BUTLLETÍ OFICIAL
del
PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
D.L.M.558-1983

Fq.Con.núm. 33/28

27 d'abril del 1994

III Legislatura

Núm. 133

SUMARI
3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 214/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a informació sobre l'ampliació de capital
del Consorci Ifebal.

3691

B) A la Pregunta RGE núm. 1023/93, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló , relativa a garanties analítiques de les aigües
residuals de la depuradora per al rec del camp de golf de Llucalari a Alaior.

3691

C) A la Pregunta RGE núm. 4122/93, presentada per l'Hble Sra. Diputada Mª Antònia Vadell, relativa a subvencions a les "línies
dèbils" de transport regular de viatgers.

3692

D) A la Pregunta RGE núm. 4124/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a l'elaboració de l'informe de la
Conselleria d'Agricultura sobre la declaració del camp de golf de Bendinat com a d'interes social.

3692

E) A la Pregunta RGE núm. 4125/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a les operacions de tresoreria.

3692

F) A la Pregunta RGE núm. 4128/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat J. Francesc Triay, relativa a mesures cautelars en matèria
d'Aigües.

3693

G) A la Pregunta RGE núm. 4129/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat J. Francesc Triay, relativa a control de les empreses de lloguer
de cotxes d'àmbit nacional a Balears.

3693

H) A la Pregunta RGE núm. 4130/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat J. Francesc Triay, relativa a autoritzacions de taxi.

3693

I) A la Pregunta RGE núm. 4146/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a promoció dels productes de les Illes
Balears.

3694

J) A la Pregunta RGE núm. 4148/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a inspeccions a centres hospitalaris.

3696

3686

BOPIB núm.133 - 27 d'abril del 1994
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per la Conselleria de Comerç i Indústria durant el 1993.
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AG) A la Pregunta RGE núm. 20/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per Serveis comuns durant el 1993.

3703
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3687

AH) A la Pregunta RGE núm. 21/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per la Junta d'ASigües durant el 1993.
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AI) A la Pregunta RGE núm. 24/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per L'ISBA durant el 1993.
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AJ) A la Pregunta RGE núm. 25/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per l'IBABSA durant el 1993.
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AK) A la Pregunta RGE núm. 26/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per SEFOBASA durant el 1993.
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per SEMILLA SA durant el 1993.
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AM) A la Pregunta RGE núm. 29/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per l'IBAVI durant el 1993.
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AN) A la Pregunta RGE núm. 30/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per l'Institut Balear de Disseny durant el 1993.
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AO) A la Pregunta RGE núm. 31/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per Foment Industrial SA, durant el 1993.
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AP) A la Pregunta RGE núm. 32/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut durant el 1993.
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AQ) A la Pregunta RGE núm. 33/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per l'Ibasan durant el 1993.
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AR) A la Pregunta RGE núm. 35/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per la Conselleria de Treball i Transports durant el 1993.

3706

AS) A la Pregunta RGE núm. 36/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per la Vice-presidència durant el 1993.

3706

AT) A la Pregunta RGE núm. 40/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a les quantitats pagades en concepte de
productivitat i gratificacions.

3706

AU) A la Pregunta RGE núm. 45/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes a l'illa de Formentera per la Conselleria de Turisme durant el 1993.

3706

AV) A la Pregunta RGE núm. 46/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
durant el 1993.

3706

AX) A la Pregunta RGE núm. 47/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la Conselleria d'Economia i Hisenda durant
el 1993.

3707

AY) A la Pregunta RGE núm. 48/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes a l'illa de Formentera per la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant el
1993.

3707

AZ) A la Pregunta RGE núm. 49/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes a l'illa de Formentera per la Conselleria d'Obres Públiques durant el 1993.
3707
BA) A la Pregunta RGE núm. 50/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes a l'illa de Formentera per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
durant el 1993.

3708

BB) A la Pregunta RGE núm. 51/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes a l'illa de Formentera per la Conselleria de Comerç i Indústria durant
el 1993.

3708

3688
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BC) A la Pregunta RGE núm. 52/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Serveis Comuns durant l'any 1993.

3708

BD) A la Pregunta RGE núm. 53/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la Junta d'Aigües durant l'any 1993.

3708

BE) A la Pregunta RGE núm. 54/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per l'Ibatur durant l'any 1993.

3708

BF) A la Pregunta RGE núm. 55/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Isba SGR durant l'any 1993.

3709

BG) A la Pregunta RGE núm. 56/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Isba Serveis durant l'any 1993.

3709

BH) A la Pregunta RGE núm. 57/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per l'Ibabsa durant l'any 1993.

3709

BI) A la Pregunta RGE núm. 58/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Sefobasa durant l'any 1993.

3709

BJ) A la Pregunta RGE núm. 59/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Serveis d'Aqüicultura Marina SA durant l'any
1993.

3709

BK) A la Pregunta RGE núm. 60/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Semilla SA durant l'any 1993.

3710

BL) A la Pregunta RGE núm. 61/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per l'Ibavi durant l'any 1993.

3710

BM) A la Pregunta RGE núm. 62/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per l'Institut Balear de Disseny durant l'any 1993.
3710
BN) A la Pregunta RGE núm. 63/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Foment Industrial SA durant l'any 1993.

3710

BO) A la Pregunta RGE núm. 64/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per l'Institut Balear de Serveis de la Joventut
durant l'any 1993.

3710

BP) A la Pregunta RGE núm. 65/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per l'Ibasan durant l'any 1993.

3710

BQ) A la Pregunta RGE núm. 66/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la Conselleria de Governació durant l'any
1993.

3710

BR) A la Pregunta RGE núm. 67/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la Conselleria Adjunta a Presidència durant
l'any 1993.

3710

BS) A la Pregunta RGE núm. 68/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la Conselleria de Treball i Transports durant
l'any 1993.

3711
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3689

BT) A la Pregunta RGE núm. 69/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la Vice-presidència durant l'any 1993.

3711

BU) A la Pregunta RGE núm. 84/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Presidència del Govern.

3711

BV) A la Pregunta RGE núm. 85/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria d'Economia i Hisenda.

3711

BX) A la Pregunta RGE núm. 87/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria de Turisme.

3711

BY) A la Pregunta RGE núm. 88/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

3712

BZ) A la Pregunta RGE núm. 89/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria de la Funció Pública.

3712

CA) A la Pregunta RGE núm. 90/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria d'Obres Públiques.

3712

CB) A la Pregunta RGE núm. 92/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria de Treball i Transports.

3712

CC) A la Pregunta RGE núm. 93/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria de Comerç i Indústria.

3712

CD) A la Pregunta RGE núm. 94/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria Adjunta a Presidència.

3712

CE) A la Pregunta RGE núm. 95/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Vice-presidència.

3712

CF) A la Pregunta RGE núm. 96/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria de Governació.

3712

CG) A la Pregunta RGE núm. 97/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria de l'Institut Balear de la Funció Pública.

3712

CH) A la Pregunta RGE núm. 98/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals del Servei Balear de Salut.

3712

CI) A la Pregunta RGE núm. 99/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Junta d'Aigües.

3713

CJ) A la Pregunta RGE núm. 100/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de Serveis Comuns Secció 31.

3713

CK) A la Pregunta RGE núm. 136/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa al sou del director de la revista "Solcs
i Ones".

3714

CL) A la Pregunta RGE núm. 157/94, presentada per l'Hble Sra. Diputada Mª Antònia Vadell, relativa a pagaments d'expropiacions.
3714
CM) A la Pregunta RGE núm. 158/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la millora de l'habitatge rural.

3714

CN) A la Pregunta RGE núm. 165/94, presentada per l'Hble Sra. Diputada Teresa Riera, relativa a la informatització dels diferents
departaments de la Comunitat Autònoma..

3715

CO) A la Pregunta RGE núm. 167/94, presentada per l'Hble Sra. Diputada Teresa Riera, relativa a quantitats destinades a les activitats
planificades per la Comissió Interdepartamental de la Dona..

3715

CP) A la Pregunta RGE núm. 173/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Damià Pons, relativa a expedients sancionadors a menjadors
col•lectius.

3715
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CQ) A la Pregunta RGE núm. 174/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Damià Pons, relativa a proves pericials analítiques de mostres
preses a menjadors col•lectius.

3715

CR) A la Pregunta RGE núm. 191/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la creació de comissions paritàries
previstes a la Llei 13/1993 (actes).

3715

CS) A la Pregunta RGE núm. 192/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la creació de comissions paritàries
previstes a la Llei 13/1993 (dates).

3716

CT) A la Pregunta RGE núm. 194/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al control de la legalitat dels actes i
acords dels consells insulars.

3716

CU) A la Pregunta RGE núm. 195/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan B. Gomila, relativa a l'adquisició del jaciment púnic
de sa Caleta a Eivissa, per part d'alguna entitat privada.

3716

CV) A les Preguntes RGE núms. 207/94 a 214/94 ambdós incloses, presentades per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano, relatives
a les inversions en el Pla de Comerç durant el 1993.

3717

CX) A la Pregunta RGE núm. 215/94, presentades per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a inversió feta pel Govern de
la CAIB en el subsector industrial de l'artesania per a la normalització i homologació de productes durant el 1993.

3717

CY) A la Pregunta RGE núm. 216/94, presentades per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a inversió feta pel Govern de
la CAIB en el subsector industrial de l'artesania per disseny i moda durant el 1993.

3717

CZ) A la Pregunta RGE núm. 217/94, presentades per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a inversió feta pel Govern de
la CAIB en el subsector industrial de l'artesania per introduir noves tecnologies durant el 1993.

3717

DA) A la Pregunta RGE núm. 218/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a inversió feta pel Govern de
la CAIB en el subsector industrial de l'artesania per formació i estudi durant el 1993.

3717

DB) A les Preguntes RGE núms. 219/94 a 238 ambdós incloses, presentades per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano, relatives a
les inversions fetes pel Govern de la CAIB en els diferents subsectors industrials durant el 1993.

3717

DC) A la Pregunta RGE núm. 240/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a l'elaboració d'un calendari de traspàs
de competències als Consells Insulars.
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DD) A la Pregunta RGE núm. 244/94, presentada per l'Hble Sra. Diputada Mª Antònia Vadell , relativa a ocupació d'habitatges de
protecció oficial a Manacor.
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DE) A la Pregunta RGE núm. 245/94, presentada per l'Hble Sra. Diputada Mª Antònia Vadell , relativa a relacions amb l'empresa
Coral Balear.
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DF) A la Pregunta RGE núm. 246/94, presentada per l'Hble Sra. Diputada Mª Antònia Vadell, relativa a activitats d'educació
ambiental.
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
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C) Reducció de costos de personal i despeses corrents des
de la contractació del Sr. Ferrari:
El Sr. Ferrari no fou contractat per Ifebal, fou encarregat
per Presidència de la CAIB per al control de les inversions de la
CAIB a Ifebal, ja que era el Cap de Serveis econòmics
administratius de Presidència. Després Ifebal el va nomenar
Administrador d'Ifebal. Els resultats es podran examinar quan es
presenti la liquidació d'Ifebal.
D) Percepcions econòmiques que ha rebut el Sr. Gaspar
Oliver com a President d'Ifebal el 1992.

A la Pregunta RGE núm. 214/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a informació sobre l'ampliació
de capital del Consorci Ifebal. (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del
1993).

Cap.
El Director General
Domingo Ferrari i Mesquida

La resposta exigeix una puntualització prèvia, Ifebal és
un consorci d'institucions públiques i privades no sotmès a control
parlamentari.

Ordre de Publicació
B)

Ifebal va adquirir un compromís amb el Parlament de
remetre-li l'auditoria de comptes anuals de l'empresa i res més. A
la del 1992 es podrà examinar la informació que es sol•licita a la
pregunta.

A la Pregunta RGE núm. 1023/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló , relativa a garanties analítiques de les
aigües residuals de la depuradora per al rec del camp de golf de
Llucalari a Alaior. (BOPIB núm. 72 de 19 de març del 1993).

A tot l'anterior i per tal que Ifebal estàs sotmesa al
control parlamentari, els parlamentaris sol•licitaren que Ifebal es
transformés en una empresa pública, cosa que succeí l'abril del
1993.

Examinat l'expedient ref. 522/4, relatiu a concessió
d'aigües residuals depurades procedents de l'estació depuradora
d'aigües residuals d'Alaior destinades al reguívol del Camp de Golf
de Llucalari (TM d'Alaior), resulta que consten en ell dotze fulls
relatius a altres tants comunicats mensuals sobre explotació de
l'EDAR abans esmentat, en els quals es relacionen els resultats dels
corresponents anàlisis de les aigües efluents de l'esmentada EDAR,
els quals formen part de la documentació remesa a la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social en data 13 de gener del 1993, sol•licitant
s'emetés el preceptiu informe vinculant, de conformitat amb
l'establert a l'article 272.4 del Reglament de Domini Públic
Hidràulic.

Fetes les anteriors puntualitzacions i per si considera
oportuna la resposta a les preguntes plantejades, pas a detallar la
informació:
A) Entitats que han manifestat la voluntat de
participar en les ampliacions de capital i l'import de cada una
d'elles:
CAIB.- 100.000.000 pessetes.
Consell Insular de Mallorca.- 52.500.000 pessetes.
Consell Insular de Menorca.- 13.125.000 pessetes.
Ajuntament de Palma.- 25.000.000 pessetes.
Sa Nostra.- 5.500.000 pessetes.
La Caixa.- 5.500.000 pessetes.
Foment de Turisme.- 1.000.000 pessetes.
Consell Insular d'Eivissa i Formentera.- 13.125.000
pessetes.
Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera.6.562.500 pessetes
B) Entitats que han formalitzat els desemborsaments
a 31 de desembre del 1992:
CAIB.- 100.000.000 pessetes.
Consell Insular de Mallorca.Consell Insular de Menorca.Ajuntament de Palma.Sa Nostra.- 5.500.000 pessetes.
La Caixa.- 5.500.000 pessetes.
Foment de Turisme.- 1.000.000 pessetes.
Consell Insular d'Eivissa i Formentera.- 13.125.000

L'esmentat informe, que també consta a l'expedient, fitxa
les condicions sanitàries perquè pugui realitzar-se el reguívol amb
aigües residuals sol•licitat.
Les esmentades condicions sanitàries són les següents:
I.- La instal•lació de cartells indicadors de "rec amb aigües
depurades", a totes les preses d'aigua, sigui o no per aspersió la
forma de regar.
II.- Que no hi hagi cap pou de subministrament d'aigua
potable autoritzat, a menys de 350 m. de la superfície de rec.
Art. 4 Decret 13/1992 de 13 de febrer (BOCAIB núm. 29
de 7-03-92).
III.- Quan el rec sigui per aspersió:
a) El procés de depuració ha de ser suficient perquè no es
superin els límits següents, a l'aigua de rec:
Límits parasitològics:
Nematodes intestinals (núm. d'ous d'Aacaris, Tricocéfals
i Ankylostomes): inferior a 1 per litre. (mitja aritmètica)

pessetes.
Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera.-

Límits bacteriològics:
Coliformes fecals (núm. d'ufc): inferior a 10.000 per litre.
(mitja geomètrica)
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Límits físic-químics no superen en cap moment:
DBO5 inferior a 30 mg/1
DQO inferior a 90 mg/1
MES inferior a 30 mg/1

Any 1993. (en tràmit i no abonades)
- Jaume Fontanet i Martorell
Inca-Mancor de la Vall, CB-25.- 521.333 pessetes.

b) El rec es farà en hores de mínima concurrència, quan
el camp estigui tancat al públic i en absència de treballadors; amb
brufadors de gota grossa, per tal d'evitar la formació d'aerosols;
quan la zona de rec estigui a menys de 100 m de via pública,
d'edificis o habitatges, s'haurà de protegir la zona amb pantalla
d'arbres.

- Miquel Alorda i Amengual
Inca- Búger, CR-16.- 1.132.110 pessetes.
Mateu Nicolau i Comas
Palma-Campanet, CB-13.- 544.966 pessetes.
- Miquel Alorda i Amengual
Inca-Lluc, CB-24.- 1.874.101 pessetes.

c) Les aigües depurades seran sotmeses en tot cas a
tractament terciari amb clor o hipoclorit, i es mantindrà un clor
residual lliure o de 0'05 ppm. després de mitja hora de la mescla.

- Pau Cañellas i Coll
Palma-Santa Eugènia, CB-33.- 25.828 pessetes.

IV.- Per a rec superficial:
S'han de complir els paràmetres compresos a l'apartat III

- Llorenç Carbonell i Ferrer
Palma-Puigpunyent, CB-6.- 85.871 pessetes.

a).
V.- Per a rec subterrani:
El procés de depuració ha de ser suficient per tal que no
es superin els límits següents, a l'aigua de rec:

TOTAL: 4.184.209 pessetes
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Límits físic-químics no superaran en cap moment:
DB05 inferior a 70 mg/1
DQO inferior a 300 mg/1
MES inferior a 90 mg/1
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 4122/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Vadell, relativa a subvencions a les
"línies dèbils" de transport regular de viatgers. (BOPIB núm. 115
de 17 de desembre del 1993).

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 4124/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a l'elaboració de l'informe de la
Conselleria d'Agricultura sobre la declaració del camp de golf de
Bendinat com a d'interes social. (BOPIB núm. 115 de 17 de
desembre del 1993).
El Servei de Conservació de la Naturalesa només informa
en relació a l'àrea si està inclosa dins la Llei 1/91 d'espais naturals
protegits. En aquest sentit es confirma que els terrenys no estan
inclosos dins l'esmentada àrea.
Palma, 4 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Any 1992.(Concedides)
- Pau Ramis i Tomás
Palma-Santa Margalida, CB-53.- 2.086.304 pessetes.
- Jaume Fontanet i Martorell
Inca-Mancor de la Vall. CB-25.- 1.397.641 pessetes.
. Mateu Nicolau i Comas
Palma-Campanet, CB-13.- 771.797 pessetes.
- Pere Carbonell i Mas
Palma-Esporles, CB-14.- 1.059.375 pessetes.
Llorenç Carbonell i Ferrer
Palma-Puigpunyent, CB-6.- 757.632 pessetes.
- Miquel Alorda i Amengual
Inca-Búger, CB-16.- 1.331.076 pessetes.
- Miquel Alorda i Amengual
Inca-Lluc, CB-24.- 1.662.701 pessetes.
- Pau Cañellas i Coll
Palma- Santa Eugènia, CB-33.- 513.854 pessetes.
TOTAL: 9.580.380 pessetes.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 4125/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a les operacions de tresoreria. (BOPIB
núm. 115 de 17 de desembre del 1993).
Cal afirmar que el procés de formalització i disposició de
les operacions de tresoreria, enteses com a tals, és bastant
complicat. Aquest procés de formalització i disposició no és un
procés homogeni, ni continuat, el qual es desprèn del propi sentit i
raó d'existència de les pròpies operacions de tresoreria a totes les
administracions públiques. Per atendre de forma expressa i puntual
el tancament de l'exercici, el 31 de desembre no es va formalitzar,
ni tampoc cap disposició extraordinària, operació alguna de
tresoreria. El procés de formalització i el de disposició són
processos separats, que no sempre coincideixen i tenen una evolució
canviant al llarg de l'exercici, sempre per raons concretes i
específiques però molt variables.
Palma, 18 de gener del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou
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Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 4128/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. francesc Triay, relativa a mesures cautelars en
matèria d'Aigües. (BOPIB núm. 115 de 17 de desembre del 1993).
En compliment del que disposa VMI en relació amb
l'assumpte, en plau d'informar el següent:
El RD 475/1985, de 6 de març (BOE del 12 d'abril)
estableix, entre d'altres coses, les funcions i serveis que es reserva
l'administració de l'Estat i aquelles altres funcions en que han de
concórrer l'esmentada administració i la de la CAIB. A destacar
entre les primeres: legislació, ordenació i concessió de recursos i
aprofitaments hidràulics, i entre les segones: la formació dels
expedients de concessió de recursos i aprofitaments hidràulics
D'altra banda, garantir l'abastiment d'aigua potable a les
poblacions és una competència municipal. No obstant això, el
Govern Balear, mitjançant la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori i la Junta d'Aigües, ha plantejat i gestionat
freqüentment davant l'Administració de l'Estat (MOPTMA) la
millora dels proveïments d'aigua als nuclis urbans i fruit d'aquests
plantejaments, han estat:
a) La contractació per la Direcció General d'Obres
Hidràuliques del MOPTMA d'una assistència tècnica per a
redactar el projecte de duita d'aigües de Sa Costera, actualment en
tramitació.
b) La realització d'obres d'emergència per a la millora
dels proveïments d'aigua a Calvià, Palma, Santa Maria, Alaró,
Binissalem, Búger, Lloseta, Marratxí, Consell, Campanet,
Pollença i Eivissa, amb una inversió total de 2.400 milions de
pessetes, obres contractades per la Direcció General d'Obres
Hidràuliques del MOPTMA i de la qual la direcció d'obra ha estat
encarregada a aquesta Junta d'Aigües en aplicació del "Conveni de
col•laboració entre el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme i
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'obres
hidràuliques". (BOE del 24 de novembre del 1986), plenament
vigent en l'actualitat.
c) La declaració d'obres d'interés general de l'Estat per
a les corresponents a:
1.- Proveïment d'aigua a la zona de Palma.
2.- Desalanitzadora de l'illa d'Eivissa.
3.- Desalanitzadora de l'illa de Formentera.
4.- Sanejament i reutilització d'aigües residuals a la
Badia de Palma.
5.- Recàrrega d'aqüifers i reutilització d'aigües residuals
depurades a Balears.
d) L'acceptació per a la Direcció General d'Obres
Hidràuliques del MOPTMA de construir una planta
desalanitzadora d'aigua de mar per a l'abastiment de l'àrea de la
badia de Palma amb capacitat per a 40.000 m3 dia, ampliable a
60.000 m3 dia.
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I finalment, cal assenyalar també que la Junta d'Aigües de
Balears ve gestionant des de fa alguns anys la col•laboració de la
Direcció General d'Obres Hidràuliques del MOPTMA en les labors
corresponents a la conservació, manteniment i funcionament de les
xarxes de control foronòmic i de control piezomètric de les nostres
illes que, en definitiva, són les que permeten realitzar el seguiment
de l'evolució dels nostres recursos hidràulics tant superficials com
subterranis.
Així mateix, en data 28 de desembre del 1990 s'elevà al
MOPT mitjançant el Servei de Coordinació i Assistència Tècnica de
l'esmentat Ministeri a Balears, una proposta per a l'establiment de
perímetres de protecció de les captacions d'aigua per a l'abastiment
de Maó.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 4129/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay, relativa a control de les empreses de
lloguer de cotxes d'àmbit nacional a Balears. (BOPIB núm. 115 de
17 de desembre del 1993).
En relació a l'assumpte de referència, em plau informarvos que per part de la Direcció General de Transports, a través del
seu servei d'Inspecció del Transport Terrestre, es vénen realitzant
controls sobre les empreses de lloguer de vehicles sense conductor
de forma habitual, incloses aquelles empreses d'implantació estatal
que operen a les Illes Balears.
Concretament, per aquest servei d'Inspecció l'any 1993 es
varen realitzar controls en 176 locals, i s'efectuaren 46 denúncies
per a diferents conceptes. D'aquestes denúncies 3 corresponen a
l'empresa AVIS, 3 a ATESA, 2 a HERTZ i 1 a EUROPCAR.
En relació al nombre d'autoritzacions administratives
d'arrendament de vehicles sense conductor atorgades pel Govern
Balear durant l'any 1993, es comunica que cap de les empreses
esmentades no n'ha sol•licitada cap pel fet que aquestes
autoritzacions, en ésser 'àmbit nacional, poden ser sol•licitades en
altres comunitats autònomes. Això no suposa cap impediment a
aquestes empreses perquè puguin realitzar la seva activitat en
aquesta comunitat autònoma, sempre que s'acompleixin els altres
requisits exigits per l'Ordre de 27 de març del 1992 (BOE de 7-1192), per la qual es desenvolupa la secció 1a. del capítol IV del títol
V del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres
sobre l'arrendament de vehicles sense conductor.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 4130/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay, relativa a autoritzacions de taxi. (BOPIB
núm. 115 de 17 de desembre del 1993).
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En relació a l'assumpte de referència, em plau informarvos que en relació amb el nombre d'autoritzacions de taxis
(targetes VT) existents a cada un dels municipis de les Illes
balears en data d'avui, són les que figuren en la relació adjunta.
A la Direcció General de Transports s'estan tramitant
actualment cinc expedients sancionadors per realitzar transport
públic interurbà en automòbils de turisme (taxis) i pel concepte de
no disposar de targeta de transports, pendents de resolució.
D'aquests expedients, dos corresponen a Eivissa, un a Sant Lluís,
un a Ciutadella i un a Palma.
Així mateix durant els anys 1992 i 1993 s'han resolt dos
expedients sancionadors per no disposar de targeta de transports,
complint els requisits per a la seva obtenció.
Un d'aquests expedients correspon al municipi de
Santanyí i l'altre a Maó.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran
TARGETES VT VIGENTS A LES ILLES BALEARS
Alaró 1
Alcúdia 42
Andratx 34
Artà 4
Banyalbufar 1
Calvià 184
Campanet 1
Campos 4
Capdepera 38
Deià 2
Escorca 1
Felanitx 24
Fornalutx 1
Inca 12
Llucmajor 86
Manacor 45
Montuïri 1
Muro 15
Palma 1218
Pollença 39
Sa Pobla 1
Puigpunyent 1
Sant Joan 1
Sant Llorenç 25
Santa Margalida 20
Santa Maria 1
Santanyí 44
Ses Salines 11
Sóller 18
Son Servera 25
Valldemossa 1
Vilafranca 1
Alaior 6
Ciutadella 23
Ferreries 4
Maó 40
Es Migjorn Gran 4
Mercadal 7
Sant Lluís 6
Es Castell 5
Eivissa 101
Sant Antoni 65
Sant Josep 52
Sant Joan de Labritja 14
Santa Eulàlia 56
Formentera 23

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 4146/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a promoció dels productes de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
1.- La principal acció duta a terme per part de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca ha estat el foment de la constitució
i potenciació d'entitats associatives agràries que s'haguessin
qualificat com a organitzacions de productors de fruites i hortalisses
(OPFH) a efectes de concentrar la producció hortofrutícola balear
en empreses que tenguin la suficient dimensió per assegurar un
subministrament continuat en les quantitats requerides per aquests
centres de compres.
Les línies d'ajuda que han servit per potenciar l'acció
d'aquestes OPFH ha estat el Decret 92/1991 del Govern Balear de
dia 31 d'octubre del 1991 pel qual es regula la concessió de
subvencions per a la capitalització d'associacions agràries i l'Ordre
del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de dia 4 de juliol
del 1991 relativa a la millora de les condicions de comercialització
i transformació de productes agrícoles.
2.- L'any 1993 la Conselleria d'Agricultura i Pesca va
participar a la "Noche Mallorquina" celebrada el dia 9 de juliol al
"Münchner Prinzregententeheaters" de Munich amb una mostra i
degustació de productes mallorquins.
Els productes promocionats varen ser, els vins amb "D.O",
sobrassada de porc negre amb la marca de qualitat "QC", formatge
amb "D.O", oli verge de la Serra de Tramuntana amb "QC", galetes
d'Inca, carn de vedella amb "QC", camaiot, suc natural de taronja,
paté de porc negre i pa de figa, de les Balears.
3.- Amb la finalitat de conèixer les possibilitats que l'oli
d'oliva produït a Mallorca té en el mercat exterior, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca ha recorregut a l'assessorament de tècnics
especialitzats en temes de qualitat i exportació d'oli d'oliva.
Les recomanacions principals han estat:
1r.- Assegurar la disponibilitat d'oli verge de qualitat extra
d'una manera continuada.
2n.- Iniciar aquest mercat amb la venda d'aquest tipus d'oli
als turistes que visiten les Balears.
4.- Les actuacions del Govern Balear per promoure l'estudi
difusió i promoció de les races autòctones, s'han realitzat
bàsicament en tres fronts:
1) Publicació de normativa.
2) Assistència tècnica.
3) Suport econòmic a programes de millora i a les
associacions de criadors de les races.
1.- Normativa
1.1.- Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca del 17-0190 per la qual es dicten normes per a la concessió d'ajudes a les
explotacions de bestiar oví de races autòctones de Balears.
(Derogada).
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1.2.- Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 5 de
febrer del 1990 per la qual s'aprova la normativa de la raça
somerina mallorquina i es crea el registre de bestiar selecte per als
exemplars d'aquesta.
1.3.- Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 14 de
febrer del 1991 per la qual es dicten normes per a la concessió
d'ajudes a les explotacions de ramat de races autòctones de
Balears.
1.4.- Ordre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de 8
de gener del 1991 per la qual es creen els registres d'explotacions
de races autòctones de Balears.
1.5.- Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 25 de
juny del 1992 que modifica l'Ordre de 8 de gener del 1991.
1.6.- Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 26 de
març del 1993 que modifica l'Ordre de 5 de febrer del 1990 per la
que s'aprova la normativa de la raça somerina mallorquina i es
crea el registre de bestiar selecte per a exemplars d'aquesta.
2.- Assistència tècnica
2.1.- Establiment de contactes amb els ramaders criadors
de races autòctones per fomentar l'associacionisme.
2.2.- Arran de la definició dels estàndards racials del
cavall mallorquí i menorquí, tècnics qualificats de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca han format part de les comissions de
valoració. En una primera etapa per a la creació del RegistreMatrícula de reproductors i posteriorment, en la valoració dels
reproductors. La Conselleria d'Agricultura i Pesca compta entre
els seus funcionaris, amb jutges d'ambdues races.
Amb aquestes qualificacions, s'intenta inculcar al
ramader la tendència a produir exemplars morfològicament
comercials, eliminant els defectes de les races.
2.3.- Quant a l'ase de pura raça mallorquina, un
veterinari de la Conselleria d'Agricultura i Pesca ha jugat un paper
important en la confecció de l'estàndart racial i en el funcionament
dels registres de bestiar selecte, que són duits per la Conselleria,
essent el mateix funcionari el president de la comissió d'admissió
i qualificació de la raça.
2.4.- S'han confeccionat els diversos estàndards racials
de la resta de les races autòctones d'animals de renda.
2.5.- Amb càrrec a l'IBABSA s'ha efectuat un estudi per
a la implantació de la inseminació artificial amb els equins de raça
menorquina.
2.6.- S'està efectuant un estudi sobre els grups sanguinis
de les races equines mallorquina i menorquina.
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2.7.- S'ha aprovat l'Agrupació de Defensa Sanitària del
Porc Negre mallorquí, liderant un pla de millora sanitària, genètica
i de comercialització.
2.8.- Aprovació i supervisió dels certàmens ramaders
d'espècies de races autòctones (exposicions, mostres, concursos,
etc.).
3.- Suport econòmic als programes de millora.
3.1.- S'ha adquirit un semental equí de raça menorquina
per a ús gratuït dels ramaders de Menorca.
3.2.- També s'han adquirit quatre toros de la raça roja
menorquina en perill d'extinció per al seu ingrés en el CENSYRA
de Movera amb el fi d'efectuar extraccions i congelació de dosis
seminals amb el fi de facilitar la seva difusió entre els ramaders i
constituir una reserva que permeti reconstruir la raça en cas d'una
catàstrofe.
3.3.- Es recolza amb subvencions les associacions de
criadors de races autòctones que ho sol•liciten, (Club Espanyol de
ca de bestiar, Club Espanyol de ca podenc eivissenc, associacions
de criadors i propietaris de cavalls de raça mallorquina, etc.
3.4.- S'han recolzat econòmicament els diversos certàmens
ramaders que són un eficaç instrument de millora.
Qualcun d'aquests certàmens són monogràfics, com el
Concurs morfològic d'egues i poltres de raça menorquina de
Mercadal.
També va esser monogràfic en el Campionat d'Equids de
Raça Mallorquina celebrada a la finca "Ses Rotes" d'Esporles.
3.5.- També s'ha subvencionat la ADS de porc negre
mallorquí.
5.- La principal actuació ha estat la creació de punts de
venda especialitzats en productes artesans amb distintiu de qualitat
"QC" i "DO" produïts a les zones 5B de les Balears. Aquests centres
localitzats a Lluc, Port de Pollença, Ferreries i Mercadal són llocs
situats damunt les rutes turístiques freqüentades per visitants
estrangers.
També s'han atès visites de grups organitzats especialitzats
en agroturisme, els components dels quals han estat obsequiats amb
productes propis.
6.- Per Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació de dia 4 d'octubre del 1989 s'aprovà el Reglament de
la Denominació Genèrica "Agricultura Ecològica" i el seu Consell
Regulador, (CRAE), ordre que va donar el suport legal que
necessitava una pràctica agrícola, mai no abandonada, i que està
adquirint una força i una rellevància molt important.
L'art. 24.1 e) del Reglament dóna la possibilitat a les
comunitats autònomes que en el seu territori tenguin finques
agropecuàries o indústries inscrites, de nomenar un delegat que
assisteixi a les sessions del Consell Regulador, amb veu però sense
vot.

3696

BOPIB núm.133 - 27 d'abril del 1994

A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, hi han
quatre finques agropecuàries i una indústria d'envasat inscrites als
respectius registres del Consell Regulador.
Fent ús d'aquest dret, la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears nomenà, a l'any 1991, Josep Mª Ribera Puchol, Cap
de la Secció de Comercialització Agrària, com a delegat per
assistir a les reunions del Consell, el qual assistí a la primera
reunió amb data de 8 de novembre del 1991.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 4148/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a inspeccions a centres hospitalaris.
(BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
Hospital Son Dureta.
- Medició d'emissions per entitat col•laboradora; 28/12/90.
- Medició d'emissions per entitat col•laboradora; 27/05/93.
- Medició d'emissions Lab. de Medi ambient Ind; 28/10/93

Per donar compliment al R(CEE) 2092/91 del Consell de
dia 24 de juny del 1991 el Ministeri d'Agricultura i Pesca està
preparant un Reial Decret sobre la Producció Agrícola Ecològica
i la seva indicació en les productes agraris i alimentaris, Reial
Decret que contempla, entre d'altres, la creació a les comunitats
autònomes que ho vulguin autoritats i òrgans de control de
l'agricultura ecològica.
Dins de l'esperit d'aquest projecte de Reial Decret, la
Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears va crear el mes de febrer una "Comissió de
desenvolupament i assessorament de l'agricultura ecològica",
comissió que, presidida per l'Il.lm. Director General de Producció
i Indústries Agràries, està integrada per dos representants de la
Conselleria d'Agricultura i per les d'Organitzacions Professionals
Agràries amb representació a l'Estat Espanyol, que són, Unió de
Pagesos de Mallorca, Menorca i Eivissa Formentera i la
"Federación de Agricultores y Ganaderos de Baleares". Aquesta
comissió es reuneix, com a mínim, abans de la convocatòria del
Consell Regulador.
El dia 17 de juny del 1991 va venir el veedor del CRAE
per visitar les finques agropecuàries i la indústria que havien
sol•licitat la seva inscripció. S'expedí la seva certificació amb data
5 de juliol del mateix any i per enguany s'ha programat una altra
visita de seguiment i de control de les peticions d'inscripció
rebudes al Consell Regulador.
Donat el nombre de peticions cursades, 32, el veedor del
CRAE es va desplaçar entre els dies 26 d'abril i 4 de maig per
realitzar les visites prèvies a l'inscripció de les 32 finques, que es
varen convertir en 34 i d'una indústria envasadora de productes
ecològics, així com les visites de seguiment de les finques
agropecuàries i la indústria ja inscrita a les Balears. En aquestes
visites ha estat acompanyat el veedor pel delegat de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca i personal tècnic d'Unió de Pagesos de
Mallorca i de la Cooperativa del Camp Mallorquí.
Les finques agropecuàries que han formalitzat la seva
petició d'inscripció són majoritàriament d'ametllers i garrofers,
essent la resta d'hortalisses. Els informes elaborats pel veedor
seran estudiats pel Comitè Qualificador que proposarà al Consell
Regulador la seva inscripció com a finca en reconversió o ja
totalment reconvertida, i poden emprar, en una o altra situació, les
contre-etiquetes del CRAE en reconversió o de producte amb la
qualificació definitiva Denominació Genèrica "Agricultura
Ecològica".
Palma, 7 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Clínica Rotger.
- Medició d'emissions per entitat col•laboradora; 26/05/93.
Clínica Femenia.
- Inspecció de funcionament; 01/10/93.
- Inspecció de clausura; 02/02/94.
Clínica Planas.
- Medició d'emissions Lab. de Medi ambient Ind;
02/04/93.
- Medició d'emissions Lab. de Medi ambient Ind;
05/05/93.
- Medició d'emissions Lab. de Medi ambient Ind; 24/06/93
Palma, 1 de febrer del 1994.
El Director General d'Indústria:
Lluís Morano i Ventayol

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 4149/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a inspeccions fetes per la Conselleria
de Sanitat als centres hospitalaris. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener
del 1994).
A més de reunions amb els organismes competents
damunt la problemàtica a la que es refereix la pregunta, s'han
realitzat les següents inspeccions per part dels Serveis Tècnics de la
Conselleria:
En data 7 de maig del 1993, es realitzà visita d'inspecció
al forn crematori de l'Hospital Verge de la Salud, comprovant
segons consta a l'acta aixecada a tal efecte, que presentava
deficients condicions d'estanqueïtat i en el filtrat de fums, donant un
termini per a compensar aquestes deficiències. El dia 16 de juny del
1993, es girà nova visita d'inspecció comprovant la reparació de les
esmentades deficiències.
Durant el mes d'octubre s'inspeccionà i es va recaptar
informació damunt l'eliminació de residus hospitalaris dels hospitals
de Mallorca.
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El 4 de novembre del 1993 es realitzà inspecció al forn
incinerador de l'Hospital Son Dureta, com a conseqüència
d'aquesta es va dirigir escrit indicant l'obligació de procedir a la
separació dels residus assimilables a urbans dels tipificats com a
residus de risc, així com procedir a la identificació dels darrers.
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1.- línies d'investigació.
1.1.- Arquitectura del son i malaltia de Parkinson.
Responsable Dr. Joan Llinás Servera.
1.2.- Trastorns d'erecció funcionals i crònics avaluats
mitjançant polisomnografía. Responsable Dra. Magdalena Verd.

Palma, 10 de febrer del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Així mateix està previst que es realitzin pràctiques de
Psicofisiologia de 4t curs de Psicologia. Professor, Dr. Alexandre
Garcia.
Palma, 7 de febrer del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 4152/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a alteracions produïdes a la zona
de la platja de Sa Ràpita. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del
1994).

Ordre de Publicació
N)

Des d'aquesta DGOT i MA no s'ha analitzat aquest
fenomen amb estudis o treballs concrets.
La regeneració o restauració de platges és competència
del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi AmbientDemarcació de Costes a Balears.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 4153/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a utilització del laboratori de son
de l'Hospital Joan March. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del
1994).
Dins el marc del Conveni de Cooperació entre la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i la Universitat de les
Illes Balears, s'utilitza el polígraf a l'Hospital Joan March, que ha
estat aportat per la pròpia Universitat per estudis
electroencefalogràfics durant el son, i, així mateix, es ve utilitzant
per a la realització dels electroencefalogrames que son necessaris
per als pacients que reben assistència a l'esmentat hospital.
En aquests moments estan en marxa les següents
investigacions en aquest camp:
1.- Tesis doctorals d'arquitectura del son i trastorns
obsessius-compulsius, Margalida Gil, Director, Metge Miquel
Roca.
2.- Assajos clínics.
2.1.- Vigabatrin (Sabrilex). 10-15 subjectes, avaluació
d'efectes secundaris i canvis de vocalització en tractament crònic.
Laboratoris Marion Merrell-Dow Metge Antoni Rosselló.

A la Pregunta RGE núm. 4162/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Vadell, relativa a autoritzacions per
transport regular especial (curs 93-94). (BOPIB núm. 120 de 31 de
gener del 1994).
En data 22 de febrer del 1994, la Direcció General de
Transports ha concedit les següents autoritzacions de transport
escolar:
(Es relaciona pel següent ordre, Empresa, número
d'autoritzacions menors de 14 anys i número d'autoritzacions majors
de 14 anys).
Autocars Manacor SA: 4- 1.
Autocars Carbonell: 1- 2.
Autocars Lucas Costa:1Pere Pou Fiol: 6.
Ochogavia SA: 1.
Autocars Pujol Palmer: 3-2
Autocars Ramis: 1- 1.
TTEs Salvador Correa: 2.
Veny Pascual; 1.
Alorda Amengual: 4-5.
Joan Pujol Cerdó: 1.
Carbonell Ferrer: 1.
Mag. Sard Esteva: 1- 1.
Matas Carreres: 1.
Ferrer Ferrer: 1.
Fontanet Martorell: 1.
Torres Al•lès Autocars: - 1.
Autocars Roca: - 1.
Autocars Gatell: - 1.
Hernandez Mora:- 1.
TTes Lloret Vista Alegre: - 1.
Emili Seco: - 2.
Vidal Barber: - 2.
Valentí Roca Triay: - 1.
Llorenç Barber Riudavets:- 3.

2.2.- Citicolina (Somazina) avaluació de millora
cognitiva a malalts d'AVC post tractament agut i crònic amb
Somazina.

TOTAL 30.

Quant als projectes o línies d'investigació a desenvolupar
en un futur immediat, s'han d'assenyalar les següents:

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:

TOTAL 25.
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Vidal Barber V: 1
Mata Carrera: 1
Pons Juanico: 1
Barber Riudavets: 1
Ferrer Ferrer: 1
Fontanet Martorell: 1

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 4163/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Vadell, relativa a autoritzacions per
transport regular especial (curs 92-93). (BOPIB núm. 120 de 31 de
gener del 1994).
Transport alumnes majors de 14 anys:

TOTAL 83

Transportes Menorca SA: 2
Lucas Costa Autocars SA: 1
Autocars Levante SA: 4
Pere Pou Fiol SA: 1
Torres Al•lès Autocars SA: 1
Company e hijos SA: 1
Transeste, SA: 1
Herederos Fco. Vilas SA: 2
Autocars Pujol Palmer SA: 2
Autobusos S. Antoni SA: 1
Autocars Cosmaar SL: 1
Autocars Port. Pollença SL: 1
Armenteras Costosa, Antoni: 2
Quetglas Buñola: 1
Alorda Amengual: 14
Adrover Mesquida: 1
Sard Esteva M:3
Vidal Barber: 2
Roca Triay V: 1
Barber Riudavets: 3

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 4164/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Vadell, relativa a condicions de la línia de
transport regular especial (curs 92-93). (BOPIB núm. 120 de 31 de
gener del 1994).
Concessionari: Autocars Manacor SA.
Itinerari: Artà a Palma: amb ramals de Montuïri a
Vilafranca per Sant Joan, d'Algaida a Cura, d'Artà a Sa Colònia de
Sant Pere, de Cala Bona a Sant Llorenç des Cardassar, de Sant
Llorenç des Cardassar a Portocristo i a les Coves del Drac, i de Sant
Joan a Petra.
Tarifes: 8.4906 pessetes per viatger/quilòmetre, inclòs
l'IVA.

TOTAL: 46
Horaris: Als fulls adjunts es detallen els horaris de l'hiver
Transport alumnes menors de 14 anys:
Autocars Manacor SA: 6
Autocars Anton Cerdá SA: 1
Autocars Lucas Costa SA: 3
Mantours SA: 1
Transportes Marimar SA: 1
Autocars Russell SA: 1
Peano Pou Fiol SA: 1
Autocars Torres Al•lès SA: 7
Ochogavia SA: 2
Autocars Cladera SA: 1
Herederos de Fco. Vilas SA: 5
Autocars Pujol Palmer SA: 4
Voramar El Gaucho SL: 10
Autocars Paya SL: 1
Autocars Cosmacar SL: 2
Ttes. y Serv. Salvador Correa SL: 2
Hernandez Mora SL: 1
Autocars Estelrich SL: 1
Autocars Arbotour SL: 1
Asoc. Ins. Prot. Subnormales: 1
Canovas Gómez: 1
Veny Pascual: 1
Forteza Bonnin: 1
Tornila Mateu: 1
Roig Oliver: 1
Estelrich Antich: 3
Armenteras Costosa Antoni: 3
Alorda Amengual M: 8
Pujol Cerdó J: 1
Adrover Mesquida: 2
Carbonell Mas M: 1
Carbonell Ferrer: 1
Sard Esteva M: 1

i l'estiu
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 4165/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a municipis beneficiats per les
operacions territorials integrades. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener
del 1994).
Una operació territorial integrada és fonamentalment un
mètode experimental per al desenvolupament econòmic i social d'un
determinat territori rural. Aquest mètode es basa en l'aplicació de
capital plurifons amb l'objectiu de dinamitzar harmònicament un
territori, tot implicant en el procés la pròpia societat civil.
Per una altra part, el mètode consisteix a concentrar un
capital econòmic en un territori petit, en un temps curt per
desenvolupar recursos endògens inactius fins aleshores.
Els territoris s'han de triar en funció de:
A) Possibilitats reals d'èxit de l'operació.
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B) De dimensions territorials i de població que permeten
arribar a un nivell de capital públic abastament per catalitzar el
procés de desenvolupament.
C) Que tenguin recursos endògens inactius i capacitat
per assolir el mètode de l'Operació Territorial Integrada.
Palma, 9 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester
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El quart programa presentat, cercava donar suport i poder
ampliar el nombre de places d'un programa que ja s'estava
desenvolupant, anys enrera tot utilitzant els recursos propis de
l'entitat que ho realitzava, així com també els recursos socials de
l'entorn , havia demostrat esser terapèuticament satisfactori ja que
cobria una població (menors de 0-3 anys) per a la qual s'estava
mancat dels recursos suficients:
- Programa d'atenció educativa "Petita Infància" per a
menors de 0-3 anys.
Marratxí, 4 de febrer del 1994.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 4167/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a la instal•lació d'un cogenerador
d'energia a Felanitx. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).

Ordre de Publicació
T)

La Conselleria de Comerç i Indústria no participa en el
projecte esmentat.
El projecte encara no ha estat presentat a la Direcció
general d'Indústria per a la seva tramitació reglamentària.
Palma, 1 de febrer del 1994.
El Director General d'Indústria:
Lluís Morano i Ventayol

A la Pregunta RGE núm. 4280/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicenç Tur, relativa a autorització accessos a la carretera
d'Eivissa a l'aeroport (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
En compliment del que disposa VMI, em plau relacionar
els accessos existents a la carretera PM-801, entre el nucli de Sant
Jordi i l'Aeroport:
P.K.
- 4,343, marge dret, de temps immemorial.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 4275/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Gómez, relativa a programes que es varen
incloure al conveni per al desenvolupament dels serveis d'atenció
a la primera infància per als anys 1992 i 1993. (BOPIB núm. 120
de 31 de gener del 1994).
Per a l'any 1992 es va sol•licitar, acollint-se al conveni
de col•laboració amb el MAS i en concret al programa de
concessió d'ajudes i subvencions per a la realització de programes
de cooperació i voluntariat socials amb càrrec a l'assignació
tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, una
ajuda per al programa experimental de "prevenció de risc i
tractament de famílies al si de la qual es produeixen
maltractaments".
L'any 1993, un cop vists els òptims resultats de
l'esmentat programa i la necessitat de comptar-hi, es va tornar a
sol•licitar l'ajuda, i també es varen presentar 4 programes nous;
tres d'ells orientats a fer front a les noves necessitats generades per
la Llei de Reforma 4/92:
- Programa experimental de residència per a l'aplicació
de mesures alternatives a l'internament, adreçat a menors de 12-18
anys en situació de dificultat i conflicte social afectats per mesures
judicials/administratives.

- 4,466, marge dret, de temps immemorial.
- 4,485 al 4,604, marge dret, denúncia núm. 17, de 21-128, a Julián Gómez Martínez.
- 4,609 al 5,065- marge dret- denunciat per rebliment de
cunetes i col•locació d'aglomerat.
Denúncies: núm. 9 de 18-09-87 a Joan García
Segura.
núm. 15 d'11-11-87 a Catalina Roig Ramis.
núm. 17 de 20-12-88 a NOVOMOTOR IBIZA
SA.
- 4,000 al 4,744- marge esquerre- de temps immemorial.
- 4,941- marge esquerre- de temps immemorial.
- 5,076-marge dret de temps immemorial- denunciat per
ampliació de targetes sense autorització en data 17-03-89 a
l'Ajuntament de Sant Josep.
- 5,100- marge esquerre- de temps immemorial.
- 5,155- marge esquerre- de temps immemorial.
- 5,160- marge esquerre- de temps immemorial.

- Programa Delegats d'Assistència al Menor (DAM) per
a l'aplicació de mesures alternatives a l'internament segons la Llei
4/92.

- 5,175- marge dret- de temps immemorial.

- Programa per a l'aplicació de la mesura "Reparació del
delicte", adreçat a menors de 14-16 anys en conflicte social i a les
seves famílies.

- 5,375- marge esquerre i dret- de temps immemorial.

- 5,220- marge esquerre- de temps immemorial.

- 5,675- marge esquerre i dret- de temps immemorial.
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- 5,030- marge esquerre- de temps immemorial.

- 5,830- marge dret- denúncia núm. 242, de 20-07-93, a
NAVES INDUSTRIALES SA, per realitzar obres
d'acondicionament sense autorització.
- 5,840 i 5, 900- marge esquerre- de temps immemorial.
- 5,855- marge dret- de temps immemorial.
- 6,050- marge dret- de temps immemorial.
6,085 al 6,200 (final)- denúncia núm. 2 d'abril del 1988,
a Joan García Segura, per omplir una cuneta i col•locar aglomerat
sense autorització
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 4281/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Xavier Tejero, relativa a mesures per fer efectius en els
terminis raonables i prevists els emoluments dels professors/es que
imparteixen classes de reciclatge de la llengua catalana. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).
D'acord amb el Conveni General de Cooperació entre el
Ministeri d'Educació i Ciència i la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, de dia 29 de maig del 1990, els fons per atendre les
obligacions derivades dels cursos de reciclatge de la llengua
catalana provenen de les partides pressupostàries de la Direcció
General d'Eduicació d'aquesta Conselleria i del propi Ministeri
d'Educació i Ciència les aportacions del qual no s'han rebut
sempre en els terminis que calia esperar.
En aquest context i en els terminis que l'Institut de
Ciències de l'Educació havia previst, podem afirmar que la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, per la via del conveni
amb la UIB, ha facilitat fins ara els recursos adients tant bon punt
ha pogut disposar dels pressuposts de cada exercici pressupostari,
i de la mateixa manera ho farà enguany.
Per altra banda, la Conselleria es compromet a fer les
gestions escaients per instar al MEC que transfereixi la suma que
li pertoca abonar per aquest concepte com més aviat millor, en el
marc del conveni esmentat.
D'aquesta manera, esperam que, abans del 15 de març
vinent, s'abonin els emoluments dels professors/es que hagin
impartit classes de llengua catalana durant la primera meitat del
curs. I s'iniciarà el segon abonament un cop el curs acabi amb la
qual cosa, abans del dia 27 de juny, tots els docents rebran la seva
respectiva aportació.
Pel que fa als professors de Cultura, Didàctica i
Seminari d'Especialització, les previsions són les mateixes: els
professors d'aquestes assignatures que han acabat els seus cursos
abans de dia 31 de gener, rebran els emoluments abans de dia 15
de març, mentre que tots els altres els rebran abans de dia 27 de
juny sempre que la UIB rebi puntualment les transferències del
Ministeri.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 4282/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pallicer, relativa a estudis que ha encarregat el
Govern de la CAIB a la Universitat de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).
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. 4329/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Moll, relativa a la participació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en el "Pla Nacional Gitano". (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).
Els termes del "Pla Nacional Gitano" s'estableixen en
virtut dels projectes presentats i que aprovà el Ministeri d'Afers
Socials.
Durant el 1993, la quantitat destina al Pla d'integració
gitano ha estat de 15.100.000 de pessetes, 13.000.000 de pessetes,
del Ministeri i 2.100.000 de la pròpia Conselleria.
Palma, 16 de febrer del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 4330/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarnació Magaña , relativa a campanya divulgativa
d'espais naturals. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
La campanya va consistir en la impressió de fulletons en
quatre llengües i la impressió d'una carpeta amb el text bilingüe de
la Llei i reproducció d'un mapa de les Àrees Protegides a escala
1/100.000.
Els costos varen ésser els següents:
Impressió de fulletons 571.550 pessetes. Adjudicació
directa.
Impressió de carpeta, llei i mapes 1.292.893 pessetes.
Adjudicació directa a una altra impremta.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 4331/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a projectes d'investigació
de productes autòctons de Balears. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener
del 1994).
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a) "Estudi de la vida útil de les panses de la varietat
Flane".
- Cost: 3.000.000 pessetes.
- Finalització: 31 de desembre del 1993.
- Presentació de la memòria a la Conselleria: 31 de març
del 1994.
- Previsions d'utilització: oferir al sector productor una
alternativa pels excedents de raïm.
b) "Caracterització d'alguns formatges de Balears
mitjançant la determinació d'aminoàcids lliures i l'aplicació com
a índex de maduració i control de qualitat".
-Cost: 7.070.000 pessetes.
- Finalització: 31 de desembre del 1993.
- Presentació de la memòria a la Conselleria: 31 de març
del 1994.
- Previsions d'utilització: Conèixer les característiques,
en relació als aminoàcids, d'alguns formatges de Balears, i
utilització com a mètode pel control de qualitat.
c) "Estudi per a la transformació de la sobrassada en un
aliment de disseny.
-Cost: 12.150.000 pessetes.
- Finalització: 31 de desembre del 1993.
- Presentació de la memòria a la Conselleria: 31 de març
del 1994.
- Previsions d'utilització: Consecució d'un aliment de
disseny a partir de la composició tradicional de la sobrassada.
d) "Caracterització, valoració nutricional i estudi de la
seva importància per a la salut, d'alguns aliments tradicionals de
la zona 5B Balears".
- Cost: 7.200.000 pessetes.
- Finalització: 31 de desembre del 1993.
- Presentació de la memòria a la Conselleria: 31 de març
del 1994.
- Previsions d'utilització: Diferenciar els aliments de les
Balears i fomentar el seu consum per les seves característiques
nutricionals.
e) "Disseny i valoració d'un cultiu starter específic per
a la sobrassada mallorquina".
- Cost: 4.700.000 pessetes.
- Finalització: 31 de desembre del 1993.
- Presentació de la memòria a la Conselleria: 31 de març
del 1994.
- Previsions d'utilització: Facilitar a la indústria l'estarter
que permeti garantir uns processos de transformació bioquímica
repetitius i segurs.
Palma, 4 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 4332/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Pascual, relativa a campanya anual contra la
SIDA. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
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La informació per a la prevenció de la SIDA s'ha
desenvolupat des d'aquesta Conselleria de manera intensiva des de
l'any 1985.
En principi es va dirigir a tota la població en general, per
tal de donar informació sobre la realitat de la malaltia, mecanismes
de transmissió i forma de prevenció puntualitzant en els seus justs
termes la problemàtica per tal d'evitar alarmes innecessàries, però
sí que els ciutadans tenguessin coneixement exacte per prevenir la
disseminació de la malaltia.
Actualment, es continua la informació mitjançant la TV,
ràdio, seminaris, taules rodones, dirigides a la població en general,
encara que els experts mundials en educació per a la salud i amb ells
nosaltres, han arribat a la conclusió que l'única manera d'aturar la
SIDA és el canvi d'hàbits sexuals i higiènics, havent d'actuar més
específicament en els que més risc puguin tenir i el col•lectiu que
millor pot assimilar els canvis personal d'hàbits.
Els joves són el grup idoni per iniciar en ells la informació
per a la prevenció de forma selectiva, donat que no ha d'anar
dirigida a canviar els seus hàbits, tota vegada que encara no els han
adquirit, el que permet una vertadera educació sanitària i endemés
estan a l'etapa de la vida en que s'inicien les relacions sexuals, que
poden arribar a suposar un gran risc si no s'adopten les mesures
preventives adequades. Per això el nostre objectiu principal a partir
del 1993, és arribar als joves (adolescents) a través de diversos
mitjans.
Per altra banda, la LOGSE promou que l'Educació per a
la Salud es realitzi en els centres docents i a través dels docents, i
s'ha de tenir en compte que els adolescents són més proclius a
acceptar la informació que procedeixi d'aquells que estan com ells,
més que d'una persona aliena i de forma ocasional.
Per tot això, es pensà en realitzar la informació i educació
damunt la SIDA als adolescents a través de monitors d'espali i
docents, dins les programacions dels respectius centres.
En conseqüència, les activitats desenvolupades a aquesta
Conselleria, durant el 1993, tant les dirigides als joves, com als
restants grups de població han estat les següents:
- Seminari a monitors de grups d'espali.
- Presentació programa de la SIDA per adolescents dins
del seminari "Prevenció i actituds en front de la SIDA".
- Edició material de suport al programa de la SIDA per
adolescents (Guia de l'educador i guia de l'alumne).
- Distribució del material abans esmentat a demanda.
- Seminaris ( a nivell de sector dirigit a metges titulars per
a implantar el programa d'informació damunt la SIDA a docents,
APAS i d'altres col•lectius en els seus corresponents municipis,
activitat a desenvolupar el 1994).
- Xerrades dirigides a prostitutes.
- A través dels centres de rehabilitació de toxicomanies es
segueix realitzant l'educació sanitària corresponent de forma
individual, així com a tota persona que acudeix a les consultes de la
SIDA de la nostra Conselleria.

3702

BOPIB núm.133 - 27 d'abril del 1994
- Mapes
Mapa de comunicacions de la CAIB
Mapa polític de la CAIB
Mapa físic i mapa polític de Mallorca
Mapa físic i mapa polític de Menorca
Mapa físic i mapa polític d'Eivissa i Formentera

A les esmentades activitats, s'han dedicat les següents
dotacions pressupostàries:
Pressupost:
- Edició del material de suport.- 2.078.523 pessetes.
- Personal.- 12.475.000 pessetes.

- Mapes Murals cartogràfics Illes Balears
Mapa pluviomètric
Mapa de vegetació
Mapa de Prehistòria i Història Antiga
Mapa de l'Epoca Musulmana

TOTAL: 14.553.523 pessetes.
Palma, 7 de febrer del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 13/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports durant el 1993.
(BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
L'Institut d'Estudis Baleàrics, durant l'any 1993, ha dut
a terme les publicacions següents:
- Formentera a Monteviu
Jaume Verdera Verdera
núm. 17 de la col•lecció "Balears i Amèrica" per un
import de 495.528 pessetes.
- El llarg camí del pa a Formentera
Joan Marí Cardona
núm. 19 de la col•lecció "Monuments de les Illes
Balears" `per un import d'1.161.649 pessetes.
En matèria de normalització lingüística s'ha dut a terme
una inversió consistent en l'elaboració d'un estudi toponímic
general de l'illa de Formentera, encarregat a la Universitat de les
Illes Balears.
L'import per a l'elaboració de l'estudi ha estat de 586.850
pessetes, pagament que s'ha realitzat amb càrrec a la partida
pressupostària 13115.4550.06.64000 dels pressuposts per al 1993.

En el marc del programa l'Esport per a l'Edat Escolar, que
convoca la direcció general d'esports, i gestiona el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, han participat en la temporada 1992-1993,
un total de 6.895 al•lots, a Eivissa i Formentera.
Al mateix temps, cal destacar que les subvencions per a
Campionats de Balears de les Federacions Esportives de les Balears,
contenen la totalitat de les activitats que es celebren a qualsevol de
les illes de la nostra Comunitat Autònoma.
Així mateix l'any 1993 es va celebrar el I Trofeu Illes
Balears de classes creuer amb la col•laboració de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, la qual té com a camp de regates la
totalitat del territori de les Illes Balears. Aquesta regata consta de 4
etapes, que són les següents:
S'Arenal de Llucmajor.- Maó
Maó- Sa Savina
Sa Savina- Eivissa
Eivissa-S'Arenal de Llucmajor
Cal destacar que per aquest any 1994 es té previst la
celebració del II Trofeu Illes Balears amb el mateix recorregut.
Hauríem d'afergir-hi, a més, les inversions realitzades a
Formentera pel Consell Insular, que s'haguessin realitzat amb càrrec
total o parcial als crèdits transferits per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports en virtut del Decret de cessió de la gestió
ordinària en matèria de cultura i esports.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Les inversions fetes a l'illa de Formentera per la direcció
general d'Educació, durant l'any 1993, capítol 6 dels seus
pressuposts, es concreten en la tramesa feta als centres escolars
formenterencs del material didàctic següent:

Ordre de Publicació
AC)

- Flor de tardor
Germandat de mestres jubilats
- Guillem Forteza, arquitecte escolar
Jaume Oliver Jaume
Miquel Seguí Llompart
- Poemes
Josep Maria Llompart
- Una cosa que no es cosa
Ramon Bassa i altres
- Zass. La novel•la
- Textual
Ramon Bassa i altres

A la Pregunta RGE núm. 14/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per la Conselleria d'Economia i Hisenda durant el 1993. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).
La Conselleria d'Economia i Hisenda, com a secció
pressupostària no té funcions inversores en serveis i per tant no n'hi
ha fet cap a l'illa de Formentera, si bé dóna suport a les altres
seccions.
Palma, 7 de febrer del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume matas i Palou
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Caça

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 15/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any 1993. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).
Direcció General d'Estructures i Medi Natural

3703

Adquisició i repoblació de 88 perdius, subministrament de
298 vacunes, 3 Has. de sembra d'aliment per espècies cinegètiques.
Inversió 475.835 pessetes.
Part proporcional de 3 guardes per a vigilància a l'illa
d'Eivissa i Formentera. Inversió total 7 milions de pessetes.
No es pot quantificar la part corresponent a Formentera.

Durant l'any 1993 les úniques inversions fetes a l'illa de
Formentera per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, capítol 6 dels
seus pressuposts, han estat les relatives a les mides finals i
liquidació de les obres d'acondicionament dels camins rurals "Vell
de la Mola" i "Can Parra", executades l'any 1992, i que ascendeix
a un total de 1.110.964 pessetes.

Palma, 2 i 3 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació

Direcció General de Producció i Indústries Agràries
AE)
Les inversions realitzades a Formentera durant el 1993
han estat les relatives al Servei de Ramaderia en els conceptes que
s'indiquen tot seguit:

A la Pregunta RGE núm. 16/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per la Conselleria d'Obres Públiques durant el 1993. (BOPIB núm.
120 de 31 de gener del 1994).

Com a conseqüència de la normativa aplicada el 1993,
per al desenvolupament de les Campanyes de Sanejament
Ramader a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual
establia que durant l'esmentat any només serien sotmeses a
sanejament ramader les explotacions amb resultats positius a les
campanyes dels anys 1991, 1992, 1993. A l'illa de Formentera es
realitzen les proves sanitàries pertinents en una ramaderia caprina,
la qual donà resultats negatius a la brucel•losis i tuberculosi
caprina.
Nombre de caps sanejats: 90

Secció d'Explotació i Conservació.
Col•locació de barreres de seguretat.
Conservació ordinària:
Neteja de voreres.
Reparació de brandons.
Reposició senyalització vertical.
Cal remarcar que a l'Illa de Formentera hi ha dos vigilants
permanents a la carretera, que se'n cuiden de la seva conservació.

Cost camp: Extracció sang i tuberculinització: 90x 583=
52.470

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran
Cost laboratori: Seroaglutinació: 90 x 125= 11.250
Fixació complement 9 x 190= 1.710
Total 65.430
Benefici 8% 5.235
Total 70.665
IVA 15% 10.600
Total 81.265

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 18/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per la Conselleria de Comerç i Indústria durant el 1993. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).
Aquesta Conselleria ha de dir que no ha fet cap inversió
del capítol 6 dels pressuposts, durant el 1993 a l'Illa de Formentera

Prevenció d'incendis forestals

Secretari General Tècnic:
Joan Cànovas i Salvà

- Desplaçament d'una brigada de Serveis Forestals de
Balears, SA situada a l'illa d'Eivissa i en cas de necessitat a l'illa
de Formentera.
Col•laboració de vigilant fix al Puig Corb Marí (TM de
Sant Josep de la Talaia).
Col•laboració en cas de necessitat de dos avions
"Dromader" situats a l'aeroport d'Eivissa. Inversió global de 22
milions de pessetes.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 20/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per Serveis comuns durant el 1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener
del 1994).
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La secció 31, com a tal no hi ha fet cap inversió directa
ja que aquesta no és la seva funció. Les inversions d'aquesta
secció no poden tenir una inversió territorialitzada tal com es
desprèn del concepte de territorialització d'inversions, el que no
vol dir que les despeses incloses no afectin l'àmbit territorial de
Formentera.
Palma, 7 de febrer del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Això suposa una inversió en productes i materials superior
a les 340.000 pessetes. Els productes es distribueixen d'acord amb
la demanda que s'efectua per part dels ramaders de l'illa a través de
la Cooperativa del Camp de Formentera i a mitjan 1993 a través de
l'Associació de Defensa Sanitària de Formentera.
2.- Sanejament oficial ramader.- Seguint ordres del
Servei de Ramaderia de la Conselleria d'Agricultura i Pesca s'ha
efectuat el sanejament ramader en oví i caprí d'aquelles explotacions
que en anys anteriors s'haguessin detectat animals positius. A l'illa
de Formentera s'efectuà el sanejament del 100% d'efectius d'oví i
caprí durant el 1991 i 1992 amb resultats francament bons:

Ordre de Publicació
AH)

- Animals positius a Tb/br/Para Tb: si l'any 1991, cap en

A la Pregunta RGE núm. 21/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per la Junta d'ASigües durant el 1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de
gener del 1994).

el 1992.

Per donar compliment al que disposa VMI en relació a
l'assumpte, em plau informar que per part de la Junta d'Aigües,
s'han adquirit terrenys per un import de 6.002.250 pessetes, per
l'ubicació de la planta desalinitzadora d'aigua de mar.

L'any 1993 només s'ha hagut d'efectuar el sanejament de
bestiar oví i caprí a la finca de Francesc Ferrer Ferrer (Ca'n Xicu
Andreuet), cartilla ramadera 07/24/091, en el Cap de Barberia,
estant l'explotació exempta de brucel•losi, tuberculosi i
paratuberculosi.

- Animals sacrificats i indemnitzats: sí l'any 1991, cap en
el 1992.

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Palma, 4 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 24/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per L'ISBA durant el 1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del
1994).
Durant l'any 1993 no s'ha fet cap inversió a l'illa de
Formentera per l'ISBA Serveis SA.
Palma, 4 de febrer del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 25/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per l'IBABSA durant el 1993. (BOPIB núm. 12 de 31 de gener del
1994).

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 26/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per SEFOBASA durant el 1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener
del 1994).
Durant l'any 1993 no s'han realitzat inversions reals a l'illa
de Formentera, no obstant, en el projecte de Millores Cinegètiques
hi ha hagut un vigilant de caça tot l'any amb un vehicle amb un
pressupost de 2.582.043 de pessetes.
Referent a la Campanya d'incendis tenim dos llocs de
vigilància des d'Eivissa, per divisar Formentera amb un pressupost
de 1.393.792 pessetes, així com els avions Dromader, a punt de
sortir en cas d'incendis.
Palma, 4 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

1.- Distribució i aplicació de productes zoo-sanitaris.
2.- Sanejament oficial ramader.
1.- Distribució de productes. S'han distribuït productes
per efectuar:
-750 tractaments d'IVOMEC (antiparàsit intern i extern).
-950 tractaments amb VERMIPRAZOL (antiparàsit
intern).
-2.100 tractaments amb TAKTIC (antiparàsit extern).
-15 tractaments amb TELMIN PLUS (antiparàsit en
èquids).
-100 tractaments contra la varroasi en apicultura.
-Distribució de material bibliogràfic entre els assistents
al II curs de bestiar oví i caprí efectuat a Formentera.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 28/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per SEMILLA SA durant el 1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener
del 1994).
Durant l'any 1993, l'Empresa Pública Serveis de Millora
Agrària SA (SEMILLA, SA) utilitzant fons del capítol 6 del seu
pressupost no ha fet cap inversió reial a l'illa de Formentera.
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Per altra part, durant l'any 1993, l'Empresa Pública
Serveis de Millora Agrària SA (SEMILLA, SA) com a
adjudicatària en caràcter obligatori, de distints projectes de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i utilitzant fons del capítol 6 de
l'esmentada Conselleria ha executat les següents inversions dins
l'illa de Formentera:
1r.- "Projecte d'assistència tècnica per a la realització de
cursos de formació professional del programa operatiu 5B-Foner":
1.A.- "Curso Ovino II Nivel", amb un pressupost de
505.000 pessetes, executat en col•laboració amb la "Asociación de
Ganaderos de Formentera".

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 31/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per Foment Industrial SA, durant el 1993. (BOPIB núm. 120 de 31
de gener del 1994).
Durant l'exercici del 1993, Foment Industrial SA, no ha
realitzat cap inversió específica a l'illa de Formentera, en tot cas es
pot parlar de la possibilitat que els residents en aquesta illa, han
tengut per acollir-se a qualque un dels programes d'àmbit general
que aquesta empresa té establerts.
El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomás i Munar

1.B.- "Curso de Apicultura", amb un pressupost de
1.000.000 pessetes, executat en col•laboració amb la "Asociación
de Apicultura de Ibiza y Formentera".
1.C.- "Curso de Viticultura y Enologia", amb un
pressupost de 1.365.000 pessetes, executat directament per
Semilla SA.
1.D.- "Curso de Agricultura básica, nivel II", amb un
pressupost de 505.000 pessetes.
1.E.- "Curso de Agricultura Ecológica, Nivel I", amb un
pressupost de 505.000 pessetes, executat directament per Semilla
SA.
Palma, 27 de gener del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 29/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per l'IBAVI durant el 1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del
1994).
En compliment del que disposa VMI en relació a
l'assumpte, em plau informar que per part de l'IBAVI no s'ha
realitzat mai cap inversió a l'illa de Formentera.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
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AP)
A la Pregunta RGE núm. 32/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut durant el 1993. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).
Dins el programa d'activitats de l'IBSJ l'estiu del 1993, es
va organitzar un Camp de Treball de bàsquet infantil de l'1 al 15
d'agost en col•laboració amb l'Ajuntament de Formentera. L'objecte
del projecte era la realització d'un curset d'iniciació al bàsquet
infantil.
Els voluntaris que participaren al Camp de Treball varen
esser 27, tots eren monitors esportius en l'especialitat de bàsquet
d'edats compreses entre els 17 i els 23 anys i procedents de les
comunitats autònomes de Catalunya, Galícia, Múrcia, València i
Balears i de la República Xeca.
El curset de bàsquet es va realitzar a dues instal•lacions,
la de Sant Francesc Xavier i la de Sant Ferran, participant un total
de 90 infants de Formentera.
Simultàniament amb l'activitat amb els al•lots els joves
voluntaris varen realitzar rutes i excursions per conèixer l'illa.
Les despeses efectuades per l'IBSJ per la realització
d'aquest Camp de Treball varen esser de 300.000 pessetes.
Marratxí, 15 de febrer del 1994.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 30/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per l'Institut Balear de Disseny durant el 1993. (BOPIB núm. 120
de 31 de gener del 1994).
Durant l'exercici del 1993, l'Institut Balear de Disseny,
no ha realitzat cap inversió específica a l'illa de Formentera, en tot
cas es pot parlar de la possibilitat de que els residents en aquesta
illa, han tingut per acollir-se a qualcun dels programes d'àmbit
general que aquesta empresa té establerts.
El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomás i Munar

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 33/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per l'Ibasan durant el 1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del
1994).
Les inversions fetes a l'illa de Formentera per l'Ibasan han
ascendit a 125.748.421 pessetes, en concepte de les dues darreres
certificacions de la depuradora.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran
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AR)

AU)

A la Pregunta RGE núm. 35/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per la Conselleria de Treball i Transports durant el 1993. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).

A la Pregunta RGE núm. 45/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes a l'illa de
Formentera per la Conselleria de Turisme durant el 1993. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).

Pel que es refereix a la Direcció General de Foment de
l'ocupació i acció formativa, s'ha d'indicar que la inversió ni es
realitza ni estava prevista, a l'estar orientat el capítol en el
programa específic d'aquesta Direcció a una motivació general.

La Conselleria de Turisme no va fer cap transferència a
l'ajuntament, empreses privades, persones o organismes de l'illa de
Formentera, en càrrec als capítols 4 o 7 dels pressuposts de la
Conselleria.

Palma, 11 de febrer del 1994.
El Director General de Foment de l'ocupació i acció
formativa:

Palma, 9 de febrer del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Xavier Cubero

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 36/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a inversions fetes a l'illa de Formentera
per la Vice-presidència durant el 1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de
gener del 1994).
No consta que amb càrrec a les partides pressupostàries
11100. 112200. 64000. 11100. 313300. 64000. 11100. 46310.
64000. 11100. 46310. 62000 dels Pressuposts Generals del 1993,
s'hagi efectuat inversió territorialitzada a l'illa de Formentera.
Palma, 21 de febrer del 1994.
La Vice-Presidenta:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 40/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a les quantitats pagades en concepte
de productivitat i gratificacions. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener
del 1994).
Us trametem adjunt un llistat amb els noms, quantitats
i conselleries del funcionaris i laborals que durant l'any 1993 han
percebut gratificacions i productivitat, assenyalant que el concepte
14 correspon a gratificacions i hores extraordinàries i el concepte
27 es refereix a la productivitat.
Quant al concepte "bufandes" és un terme desconegut
per aquesta administració, el qual no figura en el programa de
nòmines.
Palma, 22 de febrer del 1994.
El Conseller de la Funció Pública:
José Antoni Berastain i Diez
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
AV)
A la Pregunta RGE núm. 46/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports durant
el 1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
La Direcció General de Cultura, ha dut a terme durant
l'any 1993 la transferència següent:
Ajuntament de Formentera
Partida: 1310145500346000.0
Import: 19.113 pessetes
Concepte: Subvenció finalista per a la projecció de
pel•lícules comunitàries a la sala municipal.
En el marc de la Direcció General d'Esports cal assenyalar
que durant l'any 1993, no s'ha fet per part d'aquesta cap
transferència a càrrec dels capítols 4 o 7, a l'ajuntament ni a cap
empresa privada, institució, persona o organisme de l'illa de
Formentera.
La Direcció General d'Eduvcació durant l'any 1993 a més
de transferir a l'ajuntament de Formentera la quantitat de 270.000
pessetes -capítol 4- per a la subvenció de cursos de català i d'anglès
per a adults, les institucions, persones i organismes d'aquella illa
s'han beneficiat, de forma proporcional i indirecta, de les
transferències següents:
- Conveni de col•laboració per als cursos de reciclatge en
llengua catalana.
Destinatari directe:UIB
Import: 30.100.000 pessetes. cap.7
- Conveni de col•laboració per publicacions pedagògiques:
Destinatari directe: UIB
Import: 9.400.000 pessetes.- cap. 7
- Residència Universitària per als estudiants provinents de
Menorca, Eivissa i Formentera i part forana de Mallorca:
Destinatari directe: UIB
Import: 86.700.000 pessetes.- cap. 7
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- Per a la millora dels recursos, instruments,
metodologies i sistemes educatius de les Illes Balears:
Destinataris varis
Import: 40.000.000 pessetes
- Per a la participació en els programes europeus de
formació ocupacional:
Destinataris varis
Import: 1.000.000 pessetes
- Per a la realització, distribució i manteniment del
programa informatitzat de gestió econòmica i administrativa dels
centres docents no universitaris:
Destinataris varis
Import: 1.615.750 pessetes
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

3707

a) Subvenció a l'Agrupació de Defensa Sanitària de
Formentera.
a.1) Motiu de l'ajuda: Proporcionar assistència veterinària
en els aspectes sanitaris i zoo-tècnics a l'Agrupació de ramaders
d'oví i caprí de Formentera, (vacunacions, tractaments
antiparasitaris, assistència tècnica en cria, alimentació etc.),
constituïts en una Agrupació de Defensa Sanitària (ADS).
a.2) Beneficiari: Agrupació de Defensa Sanitària de
Formentera.
a. 3) Import de la transferència. 2.000.000 de pessetes.
b) Entitat beneficiària: Coop. del camp de Formentera.
b.1) Motiu de l'ajuda: Subvencionar la realització d'una
auditoria independent i un estudi de viabilitat a l'esmentada
cooperativa, a l'empar del Decret 2/1991, de dia 10 de gener.
b.2) Quantitat subvencionada: 475.000 pessetes.

Ordre de Publicació

c) Beneficiari: Vicent Joan Cardona. Expt. 14/93

AX)
A la Pregunta RGE núm. 47/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per la Conselleria d'Economia i Hisenda durant el
1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
Concepte: "Decret 109/92 suport a PIME capital
circulant"
Mariano Escandell Castella.- 132.108 pessetes.

c.1) Motiu de l'ajuda: Assaig de varietats de cereals en
finca col•laboradora.
c.2) Quantitat subvencionada: 165.000 pessetes.
d) Beneficiari: José Antoni Costa Joan. Expt. 15/93.
d.1) Motiu de l'ajuda: Assaig de varietats de cereals en
finca col•laboradora.

A càrrec del capítol 7 no es fa cap transferència a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera.
Palma, 22 de febrer del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

d.2) Quantitat subvencionada: 123.000 pessetes.
e) Beneficiari: Mariano Escandell Castelló. Expt. 16/93.
e.1) Motiu de l'ajuda: Assaig de varietats de cereals en
finca col•laboradora.
e.2) Quantitat subvencionada: 119.000 pessetes.

Ordre de Publicació

Palma, 23 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

AY)
A la Pregunta RGE núm. 48/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes a l'illa de
Formentera per la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant el 1993.
(BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
Durant l'any 1993, s'ha fet una transferència amb càrrec
al capítol 4 per import de 531.250 pessetes a la Confraria de
Pescadors de Formentera, per les despeses generals de
funcionament i per a la recollida de dades estadístiques.
En el capítol 7, les transferències han estat:

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 49/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes a l'illa de
Formentera per la Conselleria d'Obres Públiques durant el 1993.
(BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
No s'han realitzat transferències de Capítol IV o Capítol
VII a cap dels organismes o institucions esmentades.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
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BA)

BC)

A la Pregunta RGE núm. 50/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes a l'illa de
Formentera per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social durant
el 1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).

A la Pregunta RGE núm. 52/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per Serveis Comuns durant l'any 1993. (BOPIB núm.
120 de 31 de gener del 1994).

Durant l'exercici del 1993, només s'ha efectuat una
transferència corrent per un import de 600.000 pessetes, com
ajuda al manteniment del "Club de Jubilados y Pensionistas de
Formentera", no n'existeix comptabilitzada cap altre destinada a
d'altres ens.

Durant l'any 1993 per Serveis Comuns no es varen fer
transferències de cap tipus de capítol 4.
Del capítol 7 no es va fer cap transferència a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera.

Palma, 9 de febrer del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Palma, 22 de febrer del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
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BB)
A la Pregunta RGE núm. 51/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes a l'illa de
Formentera per la Conselleria de Comerç i Indústria durant el
1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
Les transferències destinades a l'illa de Formentera el
1993 per aquesta Conselleria són:

BD)
A la Pregunta RGE núm. 53/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per la Junta d'Aigües durant l'any 1993. (BOPIB núm.
120 de 31 de gener del 1994).
No s'ha realitzat transferència alguna a càrrec del capítol
4 o capítol 7 del pressupost de la Junta d'Aigües.

- Capítol 7.
Tractament dels residus sòlids urbans.
Ajuntament de Formentera
Import: 17.847.370 pessetes.
- Capítol 4.

Existeix una previsió de transferència per al 1994, al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, de 49.999.750 pessetes, com
aportació de la CAIB al Pla d'Obres i Serveis corresponent al 1993,
per un total de 5 obres, figurant entre elles la núm. 3 "Conducció
d'aigua potable a Formentera", per un import màxim sol•licitat de
30.000.000 pessetes.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Finançament Gabinet d'Assessorament tècnic comercial.
Petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera
Import: 4.250.000
Capítol 7.
Línia de crèdit subvencionat; inversió en actius fixos.
Marià Mayans Castelló i un altre: 322.027 pessetes.
Josep Joan Torres i altre CB: 1.459.530 pessetes.
Agustí Padilla Garcia i altre CB: 935.234 pessetes.
Assistència tècnica.
Primeres Jornades de Comerç:PIMEEF 1.822.500
pessetes.
Activitats Associacionisme: PIMEEF 607.000 pessetes.
Programa de formació.
Curs de vendes: PIMEEF 248.600 pessetes.
Curs Merchandaising: PIMEEF 248.600 pessetes.
El Secretari General Tècnic:
Joan Cànovas Salva

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 54/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per l'Ibatur durant l'any 1993. (BOPIB núm. 120 de 31
de gener del 1994).
- RUTA DE LA SAL.
Sopar en el Molí de Sal.
Beneficiari: Restaurant Es Molí de Sal
Import: 1.375.000 pessetes.
Confecció 200 bosses
Beneficiari: Patronat Municipal de Turisme de Formentera
Import: 26.699 pessetes.
Sopar ofert als equips del Inter de Milan, Bochum,
Fortuna Düsseldorf, per la celebració a Formentera del Torneu
Internacional.
Beneficiari: Patronat Municipal de Turisme de Formentera
Import: 400.000 pessetes
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Estudi topogràfic platges de Formentera.
Beneficiari: Stop SA.
Import: 432.000 pessetes.
Educacionals
Beneficiari: Patronat Municipal de Turisme de
Formentera
Import: 757.717 pessetes.
Periodistes.
Beneficiari: Patronat Municipal de Turisme de
Formentera
Import: 425.032 pessetes
Cartells
Formentera Mocadors
Formentera Platja de Llevant
Beneficiari: Impremta Jorvich, SL.
Import: 279.000 pessetes
Fullets Formentera.
Beneficiari: Edicions Poligrafa
Import: 3.000.000 pessetes.
Fullet "Formentera te quiero ver"
Beneficiari: Ingrama SA
Import: 3.138.877 pessetes.
Poster Formentera
Beneficiari: Salon & Comparini
Import: 35.000 pessetes.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 56/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per Isba Serveis durant l'any 1993. (BOPIB núm. 120 de
31 de gener del 1994).
Isba Serveis, no ha realitzat transferències a l'Ajuntament,
empreses privades o organismes de l'illa de Formentera, durant
l'exercici del 1993.títol 4.
Palma, 17 de febrer del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 57/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per l'Ibabsa durant l'any 1993. (BOPIB núm. 120 de 31
de gener del 1994).
L'Ibab SA durant el 1993 no ha fet cap transferència a
l'Ajuntament, empreses privades o organismes de l'illa de
Formentera.
Palma, 22 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Publi-reportatge Eivissa/Formentera
Beneficiari: Redactions büro Bárbara Baush
Import: 5.781.707 pessetes
A més de l'anteiorment especificat, encara que no es
pugui determinar la quantitat corresponent a l'illa de Formentera,
hem de tenir en compte l'inversió realitzada en la promoció que
s'ha efectuat d'aquestes illes, que per esser una d'elles ha estat
inclosa també, com exemples podem esmentar: assistència a fires,
articles periodístics, publi-reportatges, etc.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 58/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per Sefobasa durant l'any 1993. (BOPIB núm. 120 de 31
de gener del 1994).
Els Serveis Forestals de Balears SA, no ha fet cap
transferència a l'Ajuntament, empreses privades o organismes de
l'illa de Formentera.

BF)

Palma, 22 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

A la Pregunta RGE núm. 55/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per Isba SGR durant l'any 1993. (BOPIB núm. 120 de
31 de gener del 1994).
Isba SGR, no ha realitzat transferències a l'Ajuntament,
empreses privades o organismes de l'illa de Formentera, durant
l'exercici del 1993.
Palma, 11 de febrer del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou
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Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 59/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per Serveis d'Aqüicultura Marina SA durant l'any 1993.
(BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
Els Serveis d'Aqüicultura Marina SA, no ha fet cap
transferència a l'Ajuntament, empreses privades o organismes de
l'illa de Formentera, amb càrrec als capítols 4 o 7 dels Pressuposts
durant l'any 1993.
Palma, 22 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester
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BK)

BO)

A la Pregunta RGE núm. 60/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per Semilla SA durant l'any 1993. (BOPIB núm. 120
de 31 de gener del 1994).

A la Pregunta RGE núm. 64/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per l'Institut Balear de Serveis de la Joventut durant l'any
1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).

No n'hi ha hagut cap.
Palma, 21 de febrer del 1994.
El President:
Pere J. Morey i Ballester

L'Institut Balear de Serveis a la Joventut no té cap partida
pressupostària per ajudes, essent la Direcció General de la Joventut,
Menors i Família l'organisme que dins la Conselleria de Governació
té assignada les partides d'ajudes a entitats sense afany de lucre i
corporacions locals.
Marratxí, 15 de febrer del 1994

Ordre de Publicació

La Consellera de Governació
Catalina Cirer i Adrover

BL)
A la Pregunta RGE núm. 61/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per l'Ibavi durant l'any 1993. (BOPIB núm. 120 de 31
de gener del 1994).
No s'ha efectuat cap transferència a institució alguna, i/o
persona, referides anteriorment a l'illa de Formentera.
El Conseller d'Obres Públiques i ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 65/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per l'Ibasan durant l'any 1993. (BOPIB núm. 120 de 31
de gener del 1994).
No s'ha efectuat cap transferència.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 62/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per l'Institut Balear de Disseny durant l'any 1993.
(BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
Durant l'exercici del 1993 l'Institut Balear de Disseny,
no ha realitzat cap transferència a l'ajuntament, empreses privades,
institucions, o persones a l'illa de Formentera.
La Conselleria de Comerç i Indústria

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 66/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per la Conselleria de Governació durant l'any 1993.
(BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
Als capítols 4 i 7 del 1993, no hi ha cap transferència feta
expressament per la Conselleria de Governació a l'illa de
Formentera.
Marratxí, 15 de febrer del 1994

BN)

La Consellera de Governació
Catalina Cirer i Adrover

A la Pregunta RGE núm. 63/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per Foment Industrial SA durant l'any 1993. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).

Ordre de Publicació
BR)

Durant l'exercici del 1993 Foment Industrial SA, no ha
realitzat cap transferència a l'ajuntament, empreses privades,
institucions, o persones a l'illa de Formentera.
La Conselleria de Comerç i Indústria

A la Pregunta RGE núm. 67/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per la Conselleria Adjunta a Presidència durant l'any
1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
Als capítols 4 i 7 del 1993 no hi ha cap transferència feta
expressament per la Conselleria Adjunta a Presidència a l'illa de
Formentera.
Marratxí, 15 de febrer del 1994
La Consellera de Governació
Catalina Cirer i Adrover
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Ordre de Publicació

3711

Ordre de Publicació

BS)

BX)

A la Pregunta RGE núm. 68/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per la Conselleria de Treball i Transports durant l'any
1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).

A la Pregunta RGE núm. 87/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria de Turisme. (BOPIB núm. 120 de
31 de gener del 1994).

No s'han realitzat transferències de capítol IV o capítol
VII a cap dels organismes o institucions esmentades.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 69/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur, relativa a les transferències fetes a l'ajuntament,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera per la Vice-presidència durant l'any 1993. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).
L'associació de Jubilats i Pensionistes de Formentera va
ser beneficiària, amb càrrec a la partida 11100.112200.48000 del
Pressupost General de la CAIB per al 1993, d'una subvenció de
95.000 pessetes, per a la realització d'activitats soci-culturals.
Palma, 21 de febrer del 1994
La Vice-Presidenta
Mª Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 84/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital
i inversions reals de la Presidència del Govern. (BOPIB núm. 120
de 31 de gener del 1994).
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
BV)
A la Pregunta RGE núm. 85/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital
i inversions reals de la Conselleria d'Economia i Hisenda. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).
A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

1r.- La Conselleria de Turisme durant l'exercici del 1993
no va dur a terme cap transferència corrent.
2n.- Les transferències de capital de la Conselleria de
Turisme durant l'exercici del 1993 foren:
Perceptor: Institut Balear de Promoció del Turisme.
Quantia: 840 milions de pessetes.
Concepte: Subvenció
3r.- Detall de les inversions reals:
Es relacionen per aquest ordre: Ajuntament, cost, concepte
i inversió.
Ajuntament d'Alcúdia: 28.325.121. Llei 7/90 PEIM.
Ajuntament d'Andraitx 37.818.781. Llei 7/90 PEIM
Ajuntament d'Artà: 2.908.453. Llei 7/90 PEIM.
Ajuntament de Banyalbufar 2.908.453. Llei 7/90 PEIM
Ajuntament de Calvià: 84.419.453. Llei 7/90 PEIM.
Ajuntament de Capdepera 120.324.659. Llei 7/90 PEIM
Ajuntament de Felanitx: 934.186. Llei 7/90 PEIM.
Ajuntament de Llucmajor 28.308.551. Llei 7/90 PEIM
Ajuntament de Manacor: 12.501.084. Llei 7/90 PEIM.
Ajuntament de Muro 2.459.731. Llei 7/90 PEIM
Ajuntament de Sant Llorenç: 5.540.000. Llei 7/90 PEIM.
Ajuntament de Santanyí 113.088.572. Llei 7/90 PEIM
Ajuntament de Ses Salines: 5.833.637. Llei 7/90 PEIM.
Ajuntament de Valldemossa 2.602.680. Llei 7/90 PEIM
Ajuntament d'Alaior: 64.029.116. Llei 7/90 PEIM.
Ajuntament de Maó 115.582. Llei 7/90 PEIM
Ajuntament de Sant Lluís: 12.563.720. Llei 7/90 PEIM.
Ajuntament de Sant Antoni 121.806.187. Llei 7/90 PEIM
Ajuntament de Sant Josep: 181.957.571. Llei 7/90 PEIM.
Ajuntament de Sant Joan 6.189.120. Llei 7/90 PEIM
Ajuntament de Santa Eulàlia: 29.530.224. Llei 7/90 PEIM.
Ajuntament de Formentera 2.154.342. Llei 7/90 PEIM
Palma, 9 de febrer del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

3712

BOPIB núm.133 - 27 d'abril del 1994

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

BY)

CD)

A la Pregunta RGE núm. 88/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital
i inversions reals de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).

A la Pregunta RGE núm. 94/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria Adjunta a Presidència. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).

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

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
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 89/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital
i inversions reals de la Conselleria de la Funció Pública. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 95/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Vice-presidència. (BOPIB núm. 120 de 31 de
gener del 1994).
Les dades que es sol•liciten a la referida pregunta es
troben incloses a la contestació de la Pregunta núm. 84/94.

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

Palma, 23 de febrer del 1994.
La Vice-Presidenta
Mª Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 90/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital
i inversions reals de la Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).
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
CF)
A la Pregunta RGE núm. 96/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria de Governació. (BOPIB núm. 120
de 31 de gener del 1994).
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

Ordre de Publicació

CB)
A la Pregunta RGE núm. 92/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital
i inversions reals de la Conselleria de Treball i Transports. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).

CG)

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

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

A la Pregunta RGE núm. 97/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de la Conselleria de l'Institut Balear de la Funció
Pública. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

CC)

CH)

A la Pregunta RGE núm. 93/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital
i inversions reals de la Conselleria de Comerç i Indústria. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).

A la Pregunta RGE núm. 98/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals del Servei Balear de Salut. (BOPIB núm. 120 de 31
de gener del 1994).

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

Relació de transferències corrents del Servei Balear de
Salut, durant l'exercici 1993; perceptor, quantia i concepte de cada
una.
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A) Subvencions.
Primera.- Subvenció a favor de la Societat Balear de
Medicina Familiar i Comunitària per a la celebració de la segona
jornada d'"Atención a la vejez", concedida el 23 d'agost del 1993,
per un import de 300.000 pessetes.
Segona.- Subvenció a favor de Joana maria Cànaves per
Stage a la unitat de trasplantaments hepàtics de l'Hospital de
Barcelona, concedida el 17 de desembre del 1993 per un import
de 99.000 pessetes.
B) Transferències.
Primera.- Transferència a favor de l'empresa pública
Gestió Sanitària de Mallorca per fer front a les despeses
necessàries de posada en funcionament, realitzada el 16 de
novembre del 1993 per un import de 1.000.000 de pessetes.
Segona.- Transferència a favor de l'empresa pública
Gestió Sanitària de Mallorca per a les despeses de posada en
funcionament i constitució de dita empresa, realitzada el 23 de
desembre del 1993 per un import de 4.500.000 pessetes.
Relació de transferències de capital del Servei Balear de
Salut, durant l'exercici del 1993: perceptor, quantia i concepte de
cada una.
Durant l'exercici del 1993 no s'ha realitzat cap
transferència de capital.
Detall de les inversions reals del Servei Balear de la
Salut, durant l'exercici del 1993; cost i concepte de cada una.
1.- Programes informàtics.- 1.352.694 pessetes.
2.- Base de dades legislació.- 339.250 pessetes.
3.- Equips informàtics.- 525.550 pessetes.
4.- Mobiliari.- 394.732 pessetes.
5.- Instal•lacions tècniques (anti-incendis, seguretat).513.498 pessetes.
6.- Vehicles: Renault 29 Chamade.- 1.500.000 pessetes.
(en substitució vehicle Seat Fura donat de baixa; ús general
Conselleria de Sanitat).
7.- Propietat intel•lectual.- 338.668 pessetes. (anagrama
i registre marca Serbasa).
Total inversions.- 4.964.392 pessetes.
Palma, 21 de febrer del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 99/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital
i inversions reals de la Junta d'Aigües. (BOPIB núm. 120 de 31 de
gener del 1994).
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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
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 100/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents, de capital i
inversions reals de Serveis Comuns Secció 31. (BOPIB núm. 120 de
31 de gener del 1994).
1.- Corrents:
No n'hi va haver cap.
2.- Capital:
- Perceptor: UIB
Quantia: 373.314.106 pessetes
Concepte: Conveni CAIB-UIB-MEC
d'infrastructura urbanística de la UIB.

per

dotació

Perceptor: Grup Serra de Tramuntana
Quantia: 162.460.000 pessetes
Concepte: Iniciativa comunitària Leader- Serra de
Tramuntana
Perceptor: Ceder Illa de Menorca
Quantia: 60.000.000 pessetes
Concepte: Iniciativa comunitària Leader-Menorca
3.- Inversions reals:
- 31100.463200.62000.0 Consell Assessor de RàdioTelevisió a les Illes Balears.
- Concepte: Reparació persianes façana local Lope de
Vega, 3. CA. RTVE.
Import: 57.681 pessetes.
Adjudicatari: Josep Sierra Piñeiro.
- Concepte: Adquisició i lacat llibreries CA. RTVE.
Import: 274.413 pessetes.
Adjudicatari: Josep Sierra Piñeiro
- Concepte: Canviar panys MCM local Lope de Vega, 3,
CA. RTVE.
Import: 23.971 pessetes.
Adjudicatari: Josep Sierra Piñeiro
- Concepte: Mobiliari d'oficina
Import: 323.827 pessetes
Adjudicatari: Roldán Oficinas y Despachos, SA.
P.P. 31200-612500-64000 Par Balear d'Innovació
tecnològica.
El programa 6125 de la secció 31 constitueix l'instrument
per dur a terme la creació i l'establiment del Parc Balear d'Innovació
Tecnològica, com una àrea perquè professionals, empreses i
institucions puguin establir-se i emprendre activitats de recerca,
investigació, desenvolupament i formació i difusió d'activitats
avançades.
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Dins aquest plantejament, durant l'anu 1993 es varen fer
diverses accions a càrrec d'aquest programa:
- Seminari anomenat "Desenvolupament econòmic
regional en el context de la nova economia mundial, l'experiència
americana".- 4.800.000 pessetes.
- Conferència "L'economia balear, nous horitzons, nous
reptes".- 5.638.000 pessetes.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 136/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al sou del director de la revista "Solcs
i Ones". (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).
Aquesta Conselleria desconeix el sou del director d'edició
de la revista Solcs i Ones, ja que únicament s'abona al contractista
adjudicatari el preu global contractat per l'edició.

- Conferència "Balears com a Business Ressort
d'Europa".- 15.895.000 pessetes.

Palma, 16 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

- Anàlisi estratègica de les telecomunicacions a les Illes
Balears. Fet per SEMAGROUP SAE.- 22.540.000 pessetes.
- Estudi de viabilitat d'un consorci mediambiental a les
Illes Balears. Fet per Patrick Nally Group.- 20.000.000 pessetes.

CL)

- Seminari sobre "Mètodes de presa de decisions en el
sector públic".- 4.624.470 pessetes.

A la Pregunta RGE núm. 157/94, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Mª Antònia Vadell, relativa a pagaments d'expropiacions.
(BOPIB núm. 121 de 11 de febrer del 1994).

- Estudi sobre professionals creatius i mòbils, estils de
vida i preferències locacionals, Newcastle University.- 8.000.000
pessetes.

Pagament de les expropiacions de l'Autovia Central.
Tram II. Marratxí-Consell.

- Tasques d'assessorament urbanístic sobre el Parc
Balear d'Innovació Tecnològica. Grup GEO-INNOVA de la
Universitat Autònoma de Madrid.- 3.450.000 pessetes.
- Estudi de les repercussions jurídiques de la implantació
de l'EDI. Universitat de les Illes Balears.- 9.496.125 pessetes.
- Assistència de Joan Garau Vadell pel suport i
planificació de la gestió del Programa "Parc Balear d'Innovació
Tecnològica".- 3.960.256 pessetes.
- Assistència arquitecte-urbanista realització treballs
d'establiment i llançament del parc Balear d'Innovació
Tecnològica Miquel Ruano de Oleza.- 6.675.000
Les conferències i seminaris s'han realitzat mitjançant la
col•laboració de gran quantitat d'experts, catedràtics, economistes,
arquitectes-urbanistes, geògrafs etc. de reconeguda vàlua
professional: intèrprets, lloguers d'hotels per a les conferències,
mitjans audiovisuals, propaganda, etc. necessaris per tal
d'assegurar el seu rendiment, que no és altre que el de garantir la
màxima divulgació arreu del món del projecte relatiu al Parc
Balear d'Innovació Tecnològica.

Ordre de Publicació

Abans d'iniciar les obres, i atès que es tracta d'una
expropiació amb caràcter d'urgència, es va procedir al pagament
dels dipòsits previs a l'ocupació i indemnitzacions per ràpida
ocupació. En el termini de Marratxí acaba de començar la fase
d'apreciació justa i es confia que en unes setmanes s'iniciï a Santa
Maria del Camí i després a Consell. Per consegüent, encara no s'ha
pogut efectuar el pagament de l'apropiació justa.
Pagament de les expropiacions de la "Via de Cintura.
Tram III".
El pagament de l'apreciació justa ja s'ha efectuat quasi en
la totalitat de les finques afectades i en una situació semblant es
troba el pagament dels interessos.
Percentatge dels interessos de demora.
El tipus d'interès que s'aplica és el que correspon a
l'interès legal dels doblers i que actualment és fixat cada any per la
Llei de pressuposts generals de l'Estat.
Palma, 16 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

S'adjunten llistats de la resta de partides pressupostàries
atès l'alt nombre d'inversions realitzades.
Palma, 29 de març del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou
Els llistats adjunts a la resposta queden dipositats al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 158/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la millora de l'habitatge rural.
(BOPIB núm. 121 de 11 de febrer del 1994).
Per a l'any 1994 està en estudi una nova regulació del
tema, per la qual cosa no es pot anticipar el nombre d'ajudes que es
podran concedir, fins que no estigui més definit.
Préstecs concedits per illes els anys 1991, 1992 i 1993:
Mallorca: 81- 65- 32
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Menorca: 3- 6Eivissa: - - 1
Formentera: 1- TOTAL: 85 el 1991.
71 el 1992.
33 el 1993.
Marratxí, 2 de març del 1994.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover
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El programa informatiu que elabora les dades estadístiques
d'expedients sancionadors (comú per a totes les Unitats
Sancionadores de la Comunitat Autònoma), no ha recollit el seu
disseny la particularitat de les preses de mostres que afecten a la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. Es per això que resulta
d'una laboriositat extrema la recerca d'aquells expedients
sancionadors instruïts a menjadors col•lectius per irregularitats
sanitàries a les mostres d'aliments preses en la inspecció, ja que
normalment, a les actes causants dels expedients, endemés de les
infraccions consegüents a les mostres preses, es recullen altres tipus
d'infraccions relatives a deficiències d'infrastructura i d'higiene que
impedeixen un tractament informàtic diferenciat de les primeres.
Palma, 22 de març del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 165/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Teresa Riera, relativa a la informatització dels
diferents departaments de la Comunitat Autònoma.. (BOPIB núm.
121 de 11 de febrer del 1994).
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
CO)
A la Pregunta RGE núm. 167/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Teresa Riera, relativa a quantitats destinades a les
activitats planificades per la Comissió Interdepartamental de la
Dona.. (BOPIB núm. 121 de 11 de febrer del 1994).
La Comissió Interdepartamental de la Dona està
elaborant una memòria justificativa de les activitats realitzades
durant la vigència del I Pla d'Igualtat d'Oportunitats, tant per la
pròpia Comissió com per les conselleries integrades, on
s'especificarà la documentació sol•licitada.

Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 174/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons, relativa a proves pericials analítiques de
mostres preses a menjadors col•lectius. (BOPIB núm. 121 de 11 de
febrer del 1994).
Al llarg del 1993 s'han processat en els laboratoris
dependents de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, 1.571
mostres d'aliments procedents de menjadors col•lectius de la nostra
Comunitat Autònoma.
Les mostres foren processades en els laboratoris dels
Centres d'Eivissa, Inca, