja que es va signar dins el
mes d'octubre): 6.574.320 ptes.

Residència de la Tercera Edat de Ferreries, 7 places. Import
del concert: 12.200.000 ptes.

Residència d'ancians d'Es Mercadal, 2 places, any 2000.
Import del concert: ...., perquè el concert d'una de les places es
va signar dins el mes d'octubre.

Residència assistida d'Eivissa, Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, 40 places. Import del concert: 69.600.000 ptes.

Palma, 8 de gener del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 4919/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a  places a
residències. (BOPIB núm. 72 d'1 de desembre del 2000).

Residència de vàlids Reina Sofía del bisbat d'Eivissa, 20
places. Import del concert: 14.000.000 ptes.

Palma, 8 de gener del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

3.16. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 33/01, del Govern de les Illes Balears, relatiu a

sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 de gener del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, acordà d'admetre
a tràmit  l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació, davant la

Comissió d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre les
auditories relatives a actuacions formatives cofinançades pel
fons social europeu, període 94-99.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de gener del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 53/01, del Govern de les Illes Balears, relatiu a

sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Sanitat i Consum.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 de gener del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, acordà d'admetre
a tràmit  l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença
de l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre el
protocol d'internaments no voluntaris.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de gener del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a conformitat del Govern amb la tramitació de la

proposta d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials i de seguretat social. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 de gener del 2001, restà assabentada de l'escrit RGE
núm. 5727/00, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual comunica la seva conformitat amb la
tramitació de la proposta de referència, RGE núm. 5396/00,
presentada per la Comissió Tècnica Interinsular, publicada
en el BOPIB núm. 73, de 15 de desembre del 2000.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de gener del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

B)
Relativa a manteniment de la Interpel·lació RGE núm.

4715/00, per al proper període de sessions. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 de gener del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 151.3 del Reglament de la Cambra, a la vista de
l'escrit RGE núm. 2/01, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, relatiu a sol·licitud de manteniment de la
interpel·lació de referència, relativa a la política del Govern
de les Illes Balears en relació amb la desestacionalitació
turística (BOPIB núm. 71, de 24 de novembre del 2000),
acordà d'atendre la petició formulada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de gener del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a retirada de les preguntes amb sol·licitud de

resposta oral davant la Comissió de Turisme RGE núm.
4583/00, 4584/00, 4585/00 i 4586/00. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 de gener del 2001, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
62/01, presentat per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
sol·licita la retirada de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant la Comissió de Turisme següents: RGE
núm. 4583/00, 4584/00, 4585/00 i 4586/00, relatives a un
palau de congressos a les Illes Balears, a absència de les
Balears a l'Expo de Hannover, a modificació de la imatge
corporativa d'Ibatur i a resultat de la campanya contra
l'oferta turística no legalitzada, respectivament, publicades
totes en el BOPIB núm. 69, de 10 de novembre del 2000.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de gener del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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