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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 8514/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a places
d'inspecció educativa. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del
2004).

La Resolució de 28 d'abril del 2005 (BOIB del 30) va
aprovar l'habilitació de quatre places docents per a l'exercici de
la funció inspectora: una a Menorca, una a Eivissa i dues a
Palma.

Aquestes places es cobriran per concurs de mèrits d'acord
amb la Resolució de 6 de juny, publicada al BOIB de dia 9 de
juny.

Per optar a aquestes places d'inspectors accidentals que es
cobriran en comissió de serveix, els interessats han de pertànyer
a alguns dels cossos de funcionaris docents, amb una
experiència mínima de sis anys, estar en possessió d'una
titulació universitària superior i acreditar coneixements de
llengua catalana mitjançant el certificat de capacitació
corresponent.

La comissió de selecció està integrada pel director general
d'Administració i d'Inspecció Educativa, el cap del Departament
d'Inspecció Educativa i tres inspectors coordinadors de
demarcació, un per cada una de les illes.

La selecció es fa a través de dues fases:

1. Fase de concurs, on es valoraran els mèrits dels
concursants referits a trajectòria professional, treball
desenvolupat i preparació científica i didàctica, d'acord
amb el barem incorporat a la convocatòria.

2. Fase de valoració de la memòria presentada sobre la
Inspecció Educativa mitjançant entrevista.

Així mateix, es constituirà un borsí, d'acord amb l'ordre de
prelació de mèrits si és necessari cobrir places vacants amb
posterioritat a la convocatòria d'aquestes quatre places
habilitades.

Palma, 23 de juny del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 742/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a Pla de salvament a
platges. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

Totes les qüestions relatives al Pla de seguretat de platges ja
foren tractades a la InterpelAlació RGE núm. 5992/05 i a la
Moció RGE núm. 2245/05, derivada del debat de l'esmentada
interpelAlació, que figuren publicades als diaris de sessions del
Ple de 8 i 22 de març del 2005, respectivament.

Marratxí, 28 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 770/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a inscripcions al
Registre d'Emergències. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).

D'acord amb les informacions facilitades des de la Direcció
General d'Emergències, a dia d'avui les inscripcions dels serves
d'emergència de les diferents administracions es troben en
procés de tramitació.

Marratxí, 30 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1226/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
persones als consells escolars per a la igualtat de gènere.
(BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

Des del Servei d'Innovació de la Direcció General
d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, es treballa
en colAlaboració amb l'Institut Balear de la Dona de la
Conselleria de Presidència i Esports, en un programa educatiu
(acompanyat d'un material didàctic) per tal de treballar la
prevenció de la violència de gènere.

Aquest programa s'oferirà a partir del proper curs escolar
2005/06 i va dirigit a l'alumnat, al professorat, així com a mares
i pares dels centres públics, privats i concertats d'educació
infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació
professional de les Illes Balears.

El contingut del programa inclou un dossier dirigit al
professorat amb la proposta didàctica on es descriuen les
orientacions metodològiques i es proposen pautes bàsiques
d'actuació i utilització del material. Consta de cinc unitats
temàtiques d'informació amb un total de seixanta activitats
didàctiques adreçades a l'alumnat de les diferents etapes
educatives i cinc cartells de suport a la tasca educativa.

Inclou a la vegada una escola de famílies organitzada a
partir d'un formador o formadora en tres sessions de treball amb
mares i pares i un manual de bones pràctiques coeducadores a
l'àmbit familiar.

Des del moment que els consells escolars de centre estan
formats per professorat (inclòs l'equip directiu del centre),
alumnat, representant de l'ajuntament i mares i/o pares del
centre es garanteix la integració dins dels consells escolars de
persones destinades a impulsar mesures educatives que
fomentin la igualtat de gènere.

Palma, 25 de maig del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1569/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a membres de
la comissió de valoració del patrimoni històric. (BOPIB núm.
76 de 25 de febrer del 2005).

Els membres de la comissió són:

• President: Catalina Sureda Fons, directora general de
Cultura.

• 2 vocals nomenats pel conseller d'Educació i Cultura: Ricard
Urgell Hernández i Jordi H. Fernández Gómez.

• 2 vocals nomenats pel Consell Insular de Mallorca: Guillem
Daviu Pons i Mariano de España Morell.

• 2 vocals nomenats pel Consell Insular de Menorca: Cristina
Rita Larrucea i Cristina Andreu Adame.

• 2 vocals nomenats pel Consell Insular d'Eivissa i
Formentera: Joan Ramon Torres i Lina Sansano Costa.

• 2 vocal nomenat pel conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació: Gregorio de Vicente Cuadrado.

• Secretari: Catalina Ferrando Ballester, cap del Servei de
Cultura del Govern de les Illes Balears.

Palma, 17 de juny del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2697/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a remuneracions de la
Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia. (BOPIB núm. 81 de 8 d'abril
del 2005).

No és possible atendre aquesta solAlicitud, atès que, d'acord
amb les informacions facilitades pel Servei de Registre de
Personal de la Direcció General de Funció Pública, a la
Conselleria d'Interior no consta cap expedient d'ingrés ni
contractes subscrits amb la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia.

Marratxí, 28 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3482/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Aina Rado i Ferrando, relativa
a rehabilitació de l'Hospital Militar. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

La Conselleria de Presidència i Esports, a través del
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
Mallorca, té previst d'iniciar les obres durant el mes de juliol; el
cost previst serà de 7.264.993,15 euros i anirà a càrrec del
compte comptable 1300000 del consorci, d'acord amb el que
preveu del Pla General de Comptabilitat.

