
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 4 d'octubre del 1993 III Legislatura Núm. 103  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

A) A la pregunta amb sol•licitud de resposta oral RGE núm. 3449/92, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a investigació
en contaminació atmosfèrica. 2868

B) A la pregunta amb sol•licitud de resposta oral, RGE núm. 3451/92, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a millora de
la qualitat ambiental. 2868

C) A la pregunta amb sol•licitud de resposta oral, RGE núm. 3453/92, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a promoció
d'energies renovables. 2868

D) A la pregunta RGE núm. 127/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa al finançament per carreteres. 2868

E) A la pregunta RGE núm. 167/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per Isba SGR. 2869

F) A la pregunta RGE núm. 172/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per l'Institut d'Estudis
Baleàrics. 2869

G) A la pregunta RGE núm. 359/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa al compliment del Decret 93/1992. 2869

H) A la pregunta RGE núm. 1068/93, presentada per la diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a les empreses d'Eivissa i Formentera
que han concertat o sol•licitat informació a l'Institut Balear de Disseny durant l'any 1992. 2869

I) A les preguntes RGE núms. 2050/93 a 2054/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relatives a les diferents informacions
aparegudes a la guia de vacances 1993 de la Direcció General de Joventut. 2869

J) A la pregunta RGE núm. 2103/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a la declaració de bé d'interès cultural la fàbrica
d'electricitat d'Alaró. 2870

K) A la pregunta RGE núm. 2104/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a la utilització d'olis emprats com a
combustible. 2871



2866 B.O.P.I.B. Núm.103 - 4 d'octubre del 1993

L) A la pregunta RGE núm. 2105/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a les autoritzacions per gestió d'olis industrials.
2871

M) A la pregunta RGE núm. 2119/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a les transferències corrents a l'any 1992 del
subprograma 611200, subconcepte 47000. 2871

N) A la pregunta RGE núm. 2120/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a les transferències corrents durant l'any 1992
al subprograma 458002, subconcepte 48000. 2872

O) A la pregunta RGE núm. 2124/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 456002, subconcepte 48000. 2872

P) A la pregunta RGE núm. 2127/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 455002, subconcepte 48000. 2872

Q) A la pregunta RGE núm. 2128/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 455001, subconcepte 48000. 2872

R) A la pregunta RGE núm. 2129/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 455001, subconcepte 47000. 2873

S) A la pregunta RGE núm. 2130/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 455001, subconcepte 46000. 2873

T) A la pregunta RGE núm. 2133/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 422004, subconcepte 48000. 2873

U) A la pregunta RGE núm. 2135/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 422002, subconcepte 47000. 2874

V) A la pregunta RGE núm. 2136/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 112200, subconcepte 48000. 2874

X) A la pregunta RGE núm. 2138/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a les transferències corrents durant l'any 1992,
al subprograma 112100, subconcepte 48000. 2874

Y) A la pregunta RGE núm. 2139/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a les transferències corrents durant l'any 1992,
al subprograma 112200, subconcepte 46000. 2874

Z) A la pregunta RGE núm. 2141/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a les transferències corrents durant l'any 1992,
al subprograma 313200, subconcepte 48000. 2874

AA) A la pregunta RGE núm. 2142/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 124200, subconcepte 48000. 2874

AB) A la pregunta RGE núm. 2143/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 121301, subconcepte 48000. 2875

AC) A la pregunta RGE núm. 2144/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 722102, subconcepte 46900. 2876

AD) A la pregunta RGE núm. 2148/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 513300, subconcepte 47000. 2876

AE) A la pregunta RGE núm. 2149/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 321100, subconcepte 48000. 2876

AF) A la pregunta RGE núm. 2163/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa al decret 44/93 sobre operacions de crèdit
concertades per a corporacions locals. 2876

AG) A la pregunta RGE núm. 2164/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa al nomenament dels representants de la
Comissió Tècnica Interinsular. 2876

AH) A la pregunta RGE núm. 2168/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 463100, subconcepte 76000. 2876

AI) A la pregunta RGE núm. 2169/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 455101, subconcepte 78000. 2876



B.O.P.I.B. Núm.103 - 4 d'octubre del 1993 2867

AJ) A la pregunta RGE núm. 2170/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 455101, subconcepte 76000. 2877

AK) A la pregunta RGE núm. 2172/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 124100, subconcepte 76000. 2877

AL) A la pregunta RGE núm. 2193/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 921000, subconcepte 76000. 2878

AM) A la pregunta RGE núm. 2194/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 458002, subconcepte 78000. 2878

AN) A la pregunta RGE núm. 2195/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 458001, subconcepte 76000. 2879

AO) A la pregunta RGE núm. 2196/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 456001, subconcepte 78000. 2879

AP) A la pregunta RGE núm. 2198/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 422008, subconcepte 76000. 2879

AQ) A la pregunta RGE núm. 2199/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 134300, subconcepte 78000. 2879

AR) A la pregunta RGE núm. 2200/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 112100, subconcepte 78000. 2879

AS) A la pregunta RGE núm. 2201/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 112100, subconcepte 76000. 2879

AT) A la pregunta RGE núm. 2217/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a la difusió dels ajuts de la Comissió
Interdepartamental de la Dona. 2880

AU) A la pregunta RGE núm. 2218/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a la reestructuració dels serveis d'atenció
i ajuda legal i els centres d'acollida per a dones. 2880

AV) A la pregunta RGE núm. 2219/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa al Pla d'habitatge juvenil. 2880

AX) A la pregunta RGE núm. 2221/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a l'aportació del Govern per a la construcció
de la nova seu del Consell Insular d'Eivissa i Formentera. 2880

AY) A la pregunta RGE núm. 2224/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa als estudis previs a la transferència de
competències als Consells Insulars. 2880

AZ) A la pregunta RGE núm. 2228/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a les propostes al Programa Life. 2881

BA) A la pregunta RGE núm. 2229/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a l'Inventari de béns immobles de valor
històric. 2881

BB) A la pregunta RGE núm. 2233/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa als vedats socials de caça. 2881

BC) A la pregunta RGE núm. 2235/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa al Pla estratègic de foment de la
competitivitat. 2881

BD) A la pregunta RGE núm. 2236/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa al programa de recuperació de l'om a les
Illes Balears. 2881

BE) A la pregunta RGE núm. 2237/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa al seguiment de la incidència de la
processionària del pi. 2882

BF) A la pregunta RGE núm. 2238/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa als ajuts a la publicació de llibres en català
a Menorca. 2882

BG) A la pregunta RGE núm. 2240/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a les sol•licituds d'agroturisme i turisme
rural. 2882



2868 B.O.P.I.B. Núm.103 - 4 d'octubre del 1993

BH) A la pregunta RGE núm. 2241/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a l'inventari d'arbres singulars. 2882

BI) A la pregunta RGE núm. 2276/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a les alternatives a la possible substitució de
grans zones de reguiu. 2883



B.O.P.I.B. Núm.103 - 4 d'octubre del 1993 2869

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la pregunta amb sol•licitud de resposta oral RGE núm.
3449/92, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a
investigació en contaminació atmosfèrica. (BOPIB núm. 51 de 30
d'octubre  del 1992).

Dins aquest camp, la Direcció General d'Indústria ha
desenvolupat les actuacions següents:

- Estudi de la qualitat de l'aire a les zones previsiblement
afectades per la posada en servei de la nova incineradora de Son
Reus, previ al seu funcionament. (Informe en elaboració).

- Estudi de la qualitat de l'aire a Maó (s'emeten informes
trimestrals).

- Seguiment de l'impacte atmosfèric de la Central
tèrmica "Es Murterar" (adjuntam el treball presentat al 1r. Congrés
Nacional de Medi Ambient).

- Estudis sobre l'utilització d'olis usats com a
combustible.

- Col•laboració amb el Programa Eros 2000 de la CEE
relatiu a contaminació atmosfèrica transfronterera. (S'adjunta
llistat de publicacions internacionals que se n'han derivat).

LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA.

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

Ordre de Publicació
B) 

A la pregunta amb sol•licitud de resposta oral, RGE núm.
3451/92, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a millora
de la qualitat ambiental. (BOPIB núm. 51 de 30 d'octubre del
1992).

La Conselleria de Comerç i Indústria du a terme uns
programes de mesuratges i inspeccions a les Activitats
potencialment contaminadores de l'atmòsfera que contribueixen
a mantenir un control de les emissions d'aquestes indústries.

Es controlen els efectes de les centrals tèrmiques
mitjançant tres xarxes de estacions de mesura als voltants de les
centrals tèrmiques d'Alcudia, Maó i Eivissa.

Es realitzen campanyes de mesura puntuals a altres
indrets, com per exemple Son Reus.

S'ha gestionat l'adquisició per part del MOPT d'una
estació fixa per la mesura de la contaminació urbana a Palma que
s'entregarà a final d'any per un import de 30 milions.
 

LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA

Ordre de Publicació
C) 

A la pregunta amb sol•licitud de resposta oral, RGE núm.
3453/92, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a
promoció d'energies renovables. (BOPIB núm. 51 de 30 d'octubre
del 1992).

La Conselleria de Comerç i Indústria ha anat
desenvolupant una sèrie d'operacions de demostració que s'han
donat a conèixer individualment al seu moment, i conjuntament
mitjançant una publicació que s'adjunta (Pressupost anual d'uns cinc
milions de pessetes).

A part d'aixó el 1992 s'han tramitat 19 instal•lacions
d'energia solar tèrmica davant el MICYT, i s'han subvencionat
directament 6 instal•lacions d'electrificació rural fotovoltaica.

També s'ha participat al projecte de la central fotovoltaica
de 42 kw, connectada a la xarxa, de Maó i s'han subvencionat cinc
instal•lacions d'aigua calenta sanitària al sector terciari per valor de
10 milions de pessetes.
 

LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA 

Ordre de Publicació
D) 

A la pregunta RGE núm. 127/93, presentada pel diputat Sr.
Pere Sampol, relativa al finançament per carreteres. (BOPIB núm.
63 de 4 de febrer del 1993).

A la firma de l'Acord de finançament autonòmic pel
període 1992-1996, signat el passat 20 de gener del 1992, hi va
seguir l'acrod de la Comissió Mixta de Transferències, de 16 de
juliol, on s'establia el percentatge definitiu de participació al
ingressos de l'Estat per a aquest quinquenni.

Aquest percentatge definitiu és el resultat de la mesa
acordada el 20 de gener, més una correcció de la valoració de la
transferència de carreteres. Resultant així el 0,0373364.

Un cop establert aquest percentatge definitiu, tal com
estableix l'article 4 de la LOFCA, forma part del finançament
incondicionat de la CAIB. Això vol dir, que ja no es pot parlar de
finançament per a carreteres, sinó recursos per a l'autonomia de les
Balears.

Cal no oblidar que com tantes vegades hem assenyalat, no
existeix vertadera autonomia, sense autonomia financera i pot ser un
contrasentit parlar de finançament condicionat per carreteres.

El percentatge de participació, seguint el criteri
pressupostari de la caixa única, s'integra dins la resta d'ingressos que
té aquesta comunitat autònoma, a partir d'aquí, l'elecció de les
opcions financeres de despesa, seguiran el camí de la planificació
i la programació per part de l'executiu, així com l'elecció per part
del Parlament sobirà en la matèria.
 

Palma, 25 de juny del 1993
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Jaume Matas i Palou
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Ordre de Publicació
E) 

A la pregunta RGE núm. 167/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per Isba SGR.
(BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

A l'exercici 1992 la Confederació Espanyola de
Societats de Garantia Recíproca (CESGAR) va sol•licitar un
estudi del sistema espanyol de refiançament.

El cost de l'estudi va suposar a ISBA, 328.449 pessetes.

L'empresa adjudicatària fou Mckinsey.
 

Palma, 25 de juny del 1993
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
F) 

A la pregunta RGE núm. 172/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per l'Institut
d'Estudis Baleàrics.  (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

ANY 1990.

Empresa adjudicatària- Gràfiques Miramar, SA.

EB-34.- 990.000.
EB-35.- 990.000.
EB-36.- 1.050.000

ANY 1991.

Empresa adjudicatària- Gràfiques Miramar, SA.

EB-37/38.- 2.390.000.
EB-39.- 1.301.000.
EB-40.- 1.301.000

ANY 1992.

Empresa adjudicatària- Gràfiques Miramar, SA.

EB-41.- 1.378.000.
EB-42.- 1.272.000.
EB-43.- 1.272.000

 
EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I

ESPORTS:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
G) 

A la pregunta RGE núm. 359/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa al compliment del Decret 93/1992.
(BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

Com sabem molt bé, la Conselleria d'Economia i Hisenda
del Govern Balear, ve desenvolupant de forma conjunta i
coordinada amb la Mancomunitat del Pla de Mallorca, un programa
d'actuacions específiques.

Una de les actuacions empreses, va ésser l'aprovació del
Decret 93/1992, de 30 de desembre, de declaració del Pla de
Mallorca com a àrea d'especial significació. Efectivament, d'acord
amb l'establert a l'article 2, la Conselleria d'Economia i Hisenda i els
representants de la Mancomunitat, treballen de forma conjunta, per
avaluar les esmentades actuacions administratives, així com el seu
seguiment.

Com ja hem anunciat, aquesta tasca està en procés
d'elaboració. Estimam que quan estigui confeccionada l'esmentada
evaluació, podran tenir accés a la informació, bé mitjançant la
Conselleria o bé mitjançant la pròpia Mancomunitat del Pla.
 

Palma, 25 de juny del 1993
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
H) 

A la pregunta RGE núm. 1068/93, presentada per la
diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a les empreses d'Eivissa i
Formentera que han concertat o sol•licitat informació a l'Institut
Balear de Disseny durant l'any 1992. (BOPIB núm. 72 de 19 de març
del 1993).

- Fabricants de Peces de vestir (Firmes).

LINA TUR
CATALINA B
PEPA BONET

- Comerços.

ARRAIGO (Antònia Torres i Guasch CB)

LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA 

Ordre de Publicació
I) 

A les preguntes RGE núms. 2050/93 a 2054/93, presentada
pel diputat Sr. Ramon Orfila, relatives a les diferents informacions
aparegudes a la guia de vacances 1993 de la Direcció General de
Joventut. (BOPIB núm. 94 de 29 de juny del 1993).

La Direcció General de Joventut aquest estiu ha editat una
Guia de Vacances que consta de 70 pàgines i està dividida en quatre
seccions:

INFORMACIÓ GENERAL:

- Abans de partir.
- Com viatjar.
- Allotjament.
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BALEARS:

- lleure.
- Esports.
- Aprendre.
- Treballar.
- Conèixer les Balears.

ESPANYA:

- Lleure.
- Aprendre.
- Treballar.
- Festes, fires i esdeveniments.

ESTRANGER:

- Activitats.
- Aprendre.
- Treballar.
- Festes, fires i esdeveniments.

ESPECIAL ESTIU 93:

- Any Xacobeo.

ADRECES UTILS.

- Organismes de joventut.
- Informació juvenil.
- Turisme juvenil.
- Xarxa d'albergs.
- Organismes de l'administració de la CAIB.
- Oficines de turisme.
- Ambaixades i consolats.
- Federacions de centres d'esplai i escoltisme.
- Escoles d'educadors de temps lliure.
- Federacions esportives de Balears.
- Grups excursionistes.
- Informació telefònica.
Dins de la secció "BALEARS" hi apareix informació

sobre cada una de les illes de la nostra Comunitat Autònoma.

A la pàgina 30 s'explica l'illa de Menorca:

- Geografia i història.
- Visites:
Maó i rodalia.
Nucli antic de Maó.
Itineraris des de Maó.

Ciutadella. Itinerari bàsic.
Itineraris des de Ciutadella.
- Gastronomia.
- Festes, fires i altres activitats (maig, juny, juliol, agost,

setembre).

L'informació que es facilita sobre Menorca s'ha elaborat
amb les Guies de Ibatur i la Guia de Menorca de Anaya Touring,
amb textos de Miquel Rayó i Miquel Ferrà i Martorell.

Pel que fa a les fonts d'informació utilitzades per elaborar
l'apartat "Gastronomia" la Guia de Menorca utilitza com a fonts
dues afamades guies gastronòmiques de les illes, la guia de Lluís
Ripoll "La cocina menorquina" (pàg. 51 empanada d'angules a la
maonesa) i la de Caty Juan de Corral "La cocina de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera" (pàg. 28 arròs amb dàtils).

Igualment, les festes que es celebren als diferents pobles
s'han tret de les guies esmentades, no tenint cap raó per dubtar de la
seva exactitud.

Dins la secció "ADRECES UTILS" i apareixen diferents
organismes públics i associacions de l'illa de Menorca.

Ha existit un error a l'hora de facilitar les adreces del
Consell Insular de menorca i de l'oficina de turisme de Maó, ja quan
es parla de l'oficina de Turisme de maó es dona l'adreça del Consell
Insular, essent errònia l'adreça que es facilita del Consell.

Per subsanar aquest error s'ha editat la corresponent "fe
d'errades".

Pel que fa a l'ubicació del grup excursionista "Unió
Excursionista Menorquina", la Direcció General de Joventut no té
constància del seu canvi d'ubicació ni de la seva desaparició. En
conseqüència, l'adreça facilitada es la que consta en el registre
d'entitats, sense que hi hagi hagut cap comunicació per part de
l'entitat de modificacions posteriors a l'inscripció.

A la darrera pàgina de la "GUIA DE VACANCES" hi ha
un full destinat a que els lectors, cas de detectar alguna errada o
manca d'informació i fins i tot si volen fer cap suggeriment, el
remetin a l'Institut Balear de serveis a la joventut -Direcció General
de Joventut, per poder així millorar la Guia en posteriors edicions.

Agraïm la preocupació que es té des de l'oposició per les
publicacions que fa el Govern. Volem entendre que aquesta bateria
de preguntes formulades per senyalar tants aspectes de la Guia de
Vacances no fa sinó evidenciar l'interès i utilitat de la publicació
que ha fet que fins i tot un diputat l'estudiï amb tot detall per tal de
detectar possibles errors. la llàstima es que en un excés de cel es
donin com a errors dades que lluny de esser-ho -especialitats
gastronòmiques, per exemple- són informacions que desconeix el
diputat.

Pel que fa a la seva preocupació pel cost que ha suposat
la recopilació d'informació per la Guia de Vacances, l'informam que
ha estat el personal dels serveis d'informació juvenil i del
departament d'activitats de IBSJ els qui han fet la tasca de
recopilació d'informació.

LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ

Ordre de Publicació
J) 

A la pregunta RGE núm. 2103/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a la declaració de bé d'interès cultural la
fàbrica d'electricitat d'Alaró. (BOPIB núm. 96 de 15 de juliol del
1993).
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El director general de Cultura, amb data 13 de juliol del
1993, dictà Resolució mitjançant la qual es té per incoat bé
d'interès cultural amb categoria de monument l'antiga torre de la
fàbrica d'electricitat d'Alaró.

Aquesta incoació, així com també la memòria
descriptiva de la torre i entorn de protecció, han estat publicades
en el BOCAIB núm. 92 de data 29-07-1993.

Amb la present incoació, atès l'article 4 de la Resolució,
totes les obres, intervencions o tractaments que hagin de realitzar-
se a la torre de referència, o a l'entorn d'aquesta, no podran dur-se
a terme sense que l'organisme competent hagi aprovat prèviament
el projecte d'obra.

EL CONSELLER DE CULTURA EDUCACIÓ I
ESPORTS.

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
K) 

A la pregunta RGE núm. 2104/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a la utilització d'olis emprats com a
combustible. (BOPIB núm. 96 de 15 de juliol del 1993).

A 30 de juliol del 1993 estan autoritzades per utilització
d'olis emprats com a combustibles les indústries següents:

- Portland de Mallorca SA.

Autoritzada el 23-5-91 per un termini de cinc anys.

- Ladrillerias Mallorquinas SA.

Autoritzada el 23-5-91 per un termini de cinc anys.

Els tràmits per a l'autorització són els prevists a l'Ordre
de 28 de febrer del 1989 del MOPU que regula la gestió d'olis
usats i al R.D. 833/1988 de 20/7 que aprova el Reglament de la
Llei 20/1986 Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.

Aquestes empreses no reben cap subvenció del Govern
Balear.

Aquestes indústries estan sotmeses a un control periòdic
de les emissions a la atmosfera per tal de comprovar el
compliment del que disposa l'Ordre de 28-2-89 en aquest aspecte.
D'altra banda les indústries analitzen les partides d'oli per tal de
controlar-ne la composició, d'acord també amb el contingut de
l'Ordre esmentada.

Durant el 1993 han disposat d'autorització provisional
per a fer assajos de viabilitat de la combustió d'olis usats les
següents empreses:

- Matias Arrom Bibiloni (23-3 a 23-6)
- Bayopsa (23-3 a 23-6)
- Aglomerados Menorca (26-5 a 26-11)
- Ses Vinyes SA (16-2 a 16-5)
- Tejar Cañellas (9-3 a 9-6)

Palma, 23 de juliol del 1993
EL DIRECTOR GENERAL D'INDÚSTRIA
Lluís Morano i Ventayol

Ordre de Publicació
L) 

A la pregunta RGE núm. 2105/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a les autoritzacions per gestió d'olis
industrials. (BOPIB núm. 96 de 15 de juliol del 1993).

Entenem que la pregunta fa referència a la recollida d'olis
usats atès que la pregunta núm. 2104/93, del mateix Grup
parlamentari, es referia a la combustió d'aquests olis.

Estan autoritzades a 30 de juliol del 1993, per a la
recollida d'olis usats les següents empreses:

- Lubricantes y Automoción SA.

Autoritzada el 23-4-98 per un termini de cinc anys.

- Francisco Salvá Ques, SA.

Autoritzada el 23-5-91 per un termini de cinc anys.

- Eco-Oil 21

Autoritzada l'11-1-93 per un termini de cinc anys.

- Enrique Canovas Marin

Autoritzada el 6-7-93 per un termini de cinc anys.

- Gabriel Ametller Mesquida

Autoritzada el 3-3-93 per un termini de cinc anys.

Els requisits per a l'autorització de recollida d'olis usats
són els següents.

- Contracte d'aceptació amb un gestor final d'olis usats,
amb compromís de realització de les anàlisis previstes a l'Ordre de
28-2-92 del MOPU per a la desqualificació dels olis.

- Memòria descriptiva dels medis de recollida i justificació
de l'homologació per transport de mercaderies perilloses del medis
mòbils.

- Proposta del sistema d'explotació.

- pòlissa d'assegurança per a cobrir el risc derivat de la
gestió d'olis usats.

Palma, 23 de juliol del 1993
EL DIRECTOR GENERAL D'INDÚSTRIA
Lluís Morano i Ventayol

Ordre de Publicació
M) 

A la pregunta RGE núm. 2119/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a les transferències corrents a l'any 1992
del subprograma 611200, subconcepte 47000. (BOPIB núm. 96 de
15 de juliol del 1993).

El conseller que subscriu es digna a trametre la relació
adjunta de perceptors i quantia de subvenció pagada l'any 1992. Tot
això correspon al concepte: Línia de Suport al Petit i Mitjà
Empresari Balear, i a la Partida 14-611200-47000.
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Palma, 19 d'agost  del 1993.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Jaume Matas i Palou

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

Ordre de Publicació
N) 

A la pregunta RGE núm. 2120/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a les transferències corrents durant l'any
1992 al subprograma 458002, subconcepte 48000. (BOPIB núm.
96 de 15 de juliol del 1993).

- Associació per a la revitalització dels centres antics:
inventari de béns immobles de caràcter històric: 2.850.000
pessetes.

- Ricard Urgell Hernández: Dotació beca per l'ordenació
dels fons de l'Arxiu del Regne de Mallorca: 2.350.000 pessetes.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
O) 

A la pregunta RGE núm. 2124/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 456002, subconcepte 48000. (BOPIB núm. 96 de 15
de juliol del 1993).

- Festival Internacional de Música a Cura: 300.000.

- XXII Festival Internacional Serenates d'Estiu 92:
300.000.

- XI Festa Folk. cultural mallorquina: 300.000.

- Festival encontre compositors XIII: 1.500.000.

- Recital piano, Chopin 92: 1.000.000.

- XII Mostra de Ball: 700.000.

- Subvenció concerts i actuacions mus.: 224.000.

- Subv. recital música i poesia Art Jove: 200.000.

- Actuacions i concerts Filharmònica Porreres: 300.000.

- Subvenció concerts: 200.000.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
P) 

A la pregunta RGE núm. 2127/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 455002, subconcepte 48000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports va donar
2.200.000 pessetes, en concepte de pagament de la subvenció per les
activitats desenvolupades per les Aules de la 3ª Edat de Palma.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
Q) 

A la pregunta RGE núm. 2128/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 455001, subconcepte 48000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

- Llibre de poemes "Frontissa": 100.000 pessetes.

- Llibre de poesia "Nuredduna": 100.000 pessetes.

- Assaig sobre l'història de l'ex Convent de la Soledat:
100.000 pessetes.

- Llibre de poemes sobre el món del cotxe: 100.000
pessetes.

- Novel•la-assaig "Escriure sobre l'escrit": 100.000
pessetes.

- Narració infantil: 100.000 pessetes.

- Llibre "Taques d'oli": 100.000 pessetes.

-- Novel•la: 100.000 pessetes.

- Novel•la juvenil "Han cremat el mar": 100.000 pessetes.

- Llibre "Presència Noucentista a Mallorca": 100.000
pessetes.

- Escriure un llibre: 100.000 pessetes.

- Llibre "Conte del circ pel públic menut": 100.000
pessetes.

-- Poemari "El último asedio": 100.000 pessetes.

- Novel•la "El clam dels ocells": 100.000 pessetes.

- Escriure una obra teatral: 60.000 pessetes.

- Escriure una novel•la: 100.000 pessetes.

- Creació literària; Poesia: 50.000 pessetes.

- creació literària: 30.000 pessetes.

- Creació literària sobre dades musicals: 4330.000
pessetes.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual
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Ordre de Publicació
R) 

A la pregunta RGE núm. 2129/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 455001, subconcepte 47000. (BOPIB núm. 96 de 15
de juliol del 1993).

- Subvenció per l'edició i realització de la Gran
Enciclopèdia de Mallorca: 7.000.000 pessetes.

- Subvenció per l'edició de l'Enciclopèdia de Menorca:
1.000.000 pessetes.

- Subvenció a la Gran Enciclopèdia de Mallorca (Tom
VI i VII): 10.000.000 pessetes.

- Edició del llibre "Organització i poder en el medi
hidrològic": 100.000 pessetes.

- Edició del llibre "Algo sobre exposiciones
universales": 150.000 pessetes.

- Edició del llibre "El Archiduqe Luís Salvador, rey
sin...": 350.000 pessetes.

- Edició del llibre "Plantes de jardí a les Balears":
300.000 pessetes.

- Edició del llibre "El vi i les comarques vineteres a
Mallorca": 100.000 pessetes.

- Edició del llibre "Recull de Mallorca": 150.000
pessetes.

- Edició del llibre "El comerç de l'oli a Mallorca durant
la segona...": 150.000 pessetes.

- Edició del llibre "Son Servera, imatges d'ahir": 100.000
pessetes.
 

Palma, 19 de juliol del 1993.
EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I

ESPORTS:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
S) 

A la pregunta RGE núm. 2130/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 455001, subconcepte 46000. (BOPIB núm. 96 de 15
de juliol del 1993).

- Publicació del llibre "Joc didàctic de coneixement del
Municipi": 100.000 pessetes.

- Publicació del llibre "Malnoms de Sencelles": 100.000
pessetes.

- Publicació fascicle: 70.000 pessetes.

- Publicació de dos llibres: 150.000 pessetes.

- Diverses publicacions de l'Ajuntament de Porreres:
150.000 pessetes.

- Publicació guanyadora del Certamen Dia del Llibre
1991: 100.000 pessetes.

- Publicació d'una guia didàctica visita a Ses Païsses: 100-
000 pessetes.

- Publicació d'un llibre: 100.000 pessetes.

- Publicació d'un llibre: 150.000 pessetes.

- Segona edició del llibre "Llucmajor, imatges d'un segle":
200.000 pessetes.

- Impressió d'una obra teatral inèdita en català: 100.000
pessetes.

-- Publicació "Història Gràfica de Lloret": 100.000
pessetes.

- Edició de llibres: 100.000 pessetes.

- Publicació "Itineraris de Pollença": 100.000 pessetes.

- Publicació inèdita de llibres en llengua catalana: 150.000
pessetes.

- Publicació de l'obra "Això és l'Havanna": 100.000
pessetes.

- Edició de la Guia de Recursos per a conèixer el
Municipi": 150.000 pessetes.

- Publicació llibre "Històrica Adoració dels Reis": 100.000
pessetes.

- Edició del treball "Huialfas": 100.000 pessetes.

- Edició d'un llibre: 200.000 pessetes.

- Publicació "Guia Arqueològica de Calvià": 100.000
pessetes.

- Publicació d'un llibre dedicat al coneixement del
Municipi": 100.000 pessetes.

- Publicació del pregó de festes de Llubí": 80.000
pessetes.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
T) 

A la pregunta RGE núm. 2133/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 422004, subconcepte 48000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).
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- Nom del perceptor: Moviment de Renovació
Pedagògica.

Concepte: XV Escola per a ensenyants.
Quantitat: 300.000 pessetes.

- Nom del perceptor: Escola d'Estiu de Mallorca.
Concepte: XXI Escola d'Estiu de Mallorca.
Quantitat: 1.000.000 pessetes.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
U) 

A la pregunta RGE núm. 2135/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 422002, subconcepte 47000. (BOPIB núm. 96 de 15
de juliol del 1993).

- Nom del perceptor: Solent School of English.
Concepte: Cursos d'anglés a Anglaterra.
Quantitat: 2.500.000 pessetes.

- Nom del perceptor: Summer Study Sessions.
Concepte: Cursos d'anglés a Irlanda.
Quantitat: 1.500.000 pessetes.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
V) 

A la pregunta RGE núm. 2136/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 112200, subconcepte 48000. (BOPIB núm. 96 de 15
de juliol del 1993).

A causa de l'extensió de la resposta aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
X) 

A la pregunta RGE núm. 2138/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a les transferències corrents durant l'any
1992, al subprograma 112100, subconcepte 48000. (BOPIB núm.
96 de 15 de juliol del 1993).

A causa de l'extensió de la resposta aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
Y) 

A la pregunta RGE núm. 2139/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a les transferències corrents durant l'any
1992, al subprograma 112200, subconcepte 46000. (BOPIB núm.
96 de 15 de juliol del 1993).

A causa de l'extensió de la resposta aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
Z) 

A la pregunta RGE núm. 2141/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a les transferències corrents durant l'any
1992, al subprograma 313200, subconcepte 48000. (BOPIB núm. 96
de 15 de juliol del 1993).

No hi ha transferències corrents durant l'exercici del 1992

Ordre de Publicació
AA) 

A la pregunta RGE núm. 2142/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 124200, subconcepte 48000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

- Agrup. Revetlla S. Antoni Palma: 300.000 pessetes.

- "As. Cultural de Sordos": 700.000 pessetes.

-  "As. Cofradías Semana Santa Palma": 500.000 pessetes.

- Centre Cultural "Peña Rincón Cante Andaluz": 75.000
pessetes.

- Casa d'Eivissa i Formentera a Catalunya: 125.000
pessetes.

- "Casa Regional de Castilla y León": 150.000 pessetes.

- Casa d'Eivissa i Formentera: 125.000 pessetes.

- "Centro Gallego de Mallorca": 150.000 pessetes.

- As. Prop i Veins Palmanova: 250.000 pessetes.

- As. Pensionistes i Jubilats Llucmajor: 75.000 pessetes.

- As. Mestresses de Casa La Cabaneta: 60.000 pessetes.

- As. dones Acc. Soc. i Famílies Son Ferriol: 60.000
pessetes.

- As. Mestresses Casa Pont d'Inca: 60.000 pessetes.

- As. Mestresses Casa de S'Arracó i Sant Telm: 60.000
pessetes.

- As. Acció Familiar Balear: 50.000 pessetes.

- "As. 3ª Edad La Cala": 60.000 pessetes.

- "As. 3ª Edad La Encarnación": 75.000 pessetes.

- Carreras Medina, José María: 95.000 pessetes.

- "Club Amigos 3ª Edad La Vileta y Son Servera": 25.000
pessetes.

- As. Mestresses de Casa Andratx: 60.000 pessetes.

- "As. Amas de Casa Nuredduna": 125.000 pessetes.
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- As. 3ª Edat S'Arenal i Llucmajor: 75.000 pessetes.

- As. Amics de Mallorca de Barcelona: 125.000
pessetes.

- "Centro Asturiano Mallorca": 150.000 pessetes.

- "Casa de Extremadura en Mallorca": 150.000 pessetes.

- Club Jubilats i Pensionistes Formentera: 100.000
pessetes.

- "Amigos del Barrio de La Paloma": 100.000 pessetes.

- "As. Democrática Jubilados y Pensionistas": 75.000
pessetes.

- "As. Amas de Casa de Nuredduna": 210.000 pessetes.

- "As. Amas de Casa de Nuredduna": 250.000 pessetes.

- "Ayuda a cioudadanos origen Balear Montevideo":
182.000 pessetes.

- Nieves Pérez Caballero: 760.000 pessetes.

- As. Mestresses Acc. Social Família Sta. Eugenia:
60.000 pessetes.

- "Centro Aragonés": 150.000 pessetes.

- "Fed. de Asoc. de Mayores Baleares": 300.000
pessetes.

- "Casa Balear Socorros Mutuos Buenos Aires":
1.000.000 pessetes.

- As. Amics S'Arracó: 800.000 pessetes.

- As. 3ª Edat S'Arracó: 800.000 pessetes.

- As. 3ª Edat S'Arenal i Llucmajor: 25.000 pessetes.

- As. 3ª Edat Es Rafal: 75.000 pessetes.

- As. Veins Es Forti: 100.000 pessetes.

- As. 3ª Edat Campanet: 60.000 pessetes.

- "As. 3ª Edat Plaza de Toros": 50.000 pessetes.

- As. 3ª Edat Rafal Vell: 75.000 pessetes.

- "As. Mujeres Empresarios Baleares": 200.000 pessetes.

- "As. Socorros Mutuos Buenos Aires": 150.000
pessetes.

- "As. Veins Sa Dragonera Sant Telm": 50.000 pessetes.

- As. 3ª Edat Villafranca: 125.000 pessetes.

- APA Col. Pub. Els Molins: 400.000 pessetes.

- "As. Cultural Andaluza": 50.000 pessetes.

- As. Vida Creixent: 50.000 pessetes.

- "As. Democrática Pensionistas Jubilados": 50.000
pessetes.

-"Parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Capdellà": 300.000
pessetes.

- As. Veins de Son Ferrer: 400.000 pessetes.

- As. Veins Sa Dragonera Sant Telm: 95.000 pessetes.

- Cristina Meliá Petschen: 270.000 pessetes.

- Cristina Meliá Petschen: 450.000 pessetes.

- "As. Viudas Baleares": 100.000 pessetes.

- Fed. Asoc. Calvià: 1.500.000 pessetes.

- As. Prop. i Veins Sta. Ponsa: 400.000 pessetes.

- "Unión Radioaficionados Palma": 400.000 pessetes.

- Fed. Asoc. Calvià: 350.000 pessetes.

- As. 3ª Edat Son Ferrer: 400.000 pessetes.

- As. Prop. i Veins Palmanova: 300.000 pessetes.

- Cristina Meliá Petschen: 90.000 pessetes.

- "As. Comerciantes Calvià": 100.000 pessetes.

- As. Veins Barriada Lluc: 95.000 pessetes.

LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ:

Ordre de Publicació
AB) 

A la pregunta RGE núm. 2143/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 121301, subconcepte 48000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

- M. Magd. Servalls Martorell: 1.080.000 pessetes.

- Cristina Meliá Petschen: 270.000 pessetes.

- Capella Oratoriana: 400.000 pessetes

- Fed. d'Entitats Locals de les Illes Balears: 1.000.000
pessetes.

LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ.

Ordre de Publicació
AC) 

A la pregunta RGE núm. 2144/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 722102, subconcepte 46900. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).
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Cap.

LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA.

Ordre de Publicació
AD) 

A la pregunta RGE núm. 2148/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 513300, subconcepte 47000. (BOPIB núm. 96 de 15
de juliol del 1993).

A causa de l'extensió de la resposta aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AE) 

A la pregunta RGE núm. 2149/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 al
subprograma 321100, subconcepte 48000. (BOPIB núm. 96 de 15
de juliol del 1993).

CCOO de Balears.- Projecte socio-laboral col•lectiu
Magrebí: 1.950.000 pessetes.

Palma, 27 d'agost del 1993.
LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA.

Ordre de Publicació
AF) 

A la pregunta RGE núm. 2163/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa al decret 44/93 sobre operacions de
crèdit concertades per a corporacions locals. (BOPIB núm. 96 de
15 de juliol del 1993).

El Conseller que subscriu té a bé comunicar-li que el
Decret al que fa referència es va desenvolupar, d'acord amb el
disposat al seu article segon, a l'Ordre de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda de 20 de maig d'aquest any (BOCAIB núm.
68, de 3 de juny)

Palma, 30 de juliol del 1993.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
AG) 

A la pregunta RGE núm. 2164/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa al nomenament dels representants de la
Comissió Tècnica Interinsular. (BOPIB núm. 96 de 15 de juliol del
1993).

És possible, com demostra l'evidència, que es produeixin
mancances d'aquesta classe dins l'Administració.

L'explicació és que probablement el Decret 50/1993, de
29 d'abril -per error, és clar-, es va traspaperar, fet que en retardà
la publicació de manera considerable.

A aquesta circumstància lamentable, però possible, s'hi ha
d'afegir la sobtada remodelació del Govern -sobtada, des dels
serveis del BOCAIB- que el va obligar a enllestir un número
extraordinari amb els cessaments i nomenaments del nou Govern,
quan, d'acord amb les normes de funcionament de la publicació
oficial, el número 75, ordinari, de dia 19 de juny, el qual incloïa la
publicació del Decret 50/1993, feia més de deu dies que estava
tancat.

En resum, una coincidència que lamentam tots, no tan sols
els representants del Grup Parlamentari PSM i EEM.

Ordre de Publicació
AH) 

A la pregunta RGE núm. 2168/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 463100, subconcepte 76000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

- Consell Insular Menorca.- Conveni SIAC: 1.500.000
pessetes.

- Consell Insular d'Eivissa.- Conveni SIAC: 1.500.000
pessetes.

LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ.

Ordre de Publicació
AI) 

A la pregunta RGE núm. 2169/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 455101, subconcepte 78000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

- Concepte: Sub. Obres. Perceptor: As. Juv. La Salle Pont
D'Inca. Quantitat: 70.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Obres. Perceptor: Col. Bisbe Verger.
Quantitat: 70.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: As. Juv. La
Salle Pont D'Inca. Quantitat: 50.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Col. Bisbe
Verger. Quantitat: 60.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Obres. Perceptor: As. Juv. Massanella.
Quantitat: 100.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Grup Juv.
Lluc. Quantitat: 30.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Capella
Oratoriana. Quantitat: 75.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: As. Juv.
Horitzó. Quantitat: 50.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Temps
d'Esplai. Quantitat: 50.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: As. Joves
Empresaris Balears. Quantitat: 75.000 pessetes.
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- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Grup
Espeleològic Mel i Sucre. Quantitat: 40.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Centre
Universitari Ariany. Quantitat: 100.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Grup Gent
Jove Eivissa. Quantitat: 25.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Club Esplai
S. Antoni. Quantitat: 50.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: As.
Internacional Juv. Quantitat: 75.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Parroquia
Mare de Déu Lloseta. Quantitat: 25.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Noves
Generacions PP. Quantitat: 100.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: As.
Independ. Estudiants. Quantitat: 25.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Centre
Estudis de l'Esplai. Quantitat: 120.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Obres. Perceptor: Escoltes Menorca.
Quantitat: 500.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments/Obres. Perceptor: Soc.
Coop. Formació Ocupacional Jovent. Quantitat: 190.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equip./Obres. Perceptor: Moviment
Escolta Mca. Quantitat: 250.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Club Alfabia.
Quantitat: 150.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Club Esplai
Es Tren Diver. Quantitat: 1.500.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equip./Obres. Perceptor: Club Esplai
Es Tren Diver. Quantitat: 150.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equip./Obres. Perceptor: As. Veins
Molí des Pla. Quantitat: 50.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Organització
Juv. Espanyola. Quantitat: 150.000 pessetes.

- Concepte: Conveni Ofic. Infor. Juvenil. Perceptor: As.
Juv. Horitzó. Quantitat: 100.000 pessetes.

- Concepte: Conveni Ofic. Infor. Juvenil. Perceptor:
Soc. Coop. Formació Ocupacional. Quantitat: 100.000 pessetes.

LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la pregunta RGE núm. 2170/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 455101, subconcepte 76000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Ajuntament de
Maó. Quantitat: 100.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Ajuntament
Sta. Maria. Quantitat: 75.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Act. Inversores. Perceptor: Ajuntament
Inca. Quantitat: 50.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Act. Inversores. Perceptor: Ajuntament
Es Castell. Quantitat: 100.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equip./Obres. Perceptor: Ajuntament
Alaior. Quantitat: 250.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Ajuntament S.
Salines. Quantitat: 200.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Ajuntament de
Mercadal. Quantitat: 100.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Ajuntament de
Ferreries. Quantitat: 100.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Conveni Ofic. Infor. Juv. Perceptor:
Ajuntament de Campos. Quantitat: 100.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Activitats. Perceptor: Ajuntament
Eivissa. Quantitat: 200.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Activitats. Perceptor: Ajuntament de S.
Josep. Quantitat: 120.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Activitats. Perceptor: Ajuntament de S.
Josep. Quantitat: 100.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Equipaments. Perceptor: Ajuntament
Andratx. Quantitat: 3.000.000 pessetes.

- Concepte: Conveni Ofi. Infor. Juvenil. Perceptor:
Ajuntament de Sa Pobla. Quantitat: 200.000 pessetes.

- Concepte: Conveni Ofic. Infor. juvenil. Perceptor:
Ajuntament de Ciutadella. Quantitat: 200.000 pessetes.

LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ.

Ordre de Publicació
AK) 

A la pregunta RGE núm. 2172/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 124100, subconcepte 76000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

- Concepte: Adq. vehicle equip emis-recept. Perceptor:
Palmanyola entitat local menor. Quantitat: 900.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Manacor. Quantitat: 1.000.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Palma. Quantitat: 1.000.000 pessetes.
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- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Montuïri. Quantitat: 900.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Andratx. Quantitat: 1.000.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Santanyí. Quantitat: 900.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Ciutadella. Quantitat: 1.400.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Fornalutx. Quantitat: 800.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Sa Pobla. Quantitat: 1.000.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Banyalbufar. Quantitat: 600.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Búger. Quantitat: 500.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Campanet. Quantitat: 150.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Consell. Quantitat: 500.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Andratx. Quantitat: 600.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Deià. Quantitat: 700.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Es Castell. Quantitat: 535.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Escorca. Quantitat: 500.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Migjorn Gran. Quantitat: 300.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Esporles. Quantitat: 400.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Ferreries. Quantitat: 500.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Lloseta. Quantitat: 300.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Llubí. Quantitat: 700.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Muro. Quantitat: 800.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Porreres. Quantitat: 300.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Sta. Eugenia. Quantitat: 200.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Sant Joan. Quantitat: 350.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Selva. Quantitat: 200.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Ses Salines. Quantitat: 600.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Sineu. Quantitat: 400.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Sóller. Quantitat: 600.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Son Servera. Quantitat: 300.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Valldemossa. Quantitat: 255.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Eivissa. Quantitat: 1.000.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Maó. Quantitat: 1.000.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Ferreries. Quantitat: 300.000 pessetes.

- Concepte: Sub. Policia Local. Perceptor: Ajuntament
Llubí. Quantitat: 110.000 pessetes.

LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ.

Ordre de Publicació
AL) 

A la pregunta RGE núm. 2193/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 921000, subconcepte 76000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

Només es va consignar una despesa de 20 milions de
pessetes per tal de donar suport econòmic a la Mancomunitat del Pla
a la fi de construir un edifici pels seus serveis, donat que aquests es
trobaven a l'ajuntament de Petra.

Palma, 30 de juliol del 1993.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
AM) 

A la pregunta RGE núm. 2194/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 458002, subconcepte 78000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

- Patronat monestir de Santa Maria: Restauració monestir
de Poblet: 1.000.000 pessetes.

- Bisbat de Mallorca: Infraestructura de l'Arxiu de la
Curia: 20.000.000 pessetes.

- Catalina Moya i Salom: Restauració molí fariner de
Goleta a Binissalem: 500.000 pessetes.
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- Sebastià Amengual Andreu: Restauració torre del molí
"Molinou" a Algaida: 250.000 pessetes.

- Catalina Sitjar Mulet: Restauració molí den Monjos:
500.000 pessetes.

- Pedro Alcántara Gual Bisañez: Restauració torre de
Son Balaguer de Banyalbufar: 700.000 pessetes.

- Margarita Cardell Jaume: Restauració molí fariner de
Llucmajor: 400.000 pessetes.

- Francisca Vives Mayol: Restauració molí den Xim de
Petra: 500.000 pessetes.

- Catalina Sastre Oliver: Restauració molí den Nyico de
Porreres: 400.000 pessetes.

- Miguel Angel Arizmendi Arbaizar: Condicionament
vaixell "Rafael Verdera": 300.000 pessetes.

- Pedro Santandreu Ferrer: Restauració molí den Ferrer
de Sant Llorenç: 400.000 pessetes.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AN) 

A la pregunta RGE núm. 2195/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 458001, subconcepte 76000. (BOPIB núm. 96 de 15
de juliol del 1993).

Ajuntament de Sencelles: Tancament talaiot prehistòric
de Cas Canar: 500.000 pessetes.

Ajuntament de Porreres: Tancament talaiot "des Pagos":
500.000 pessetes.

Ajuntament de Sant Llorenç: Tancament talaiot de Sa
Coma: 1.000.000 pessetes.

Ajuntament d'Algaida: Tancament del jaciment de Son
Coll Nou: 81.225 pessetes.

Ajuntament de Costix: Topografia jaciment: 288.775
pessetes.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AO) 

A la pregunta RGE núm. 2196/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 456001, subconcepte 78000. (BOPIB núm. 96 de 15
de juliol del 1993).

Infraestructura teatre.- 4.000.000:

-Teatre del Mar.
- Associació Sans.

Palma, 19 de juliol del 1993
EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I

ESPORTS:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AP) 

A la pregunta RGE núm. 2198/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 422008, subconcepte 76000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

Perceptor: Ajuntament de Selva. Concepte: Pla
d'Extensió de l'Educació Física. Quantitat: 14.739.376 pessetes.

Perceptor: Ajuntament d'Artà. Concepte: Pla d'Extensió
de l'Educació Física. Quantitat: 40.847.293 pessetes.

Perceptor: Ajuntament de Sant Lluís. Concepte: Pla
d'Extensió de l'Educació Física. Quantitat: 44.413.331 pessetes.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AQ) 

A la pregunta RGE núm. 2199/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 134300, subconcepte 78000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

A causa de l'extensió de la resposta aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AR) 

A la pregunta RGE núm. 2200/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 112100, subconcepte 78000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

A causa de l'extensió de la resposta aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AS) 

A la pregunta RGE núm. 2201/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a transferències corrents any 1992 del
subprograma 112100, subconcepte 76000. (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 1993).

A causa de l'extensió de la resposta aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
AT) 

A la pregunta RGE núm. 2217/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a la difusió dels ajuts de la Comissió
Interdepartamental de la Dona. (BOPIB núm. 97 de 28 de juliol
del 1993).

El programa 313300 de la Comissió Interdepartamental
de la Dona no contempla crèdits pressupostaris per transferències
corrents. No obstant, estan prevists ajuts a altres programes
pressupostaris.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA DEL GOVERN
BALEAR.

Maria Rosa Estarás i Ferragut.

Ordre de Publicació
AU) 

A la pregunta RGE núm. 2218/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a la reestructuració dels serveis d'atenció
i ajuda legal i els centres d'acollida per a dones. (BOPIB núm. 97
de 28 de juliol del 1993).

La Comissió Interdepartamental de la Dona va signar un
conveni de col•laboració amb el Centre Assessor de la Dona del
Consell Insular de Menorca el 24 de maig del 1991.

Enguany, s'està estudiant la possibilitat de tornar signar
un conveni amb l'esmentat centre. Per altre part la Comissió
Interdepartamental de la Dona, mitjançant la representant d'Acció
Social, col•labora estretament amb la Conselleria de Salut del
Consell Insular de Menorca.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA DEL GOVERN
BALEAR.

Maria Rosa Estarás i Ferragut.

Ordre de Publicació
AV) 

A la pregunta RGE núm. 2219/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa al Pla d'habitatge juvenil. (BOPIB núm.
97 de 28 de juliol del 1993).

Efectivament dins de les mesures previstes en el Pla
d'Habitatge Juvenil aprovades per la Comissió Interdepartamental
de Joventut hi apareix la "Promoció d'habitatges per a joves
estudiants" provinents de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera i la part forana de Mallorca.

Per dur a terme aquesta actuació s'ha establert una
Comissió on hi participen la Conselleria d'Obres Públiques del
Govern Balear mitjançant la Direcció General de Vivenda i
l'IBAVI, la Conselleria de Governació mitjançant la Direcció
General de Joventut, Menors i Família i l'Institut Balear de Serveis
a la Joventut, i l'Ajuntament de Palma com Municipi on s'ha de
realitzar l'actuació.

Entre les possibilitats que s'estàn estudiant pel tècnics hi
està la de realitzar l'actuació a la zona antiga de Palma.

Pel que fa al curs 93-94, cas de poder-se aprovar
immediatament el projecte, no podria encara gaudir-se de pisos amb
aquestes característiques ja que tant la nova construcció com la
rehabilitació d'un edifici existent duraria amb tota probabilitat tot el
curs esmentat.

Els criteris de distribució entre els estudiants que ho
sol•licitin seguiran les següents línies mestres:

- Preferència dels joves de Menorca, Eivissa i Formentera.
- Joves de Mallorca segons distància del seu lloc de

residència i facilitats en les comunicacions.
- Rendiment acadèmic.

Actualment les diferents administracions implicades estan
estudiant les diferents possibilitats d'execució del projecte.

LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ

Ordre de Publicació
AX) 

A la pregunta RGE núm. 2221/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a l'aportació del Govern per a la
construcció de la nova seu del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 97 de 28 de juliol del 1993).

Aquest Departament no té constància que a la consignació
inicial dels Pressuposts Generals de la CAIB per a l'exercici del
1993 hi figuri cap quantitat destinada a la finalitat que en la
pregunta s'esmenta.

Palma, 6 de setembre del 1993.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
AY) 

A la pregunta RGE núm. 2224/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa als estudis previs a la transferència de
competències als Consells Insulars. (BOPIB núm. 97 de 28 de juliol
del 1993).

Amb la finalitat de garantir la suficiència financera dels
Consells Insulars per a fer front a les necessitats que les matèries
objecte de traspàs comporten, el Govern Balear el•labora uns
informes previs on es valoren quins han de ser els recursos a
transferir-los.

Ara bé, no es té constància que s'hagi realitzat cap estudi
específic a fi i efecte d'analitzar possibles dèficits que el traspàs de
competències Govern Balear-Consells Insulars pogués ocasionar a
aquests últims.

En tot cas, es considera que hauria d'ésser iniciativa de
cada Consell Insular l'el•laboració d'aquests estudis sobre la
incidència dels diferents traspassos envers la seva estructura
pressupostària.

Palma, 6 de setembre del 1993.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Jaume Matas i Palou.
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Ordre de Publicació
AZ) 

A la pregunta RGE núm. 2228/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les propostes al Programa Life.
(BOPIB núm. 97 de 28 de juliol del 1993).

El Programa LIFE és l'instrument financer de la
Comunitat per al medi ambient.

Aquest instrument compta amb una dotació global de
400 Mecus pel període 1991-1995.

Els tipus de propostes que es poden presentar per acollir-
se als ajuts financers de la Comunitat són: els projectes de
demostració, els projectes de sensibilització i els projectes
d'assistència tècnica. No poden acollir-se a Life els projectes que
només siguin d'investigació, els estudis sense relació directa amb
el projecte proposat ni la organització de conferències o seminaris.

Poden presentar propostes al programa Life les persones
físiques i jurídiques de la Comunitat.

Les propostes s'han d'enviar al mateix temps a la
Comissió i als organismes que hagin estat designats per l'Estat
membre per tal d'avaluar els projectes presentats. A l'Estat
Espanyol aquests organismes són: Icona i el MOPT.

El Govern Balear desconeix per tant el nombre i el
contengut de les propostes que des de les Illes s'han presentat al
programa Life, ja que aquesta informació només la coneixen la
Comissió Europea i els organismes abans esmentats.

Tot i així, aquest Govern ha estat informat pel Consorci
Centre de Documentació Europea de les Illes Balears de que, entre
els mesos de gener i maig del present anys, 23 persones o entitats
han sol•licitat documentació referent a aquest programa
comunitari.

D'aquestes 23 sol•licituds d'informació 2 provenen de
Menorca i les 21 restants de Mallorca.

Cal afegir finalment que el caràcter confidencial de les
propostes presentades impedeix que es conegui, per part d'aquest
Govern, el seu contengut.

Palma, 19 d'agost del 1993.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
BA) 

A la pregunta RGE núm. 2229/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a l'Inventari de béns immobles de valor
històric. (BOPIB núm. 97 de 28 de juliol del 1993).

Estam esperant que es finalitzi l'inventari de béns
immobles de valor històric de l'illa de Mallorca, per poder iniciar,
si les disponibilitats pressupostàries ho permeten, els inventaris a
les illes d'Eivissa, Formentera i menorca.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
BB) 

A la pregunta RGE núm. 2233/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa als vedats socials de caça. (BOPIB núm.
97 de 28 de juliol del 1993).

En el proper exercici del 1994 no està previst augmentar
el nombre de vedats socials de caça a les Illes Balears, ja que no hi
ha cap terreny públic adequat per a tal fi i és molt difícil trobar
propietaris de vedats privats interessats en arrendar-los al Govern a
pesar de les millores que s'hi duen a terme, tant d'instal•lacions com
de repoblacions anuals.

No obstant això s'estàn fent gestions per trobar una finca
adequada a tal fi i poder-la arrendar.

Palma, 13 d'agost del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
BC) 

A la pregunta RGE núm. 2235/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa al Pla estratègic de foment de la
competitivitat. (BOPIB núm. 97 de 28 de juliol del 1993).

1.- L'empresa adjudicatària del Pla de Competitivitat ha
estat Andersen Consulting SA.

2.- Les altres empreses que s'han presentat al concurs són:
Standford Research Institute, Omicron, Price Waterhouse, Gabise,
Epypsa i TGI-INI.

3.- Els criteris d'adjudicació han estat:
1. Compliment dels objectius expressats al plec de

prescripcions tècniques.
2. Metodologia proposta.
3. Experiència en projectes similars.
4. Disposar de capacitat, contactes i experiència

internacionals.
5. Multidisciplinarietat de l'empresa adjudicatària, Fiscal,

Estratègica, Màrqueting, etc.
6. Qualitat de la presentació oral.
7. Coneixement de la realitat de les II.BB.

4.- La data límit per a l'entrega del Pla de Competitivitat
és fixa en sis mesos després de la signatura del Contracte. És a dir
novembre del 1993.

Palma, 26 d'agost del 1993.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
BD) 

A la pregunta RGE núm. 2236/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa al programa de recuperació de l'om a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 97 de 28 de juliol del 1993).

1.- Les actuacions duites a terme dins el programa de
referència són les següents:
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Any 1992.

- Estudi i inventari del rodals dels oms existents.
- Tractaments selvícoles en 4 Ha. localitzades les illes de

Menorca i Mallorca.

Any 1993.

- S'han previst 3,5 Ha. de tractaments selvícoles a
Mallorca i Menorca, dels quals ja se n'han realitzat un 70%.

2.- Les zones on s'ubiquen els grups d'oms s'han
delimitat dins l'estudi i l'inventari realitzat l'any 1992.

No obstant allò, l'"Orden de 17 de mayo de 1993 por la
que se establece la normalización de los pasaportes fitosanitarios
destinados a la circulación de determinados vegetales, y productos
vegetales dentro de la Comunidad y por la que se establecen los
procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las
condiciones y procedimientos para su sustitución", regula aquests
temes segons la normativa comunitària vigent.

Palma, 9 d'agost del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
BE) 

A la pregunta RGE núm. 2237/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa al seguiment de la incidència de la
processionària del pi. (BOPIB núm. 97 de 28 de juliol del 1993).

Les aplicacions encaminades per a la protecció vegetal
dels nostres pinars, giren a l'entorn de la que tal vegada sigui la
més important plaga del Mediterrani: La Processionària del Pi.

Des del punt de vista sanitari, aquestes aplicacions
consisteixen en la planificació i realització de determinats
tractaments en base a l'avaluació del nivell poblacional de la plaga
a diversos punts de seguiment biològic, estudiant en diferents
èpoques les variables biòtiques més rellevants de l'insecte; niu o
colònies, postes, parasitisme, estructura forestal, diapausa, etc.

Per tant, l'elecció de les zones de tractament aeri es fa
mitjançant les referències obtingudes de la gradació lògica de
l'insecte; normalment a l'hivern per a estimar les orugues que
entraran en diapausa i, a l'inici de la tardor per veure les densitats
poblacionals i de postes d'ous que donaran lloc a una nova
generació d'orugues susceptible d'esser tractada. Les zones de
tractament terrestre són acordades amb els peticionaris
(organismes institucionals) degut a la impossibilitat d'accés aeri
dins el casc urbà o per altres singularitats relacionades amb la
dispersió de la plaga a focus d'especial interès.

Llevat de l'Illa d'Eivissa i de la major part de la Serra de
Tramuntana, la Processionària assoleix graus d'atac gairebé
considerables a Mallorca i Menorca segons els anys, i és en
aquestes illes a on les campanyes de lluita es realitzen amb tota la
seva amplitud, emprant tots els mitjans tècnics que tenim a l'abast.
Les eficàcies aconseguides són altes, com es pot veure al mapes
que s'acompanyen dels darrers anys, i així es frena racionalment
el potencial biòtic d'aquesta plaga.

També s'adjunten els darrers seguiments biològics.

Palma, 7 de setembre del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

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

Ordre de Publicació
BF) 

A la pregunta RGE núm. 2238/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa als ajuts a la publicació de llibres en
català a Menorca.  (BOPIB núm. 97 de 28 de juliol del 1993).

En resposta a quin criteri ha fet possible que durant l'any
1992 no es donàs suport a la publicació de cap llibre en català a l'illa
de Menorca (on se'n van publicar 19), mentre a Mallorca s'ajudava
a la publicació de 38 llibres i de 9 llibres a Eivissa, us hem de
manifestar el següent:

Durant l'any 1992 la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports va donar suport a la publicació del llibre L'hostal de la
Sisena d'Antoni Moll i Camps, publicat per l'Editorial Nura.

No es va donar suport a cap altre publicació perquè cap
editorial no ho sol•licità. Únicament l'Editorial Nura va presentar
petició de suport (28 de desembre del 1992) per a la publicació del
llibre abans esmentat.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
BG) 

A la pregunta RGE núm. 2240/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les sol•licituds d'agroturisme i turisme
rural.  (BOPIB núm. 97 de 28 de juliol del 1993).

Fins a la data d'avui només s'ha presentat una sol•licitud
provinent de l'illa de Menorca per acollir-se al Decret que regula
l'activitat d'agroturisme i turisme rural a les Illes Balears. Aquesta
sol•licitud es refereix a agroturisme, la qual ha estat informada i,
actualment, pendent d'aprovació.

Palma, 13 de setembre del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
BH) 

A la pregunta RGE núm. 2241/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a l'inventari d'arbres singulars.  (BOPIB
núm. 97 de 28 de juliol del 1993).
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1.- A l'illa de menorca s'han inclòs al Catàleg d'Arbres
Singulars, 5 arbres o grups d'aquests.

2.- Els arbres catalogats estan ubicats:

- 2 al terme municipal de Migjorn Gran.
- 1 al terme municipal de Ferreries.
- 1 al terme municipal d'Alaior.
- 1 al terme municipal de Maó.

S'adjunta fotocòpia del BOCAIB núm. 84 de 10-7-93,
que inclou resolució del director general d'Estructures Agràries i
medi Natural fent pública la inclusió de determinats arbres dins el
Catàleg d'Arbres singulars de la Comunitat Autònoma, amb
definició de les següents dades: Denominació de l'arbre o grup
d'areebres. finca, terme municipal, superfície protegida, i
coordenades UTM.

3.- Encara no ha estat possible establir acords amb els
propietaris dels arbres singulars (donat el poc temps passat des de
la resolució d'inclusió), però això es farà aviat, tal com estableix
la Llei 6/1991 de 20 de març, de Protecció d'Arbres Singulars.

4.- En principi es preveu la senyalització adequada
mitjançant una placa identificatòria, dels arbres catalogats, per
facilitar-ne el seu coneixement.

Palma, 10 d'agost del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

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

Ordre de Publicació
BI) 

A la pregunta RGE núm. 2276/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a les alternatives a la possible substitució
de grans zones de reguiu.  (BOPIB núm. 97 de 28 de juliol del
1993).

L'extració dels 6 Hm3 anuals d'aigua dels pous ubicats
en el sector I de la zona regable de la Marineta_Llubí-Muro, no
significarà el pas de reguiu a secà de cap finca, ja que no es va
poder iniciar la transformació d'aquest sector prevista inicialment
per l'YRYDA i posteriorment per la CAIB, per falta d'interès de
la majoria dels propietaris i agricultors dels termes municipals
afectats, en contraposició a la postura favorable dels del sector II.

En conseqüència, els agricultors de la zona no han
plantejat cap pla alternatiu per substituir uns cultius de reguiu, que
no existeixen en l'actualitat, per altres de secà, i per això la
Conselleria no n'ha elaborat cap.

Aquest projecte és desenvolupat per la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, a través de la Junta
d'Aigües, i ha estat aprovat pel Consell de Govern de la CAIB
amb l'informe favorable de totes les Conselleries afectades.

Palma, 3 de setembre del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester
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