Palma, 6 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 4112/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
reunions de la comissió relativa a l'absentisme escolar.
(BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del 2005).

Les Instruccions de la Direcció General d'Ordenació,
Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs
2004-05 per les quals es regulen les actuacions dels centres
educatius quant a l'absentisme escolar, contemplen la comissió
de valoració amb dos nivells d'intervenció:

A. Comissió de zona: de caràcter trimestral on s'identifiquen i
analitzen aspectes que cal millorar pel que fa a l'absentisme
escolar. Formada per: cap del Servei d'Innovació o persona
en qui delegui; cap del Departament d'Inspecció Educativa
o persona en qui delegui; un representant dels EOEP; un
representant de l'etapa de secundària al Servei d'Innovació;
cap de negociat dels Serveis Socials de l'ajuntament del
municipi responsable de l'absentisme; un representant del
Servei de Protecció de Menors; un representant de Fiscalia
del Menor; un representant de Policia; a més, es podrà
solAlicitar la colAlaboració d'altres professionals que puguin
estar implicats en el tema a tractar segons l'ordre del dia.

B. Comissió de coordinació: per tal de tractar els casos concrets
de nins i nines i joves absentistes o desescolaritzats que no
s'han pogut resoldre malgrat s'hagin aplicat les parts
establertes al protocol. Els casos seran derivats pels
professionals que incideixin en l'alumne/a, i serà la direcció
del centre o, si s'escau, els professionals que treballen el cas
des de l'àrea de serveis social o altres serveis o organismes
els qui solAlicitin al president/ la presidenta que es convoqui
aquesta comissió. La finalitat serà la d'aconseguir la
superació de la situació de desescolarització o absentisme
mitjançant els canvis adients en la proposta d'intervenció
com poder ser derivació al Servei de Protecció de Menors
i/o a Fiscalia de Menors.

Pel plantejament de la pregunta, ens suposam que no es
refereixen a cap de les dues comissions assenyalades
anteriorment, sinó a les reunions de coordinació que des del
Servei d'Innovació de la Direcció General d'Ordenació,
Innovació i Formació del Professorat es duen a terme per tal
d'abordar aquesta problemàtica.

Aquestes reunions de coordinació començaren a finals de
novembre: des del Gabinet del Conseller de la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les ILles Balears arribà al
Servei d'Innovació de la Direcció General d'Ordenació,
Innovació i Formació al Professorat una carta procedent de
l'Administració de Justícia que havia estat dirigida al conseller
i derivada, per tant, al servei corresponent de l'esmentada
direcció general, on se'ns proposava altra activitat relacionada
amb el menor, també relacionada amb la problemàtica de
l'absentisme. A proposta de la directora general, la cap del
Servei d'Innovació contractà amb el responsable de l'escrit per
tal de tenir una entrevista i atendre així la petició. Aquesta fou
dia 2 de desembre del 2004 en els jutjats del carrer Travessa
d'en Ballester, s/n. Hi assistí la cap del Servei d'Innovació de la
Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació al
Professorat, així com el representant de l'Administració de
Justícia que signava la carta.



BOPIB núm. 97 -  22 de juliol del 2005 3751

Dia 15 de desembre del 2004: se celebrà la propera reunió.
Hi assisteixen la directora general d'Ordenació, Innovació i
Formació al Professorat i la cap del Servei d'Innovació, així
com el mateix representant de l'Administració de Justícia de la
reunió anterior, també als jutjats. És en aquesta reunió, a
proposta de la directora general d'Ordenació, Innovació i
Formació al Professorat i motivada per la seva preocupació en
el tema i conscient de la dificultat de resolució, proposa al
representant de la Fiscalia del TSJ (Secció de Menors) intentar
actuar de forma coordinada envers la problemàtica de
l'absentisme i del menor en general. El representant de la
Fiscalia del TSJ (Secció de Menors) accepta sense cap
problema.

Dia 10 de gener del 2005, el fiscal cap i el fiscal representant
de la Fiscalia del TSJ (Secció de Menors), que assistí a les
reunions anteriors, són rebuts pel conseller d'Educació i Cultura
on, entre d'altres, tracten de la problemàtica de l'absentisme.

Dia 26 de gener del 2005, la directora general d'Ordenació,
Innovació i Formació del Professorat convoca una reunió amb
les institucions següents:
• Conselleria d'Educació i Cultura, Direcció General

d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat: hi
assisteixen la directora general i la cap del Servei
d'Innovació.

• Fiscalia del TSJ (Secció de Menors).
• Conselleria de Presidència i Esports: Direcció General de

l'Oficina de Defensa dels Drets dels Menors.
• Consell de Mallorca, s'Institut.
• Ajuntament de Palma, Regidoria de Serveis Socials.

A partir d'aquesta reunió, s'han reunit les institucions abans
assenyalades tres vegades més. Se solAlicità la colAlaboració
d'altres, en funció de la necessitat. Per part de la Conselleria de
Presidència i Esports es convidà a assistir i acceptà,
evidentment, la Direcció General de Menors i Família. Per tal
de donar major representació a la resta d'ajuntaments, se
solAlicità la colAlaboració de l'AMIB (Associació de Municipis
de les Illes Balears), així com d'alguns ajuntaments (Serveis
Socials i Política Municipal) en ocasions molt puntuals.

L'objectiu, en general, és tractar aquesta problemàtica, ja
que les causes de l'absentisme no són únicament educatives (no
s'ha d'oblidar que un docent quan deriva un cas a Serveis
Socials és perquè des del punt de vista educatiu ja s'ha fet tot el
que es podia fer -reunió amb la família o representants legals,
...-; és aquí quan han d'intervenir altres institucions i intentar
actuar de forma coordinada assumint cadascuna de les seves
competències: Fiscalia serà sempre la darrera), sinó que
influeixen també altres factors (socials, ...). És per això que s'ha
d'abordar la seva problemàtica i possible resolució de manera
institucional:
• Detecció, anàlisi i valoració de les causes que incideixen en

l'absentisme.
• Competències de cadascuna de les institucions abans

esmentades respecte de la problemàtica.
• Definir els circuits de derivació en els casos d'absentisme i

desescolarització.

Assenyalar que, atesa la dificultat de la problemàtica, així
com de la seva solució i el seu caràcter interinstitucional,
aquesta comissió representada pels representants de les
institucions abans esmentades, ha decidit, a més d'analitzar els
recursos dels quals disposa cadascuna, fixar en un document per

escrit (guia, protocol, ...) quines són les seves competències. De
moment, un esborrany. Una vegada que d'alguna forma aquest
esborrany sigui oficial sí que la comissió interinsular també serà
oficial, ja que per tal de continuar revisant el document i fer
feina en la temàtica (unificant circuïts de derivació, ...) es
contempla la possibilitat de l'existència d'una comissió
(institucional).

Com a conclusió, assenyalar que s'han fet reunions en grup,
entre dues institucions, coordinació per telèfon, ... Ara bé, és
important destacar que la coordinació sí funciona i sí és
efectiva. I això ja és molt important: de moment ja és un èxit la
coordinació entre totes les institucions implicades en aquesta
problemàtica i fent feina conjuntament.

Palma, 17 de juny del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 4248/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
ampliació i millora del poliesportiu de Sant Ferran. (BOPIB
núm. 88 de 27 de maig del 2005).

El Govern de les Illes Balears té prevista una aportació de
46,4 milions d'euros.

Palma, 30 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 4319/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a tribut sobre els
dipòsits a entitats de crèdit. (BOPIB núm. 88 de 27 de maig del
2005).

Com hem explicat reiteradament, l'aplicació del recàrrec
d'hidrocarburs és una imposició del ministeri. Per si té algun
dubte, les propostes actuals abans de la conferència de
presidents fetes pel Govern Central van en la mateixa línia,
pujada d'imposts especials. Per tant, no és substituïble tal com
formula la pregunta.

S'adjunta retall de premsa pel que fa al cas.

Palma, 30 de juny del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

El retall de premsa a què fa referència la resposta, queda
dipositat al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 4330/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ciutat esportiva
a Eivissa. (BOPIB núm. 88 de 27 de maig del 2005).
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A dia d'avui el Govern de les Illes Balears no té previst crear
cap ciutat esportiva a Eivissa.

Palma, 30 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 4331/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ciutat esportiva
a Menorca. (BOPIB núm. 88 de 27 de maig del 2005).

A dia d'avui el Govern de les Illes Balears no té previst crear
cap ciutat esportiva a Menorca.

Palma, 30 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 4519/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a ajudes a les
federacions esportives. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny del 2005).

Les ajudes a les federacions esportives no s'han reduït.

Palma, 30 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 4520/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions per
al manteniment de les federacions esportives. (BOPIB núm. 89
de 3 de juny del 2005).

La Conselleria de Presidència i Esports no ha desenvolupat
el decret de subvencions per al manteniment de les federacions,
perquè està estudiant una altra assignació per al manteniment i
el finançament de les federacions.

Palma, 30 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 4521/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a ajudes per pagar
desplaçaments d'assembleïstes. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny
del 2005).

Les federacions han de cobrir aquestes despeses amb el seu
pressupost ordinari.

Palma, 30 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 4522/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a ajudes a trasllats
interilles dels esportistes menors de 16 anys. (BOPIB núm. 89
de 3 de juny del 2005).

Les ajudes per als trasllats interilles dels esportistes de
categories inferiors a 16 anys pertanyen als consells insulars. El
Govern no té competències amb les categories inferiors a 16
anys.

Palma, 30 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 4523/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pressupost per
a la construcció del velòdrom. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny
del 2005).

El Govern de les Illes Balears té previst un pressupost de
46,4 milions d'euros per a la construcció del velòdrom.

Palma, 30 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 4524/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a renovació de la
subvenció a l'equip ciclista. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny del
2005).

D'acord amb el que estableix el contracte de patrocini
esportiu signat entre la Fundació Illesport i la societat mercantil
Abarca Sports, SL, el contracte finalitza el 31 de desembre del
2006.

Palma, 6 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 4525/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a manteniment i
explotació del velòdrom. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny del
2005).



BOPIB núm. 97 -  22 de juliol del 2005 3753

El manteniment i l'explotació es preveu que es dugui a terme
mitjançant una gestió mancomunada de les tres institucions:
Consell Insular de Mallorca, Ajuntament de Palma i Govern de
les Illes Balears..

Palma, 30 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 4527/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a augment de la
violència a les aules. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny del 2005).

Des de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears és cert que no es tenen dades de violència a les
aules, però no només dels centres concertats, sinó també dels
centres públics.

Quan es parla de violència a les aules s'ha de tenir clar de
què es parla. A la pregunta parlamentària núm. 4528/05,
formulada pel mateix grup parlamentari, es defineixen quins
tipus de violència es donen o es poden donar a les aules i com
es poden abordar o, millor dit, quines mesures es prenen per tal
de prevenir-la.

És veritat que no tenim dades, les tendrem quan l'Associació
Familiar de Balears ens faciliti els resultats de l'enquesta que ha
passat a l'alumnat d'entre 12 i 16 anys dels centres educatius
públics, privats i concertats (no només ens preocupen els centres
concertats) de les Illes Balears que voluntàriament han volgut
participar i quan l'observatori que recentment ha posat en
funcionament aquesta conselleria sigui operatiu. Ara bé, no
poden afirmar que la Conselleria d'Educació i Cultura no té
registres del que succeeix als centres escolars de les Illes: des
del Servei d'Innovació amb coordinació directa amb Inspecció
Educativa (Direcció General d'Administració Educativa) en
colAlaboració directa amb institucions i/o serveis, en funció de
cada cas, es resolen o, almenys, es palAlien tots els casos de
violència que arriben a la conselleria.

Palma, 17 de juny del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 4528/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a actuacions per
combatre la violència oculta a les aules. (BOPIB núm. 89 de 3
de juny del 2005).

El conflicte o la violència escolar provoca una gran
preocupació a tota la comunitat educativa i a la societat en
general, de vegades fins i tot més que els mateixos resultats
acadèmics.

La violència escolar (oculta o no) pot donar lloc a distints
tipus de situacions. Actualment s'identifica amb agressions
físiques i/o psicològiques directes entre persones i amb un
conjunt de fenòmens que afecten la bona convivència en el
centre.

Per exemple, el Sr. Moreno Olmedilla (2004) estableix els
següents nivells de violència escolar:

1. Disrupció a l'aula.
2. Problemes de disciplina.
3. Maltractament entre companys (bullying)
4. Vandalisme
5. Violència física
6. Assetjament sexual.

N'hi ha que ho classifiquen d'una altra manera, incloent-hi
altres nivells:

1 Comportaments antisocials
1.1 Violència física
1.2 Assetjament sexual
1.3 Vandalisme i desperfectes materials
1.4 Maltractament entre companys

(bullying)

2 Comportaments disruptius
2.1 Disrupció a l'aula
2.2 Problemes de disciplina

Tots sabem que a les aules hi ha comportaments antisocial
i disruptius, violència (oculta o no oculta) que lògicament s'han
de detectar i s'han de tractar. Sabem perfectament que aquestes
dificultats sempre han existit i que existiran. Per això, és molt
important treballar des de la prevenció.

El conflicte o la violència a les aules és un tema molt
complex que s'ha d'abordar des d'una perspectiva
multidimensional: a les aules conflueixen moltes variables i
interessos que s'han d'analitzar i canalitzar per tal de focalitzar,
reduir i, a ser possible, eliminar els conflictes educatius. Per
tant, la millor manera d'evitar aquesta problemàtica és des de la
prevenció.

1. Perspectiva del proferssor/a

Es treballarà des de la formació, tant inicial com permanent.

Evidentment, la formació inicial no és competència de la
Conselleria d'Educació i Cultura, ja que el professorat quan
oposita i accedeix al cos docent ja està titulat: aquesta és
competència de les universitats.

Sí és competència de la Conselleria d'Educació i Cultura la
formació permanent. Des del Servei de Formació del
Professorat s'han fet i es continuaran fent als CEP de les
distintes illes cursos de formació per tal que el professorat:

A. Pugui adquirir tota una sèrie d'habilitats socials per tal de
reconèixer les seves conductes inadequades i poder així
afrontar de forma educativa ls conductes violentes de
l'alumnat.

B. Aprendre a identificar conductes disruptives entre el seu
alumnat.

C. Planificar de forma flexible el procés d'aprenentatge.

És bàsic que el professorat potenciï entre el seu alumnat
l'autodisciplina com a mesura d'autocontrol. Estratègies que pot
utilitzar:

• El professor ha de tenir i transmetre una actitud d'autoritat,
però ho ha de ser autoritari.
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• Ha de potenciar la participació del seu alumnat a classe
(definir normes i que els mateixos alumnes siguin els
encarregats de fer-les complir).

• Ha de ser pròxim a l'alumnat i amigable (quan més confiïn
els alumnes en ells més els coneixerà i més fàcilment podrà
identificar els distints moviments de violència oculta entre
ells i així actuar més ràpidament).

• Ha de fomentar una actitud crítica entre els seus alumnes.
• Afavorir el diàleg constructiu.
• Identificar els líders d'aula.

Són molt útils els sociogrames, ja que donen molta
informació.

Cursos que s'han fet durant aquest curs:

• Passem a l'acció organitzant l'aula per canviar el món.
Palma.

• Campanya de sensibilització sobre Magrib, Àfrica
Occidental i Àfrica Central. Palma.

• L'educació emocional a l'educació infantil i a 1r cicle
d'educació primària (CP Camilo José Cela). Palma.

• Prevenció i resolució dels conflictes als centres educatius.
Palma.

• Formació inicial de l'equip de suport. Palma.
• Prevenció i resolució de conflictes als centres educatius.

Inca.
• Pla d'acció tutorial (CP Miquel Capllonc, Port de Pollença).

Inca.
• Pla d'acció tutorial (CP Duran Estrany, Llubí). Inca.
• Identificació i intervenció en problemes de conducta i

trastorns associats. Inca.
• Educació intercultural. Manacor.
• Aspectes emocionals de l'alumnat II. Manacor.
• L'acció tutorial a l'educació secundària. Manacor.
• Formació en centres (SP Es Canyar). Manacor.
• Formació en centres (IES Santanyí). Manacor.
• Formació en centres (CC Verge de Montisió). Manacor.
• Formació en centres (IES Son Servera). Manacor.
• Curs de creixement emocional. Resolució de conflictes a EI-

EP. Menorca.
• Formació inicial del professorat de suport. Menorca.
• Seminari d'educació intercultural. Menorca.
• Seminació d'orientació. Menorca.
• Prevenció i resolució de conflictes. Eivissa.
• Cap a una educació intercultural. Eivissa.
• Mediació i resolució de conflictes escolars IES Santa Maria.

Eivissa.
• Mediació escolar al CEIP Cervantes. Eivissa.
• Experiències d'educació intercultural i acolliment a

secundària IES Sant Agustí. Eivissa.

2. Perspectiva de les famílies

Des de la conselleria s'intenta animar els centres escolars per
tal que impliquin les famílies i aquestes participin en la vida del
centre. Com poden participar les famílies en la vida del centre
escolar?

• Mitjançant la seva participació a l'APIMA, en els consells
escolars, ...

• Assistint a les reunions que marqui el tutor/a dels seus
fills/es i colAlaborar amb el que aquest digui.

• ColAlaborant en festes i altres activitats de portes obertes que
faci el centre escolar: Carnestoltes, Sant Antoni, ...

• Cercant la coordinació i/o l'ajuda de la resta d'institucions
(ajuntaments, ...).

• ColAlaborant en la vida del poble o barri i en horari
extraescolar per tal que l'alumnat fora del seu centre escolar
pugui refermar les seves relacions socials (família, amics,
veïns, ...): poliesportiu, biblioteca municipal, taller (dibuix,
...). D'aquesta manera, l'alumnat gaudirà de forma saludable
del seu temps lliure i en tot moment estarà vigilat
(directament o indirectament) pels seus pares i mares o
tutors legals.

Encara que no sigui competència única i exclusiva de la
Conselleria d'Educació (depèn d'altres conselleries i/o
institucions -ajuntaments-, així com dels pares i mares i
associacions de veïns), hem d'assenyalar que des d'aquesta
s'ofereixen:

1. Diversos programes educatius que en la legislatura anterior
no es feien, on s'intenta la implicació de tota la comunitat
educativa en general, per exemple:
a. Educació per a la salut: programa d'educació per a la

salut, de prevenció de drogodependències: curs de
formació per al professorat, formació a les famílies i
material per a l'alumnat.

b. Educació ambiental: centres ecoambientals. En principi,
també està pensat per implicar la comunitat educativa en
general.

c. Programa per a la prevenció de la violència de gènere.
També està pensat per implicar les famílies.

2. Mediadors culturals i/o treballadors socials. Convocatòria
anual d'ajudes dirigides a ajuntaments i/o mancomunitats.
La seva tasca consisteix a incidir en la integració i
convivència de l'alumnat en els centres educatius. Es fa amb
la colAlaboració de la Conselleria de Presidència i Esports.

3. Programa d'interlocució, nou d'aquest curs escolar 2004/05,
en colAlaboració amb la Direcció General de Cooperació de
la Conselleria de Presidència i Esports, adreçat al
professorat i a les famílies de l'alumnat amb llengua distinta
a les oficials a la nostra comunitat, per tal de facilitar així la
comunicació família-escola i millorar el clima de
convivència.

4. Programa de cooperació territorial (en colAlaboració amb el
MEC). Actualment s'està negociant el seu conveni:
a. Programa d'acompanyament escolar a centres públics de

primària.
b. Pla de suport a centres públics de secundària a zones

d'atenció preferent.

L'objectiu és el de millorar els resultats dels centres
mitjançant un conjunt d'actuacions que contribueixin a la
millora de la quantitat i la qualitat dels aprenentatges. Implica
centre, família i entorn.

3. Perspectiva de l'alumnat

S'incideix també mitjançant distints programes per tal
d'actuar bàsicament des de la prevenció. Els més destacats són:

1. Àmplia oferta de tallers interculturals. Ajuden a presentar i
a valorar les diferents cultures de l'alumnat d'altres països,
així com la presentació als nouvinguts de la nostra. Per tant,
faciliten la integració i la convivència entre distintes
cultures.

2. Professorat d'atenció a la diversitat. Assenyalar que s'ha
augmentat de forma notable en els dos darrers cursos
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escolars, especialment en els centres públics, tant de primària
com de secundària, per tal de millorar així l'atenció i la
integració de l'alumnat que ho necessita.
3. Respecte dels programes d'intervenció socioeducatius, a més

dels que funcionen mitjançant convenis ajuntaments-
Conselleria d'Educació, ofertam des del gener d'aquest any
2005, en colAlaboració amb la Conselleria de Presidència i
Esports (Direcció General de Menors i Família) el programa
ALTER d'àmbit Illes Balears, adreçat a l'alumnat d'entre 14
i 16 anys de centres públics o concertats amb risc d'exclusió
social i seriosos problemes d'integració:
a. És un programa integrador, d'acord amb les necessitats,

els interessos i les expectatives de l'alumnat que atenen.
És per això que després l'alumne retorna al seu centre on
continua escolaritzat.

b. Té un caràcter preventiu, tant per a aquells alumnes que
estan en situació d'inadaptació o fracàs escolar i
necessiten de mesures educatives especials com aquells
que es trobin en situació de conflicte social, tenguin o no
mesures judicials.

IMPORTANT: El Servei d'Innovació de la Direcció General
d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat ha procurat
que s'apliqui aquest programa en els municipis on no hi havia,
pel motiu que fos, programa d'intervenció socioeducatiu
(mitjançant conveni Conselleria d'Educació i Cultura i
ajuntament). Ja són onze els municipis on funciona el programa
ALTER (Mallorca, Menorca i Eivissa), amb molt bona acollida.
4. Quant al tema de l'absentisme, assenyalar que es treballa i es

continuarà treballant, que és de difícil solució (és un
problema social que afecta el centre educatiu) i que la
coordinació entre institucions va dirigida bàsicament a
establir els circuïts de competències.

5. Es treballa també en la preparació d'unes jornades on es
tracti la diversa problemàtica del menor, amb les distintes
institucions implicades. Conselleria de Presidència i Esports,
Fiscalia, Consell de Mallorca (S'Institut), UIB i Ajuntament
de Palma.

6. Destacar la coordinació amb la Conselleria de Salut i
Consum per tal de millorar l'atenció de cert tipus d'alumnat.
En projecte.

7. Assenyalar també l'enquesta de l'Associació Familiar de
Balears per tal de tenir coneixements de determinats
aspectes d'aquesta violència oculta a les aules.

8. Assessorament tècnics que diàriament es fa des del Servei
d'Innovació de la mateixa conselleria. Aquest assessorament
varia en funció de cada cas. Assenyalar més al respecte, hi
ha algun municipi que treballa a la Comissió de conflictes i
convida a assistir-hi a la Conselleria d'Educació. No oblidat
tampoc la tasca dels EOEP així com la dels orientadors dels
centres.

Palma, 17 de juny del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 4547/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cost total del
curs de gestió i direcció d'emergències. (BOPIB núm. 89 de 3
de juny del 2005).

El cost total del curs de gestió i direcció d'emergències
realitzat l'any 2003 és el que figura a la resposta a la pregunta

parlamentària RGEP núm. 4690/04, a la qual ens remetem
expressament.

Marratxí, 30 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 4559/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a compra de
polseres antimaltractadors. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny del
2005).

La quantitat a destinar per a compra de polseres
antimaltractadors no està determinada, serà en funció de les
necessitats.

Palma, 6 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 4560/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a violència
domèstica. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny del 2005).

Les cases d'acollida de les Illes Balears són un recurs de 24
hores que donen resposta a dones i als seus fills que han patit
violència i es troben amb problemes d'allotjament.

Les cases d'acollida tenen entre les seves funcions:
• Informació, orientació i suport personalitzat.
• Acollida, allotjament i manutenció mentre la dona i els seus

fills desenvolupen un procés sociopersonal adient.
• Diagnòstic per a la promoció i la recuperació.
• Intervenció psicològica.
• Orientació en la recerca de feina i habitatge.
• Assessorament jurídic.

En conseqüència, no totes les dones que han interposat
denúncia són potencials destinatàries de les cases d'acollida atès
que disposen d'allotjament alternatiu o poden gaudir de l'ús del
domicili conjugal, i en cas que en puguin ser beneficiàries,
l'atenció sempre és de caire integral i de forma coordinada amb
tots els recursos necessaris.

Palma, 30 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 4575/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a acollida i
integració d'immigrants. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del
2005).
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D'acord amb el que va manifestar la directora general
d'Integració dels immigrants del Ministeri de Treball i Afers
Socials, el fons es distribueix de la manera següent:
• 40% a projectes per reforç educatiu per a persones

immigrades.
• 50% a projectes d'acollida i integració de persones

immigrades a les corporacions locals.
• 10% de lliure disposició de la conselleria.

Palma, 6 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 4576/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a protecció
integral davant la violència de gènere. (BOPIB núm. 90 de 10
de juny del 2005).

A data d'avui, la Conselleria de Presidència i Esports no té
constància de l'import que correspondrà a les Illes Balears. El
fons es destinarà a donar compliment al dret a l'assistència
social integral, d'acord amb l'article 19 de la Llei orgànica.

Palma, 6 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 4577/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a centres
d'atenció a persones amb greus discapacitats. (BOPIB núm. 90
de 10 de juny del 2005).

D'acord amb la resolució de la presidenta del Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, publicada
al BOIB núm. 175, de 9 de desembre del 2004, les federacions
i unions d'associacions d'atenció sociosanitària a persones amb
greu discapacitat de les Illes Balears a què es destinaran els 2,4
milions d'euros són:
• Unió d'Associacions i Centres d'Assistència a Minusvàlids

de Balears.
• Federació Balear de Persones amb Discapacitat.

Palma, 6 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 4646/05, 4647/05 i 4648/05,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i
Martí, relatives a allotjaments turístics amb autorització prèvia
(I, II i III). (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

El Govern de les Illes Balears ha autoritzat l'any 2003, 2.109
places;  l'any 2004, 2.071 places; i a 15 de juny del 2005, 480
places.

Palma, 22 de juny del 2005.

El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 4649/05, 4650/05 i 4651/05,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i
Martí, relatives a allotjaments turístics autoritzats (I, II i III).
(BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

El Govern de les Illes Balears ha autoritzat l'any 2003, 4.177
places;  l'any 2004, 1.963 places; i a 15 de juny del 2005, 712
places.

Palma, 22 de juny del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort. 

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 4652/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
habitatges turístics de vacances (I). (BOPIB núm. 90 de 10 de
juny del 2005).

L'any 2003 han estat autoritzats 71 habitatges turístics de
vacances.

Palma, 21 de juny del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 4653/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
habitatges turístics de vacances (II). (BOPIB núm. 90 de 10 de
juny del 2005).

L'any 2004 han estat autoritzats 6 habitatges turístics de
vacances.

Palma, 21 de juny del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 4654/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
habitatges turístics de vacances (III). (BOPIB núm. 90 de 10 de
juny del 2005).

A 15 de juny del 2005 han estat autoritzats 4 habitatges
turístics de vacances.

Palma, 21 de juny del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 4678/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a projecte Xarxa
Segura IB (I). (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

La Conselleria de Presidència i Esports hi aporta la quantitat
de 26.000,00 euros.

Palma, 6 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 4679/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a projecte Xarxa
Segura IB (II). (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

El seguiment del programa Xarxa Segura IB es farà establint
una comissió tècnica mixta d'avaluació i seguiment del projecte,
que es reunirà, com a mínim, una vegada al mes.

Es farà una reunió, com a mínim una vegada cada trimestre,
de les entitats patrocinadores del projecte.

La Comissió tècnica mixta d'avaluació i seguiment del
projecte dependrà de la Conselleria de Presidència i Esports i de
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, les quals
garanteixen una coordinació, un desenvolupament i un
seguiment adients.

Palma, 6 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 4680/05 i 4681/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relatives a
llistes d'espera als centres per a persones amb discapacitat (I
i II). (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

Els convenis estan en procés de tramitació i pendents de
quantificar.

Palma, 6 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 4683/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a places
concertades amb l'administració de persones amb alguna
discapacitat. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

La Conselleria de Presidència i Esports no construeix
residències per a persones grans amb discapacitats, el que
construeix són residències per a persones assistides a diversos
municipis de Mallorca i centres especialitzats per a majors i per
a discapacitats.

Palma, 6 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 4728/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa al recaptació per
via executiva. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

La valoració del funcionament del servei de recaptació és
positiva. Es tracta d'un servei que està en funcionament des que
l'any 1988 es varen crear les anomenades zones de recaptació
mitjançant el Decret 37/1988 i que ha demostrar, al llarg de tots
aquests anys, la seva eficàcia i eficiència de gestió en la
recaptació executiva de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Per altra banda, cal no oblidar que el Servei de
Recaptació presta també un important servei de colAlaboració als
ajuntaments que han signat amb la conselleria competent en
matèria d'hisenda el corresponent conveni de gestió i recaptació
dels seus tributs locals.

Pel que fa a la recaptació executiva de l'any 2004, aquesta
puja a un total de 5.531.004,33 euros.

Palma, 24 de juny del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 4733/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a DP 435/04 a
Ciutadella. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

El Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Ciutadella va fer oferiment
d'accions a la comunitat autònoma de les Illes Balears, a
l'empara de l'article 109 de la Llei d'enjudiciament criminal, en
relació amb un accident de trànsit (objecte de les DP 135/04, no
de les DP 435/04 a què es refereix la pregunta, segurament per
error), en el qual varen resultar danyades quatre fites de ferro
forjat clavades al paviment del carrer Marina, que pertanyen al
port de Ciutadella que depèn del Govern de les Illes Balears.

Per aquest motiu, la comunitat autònoma de les Illes Balears
va formular escrit d'acusació per un presumpte delicte contra la
seguretat en el trànsit i va reclamar la responsabilitat civil per
danys materials.

Palma, 7 de juliol del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AN)
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A la Pregunta RGE núm. 4734/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a acte 970/04 a
Palma. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

El judici de faltes núm. 970/2004, del Jutjat d'Instrucció
núm. 3 de Palma té el seu origen en la denúncia formulada per
la denunciant contra el seu marit, com a responsable de dues
faltes d'amenaces i en les quals el Ministeri Fiscal va interessat
que es dictàs ordre de protecció.

En data 10 de setembre del 2004, pel magistrat-jutge del
Junta d'Instrucció núm. 3 de Palma, es va dictar l'acte de
protecció integral, del qual es va donar trasllat, entre d'altres, a
l'Advocacia de la CAIB per tal que s'adoptassin altres mesures
de protecció oportunes d'acord amb el que es disposa a la Llei
27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l'ordre de protecció de
les víctimes de la violència domèstica.

A aquest efecte i de manera immediata, com és habitual en
aquest tipus d'actuacions, l'Advocacia de la CAIB va trametre
l'acte a la IlAlma, Sra. Directora de l'Institut de la Dona.

Palma, 1 de juliol del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 4785/05, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa al Sr. Bartomeu Cifre
Ochogavia. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

La consellera d'Agricultura i Pesca no pensa ordenar cap
acció disciplinària contra el funcionari Sr. Bartomeu Cifre
Ochogavia pels motius següents:

1. Va finalitzar la seva relació funcionarial amb aquesta
conselleria el passat dia 10 d'octubre del 2004.

2. Atès que encara que el Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia no fes
ús del sistema de control de presència, es té constància que
desenvolupava la seva feina, com es desprèn de:
a. Les actes d'inspeccions i controls inicials realitzats a

diferents explotacions agràries.
b. Expedients d'ajuda per a mesures de protecció del medi

ambient en connexió amb la conservació del paisatge i
l'economia agrària i forestal, així com amb el benestar
dels animals.

c. Les actes de verificació de compliment de les normes
mínimes mediambientals, d'higiene i benestar dels
animals.

d. Els informes d'inspeccions finals (programa de
desenvolupament rural) a les explotacions agràries.

e. Les certificacions acreditatives del compliment, per part
del beneficiari, dels compromisos subscrits i de
l'execució de les millores i actuacions objecte d'ajuda a
l'empara del Reglament (CE) 1750/1999.

f. Relació dels informes de controls de camps del sector
oví i cabrum efectuats per l'esmentat Sr. Cifre per a la
campanya de comercialització.

g. Informe acreditatiu dels inicis i finals de sessió de
l'usuari U 101103 (Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia) al
sistema informàtic de la CAIB.

Val la pensa recordar que el sistema de control de presència
es va implantar el 4 de maig del 2004, per tant en temps passat
no n'hi havia, i no consta que es prengués cap mesura
disciplinària contra cap funcionari.

Palma, 1 de juliol del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 4742/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a violència de
gènere (I). (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

El Ministeri de l'Interior i el Consell General del Poder
Judicial són els organismes emissors de dades oficials.

Palma, 6 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 4743/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a violència de
gènere (II). (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

De l'1 de gener fins al 31 de maig del 2005, el servei
d'assistència psicològica ha atès 145 dones pel tipus de demanda
"maltractaments".

Palma, 6 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 4744/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a violència de
gènere (III). (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

De l'1 de gener fins al 31 de maig del 2005, el servei
d'assistència psicològica ha atès 176 dones .

Palma, 6 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 4754/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a pressupost per a
l'atenció de joves conflictius. (BOPIB núm. 91 de 17 de juny
del 2005).
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En els pressuposts del 2004 i del 2005 de la Conselleria de
Presidència i Esports no existeix cap programa o subprograma
dedicat a l'atenció de menors conflictius.

Cal recordar que amb la Llei 8/1997, de 18 de desembre, les
competències en matèria de protecció de menors varen passar
a ser titularitat dels consells insulars. Aquesta competència
inclou l'atenció protectora tant dels menors conflictius com dels
no conflictius.

En els pressuposts es pot apreciar que un dels programes que
du a terme la Direcció General de Menors i Família figura amb
el títol de "Mesures judicials i prevenció del delicte".

El pressupost destinat a aquest programa per a l'any 2004 va
ser de 4.118.297,31 euros. Per a l'any 2005, amb un increment
respecte del 2004 superior al 61%, l'assignació pressupostària
ha estat de 6.671.110,35 euros.

Palma, 12 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 4764/05, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvenció a
Valldemossa. (BOPIB núm. 91 de 17 de juny del 2005).

El Consell de Govern del passat dia 1 de juliol va autoritzar
la Conselleria d'Interior per iniciar els tràmits i la resolució
d'una subvenció amb caràcter extraordinari a l'Ajuntament de
Valldemossa com a conseqüència dels importants danys que va
ocasionar un cap de fibló en el municipi el passat 15 de
setembre del 2004.

La resolució que es tramita des de la Conselleria d'Interior
fixarà una subvenció de 90.000 euros.

Marratxí, 5 de juliol del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 4889/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Formentera.
(BOPIB núm. 94 de 1 de juliol del 2005).

L'Ajuntament de Formentera no ha presentat cap solAlicitud
de subvenció que correspongui a la convocatòria que en matèria
d'adquisició de béns i equipaments inventariables de les
instalAlacions juvenils municipals de les Illes Balears atorga la
Conselleria de Presidència i Esports per a l'any 2005.

Palma, 12 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 4890/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja. (BOPIB núm. 94 de 1 de juliol del 2005).

L'Ajuntament de Sant Joan de Labritja no ha presentat cap
solAlicitud de subvenció que correspongui a la convocatòria que
en matèria d'adquisició de béns i equipaments inventariables de
les instalAlacions juvenils municipals de les Illes Balears atorga
la Conselleria de Presidència i Esports per a l'any 2005.

Palma, 12 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 4891/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament d'Eivissa. (BOPIB
núm. 94 de 1 de juliol del 2005).

L'Ajuntament d'Eivissa no ha presentat cap solAlicitud de
subvenció que correspongui a la convocatòria que en matèria
d'adquisició de béns i equipaments inventariables de les
instalAlacions juvenils municipals de les Illes Balears atorga la
Conselleria de Presidència i Esports per a l'any 2005.

Palma, 12 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 4892/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Santa Eulària del
Riu. (BOPIB núm. 94 de 1 de juliol del 2005).

L'Ajuntament de Santa Eulària del Riu ha presentat una
solAlicitud de subvenció que correspon a la convocatòria que en
matèria d'adquisició de béns i equipaments inventariables de les
instalAlacions juvenils municipals de les Illes Balears atorga la
Conselleria de Presidència i Esports per a l'any 2005.

Palma, 12 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 4893/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia. (BOPIB núm. 94 de 1 de juliol del 2005).

L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia no ha presentat cap
solAlicitud de subvenció que correspongui a la convocatòria que
en matèria d'adquisició de béns i equipaments inventariables de
les instalAlacions juvenils municipals de les Illes Balears atorga
la Conselleria de Presidència i Esports per a l'any 2005.



3760 BOPIB núm. 97 -  22 de juliol del 2005

Palma, 12 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 4894/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany. (BOPIB núm. 94 de 1 de juliol del 2005).

L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha presentat una
solAlicitud de subvenció que correspon a la convocatòria que en
matèria d'adquisició de béns i equipaments inventariables de les
instalAlacions juvenils municipals de les Illes Balears atorga la
Conselleria de Presidència i Esports per a l'any 2005.

Palma, 12 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 5176/05, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a subvencions i/o
compensacions pel tancament de televisions locals. (BOPIB
núm. 94 de 1 de juliol del 2005).

Les actuacions del Govern de les Illes Balears en matèria de
subvencions a mitjans de comunicació social s'ajusten al que
disposa l'ordre del conseller de Presidència de 5 de març del
2003, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a mitjans de comunicació social,
modificada per l'Ordre de la consellera de Relacions
Institucionals de 13 de desembre del 2004, i a les convocatòries
corresponents.

Palma, 7 de juliol del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 96.

- Pàg. 3727 i 3733. Preguntes amb solAlicitud de resposta escrita.
Apartat AA)
On diu: RGE núm. 4320/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a despesa farmacèutica.
Hi ha de dir: RGE núm. 4319/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despesa farmacèutica.
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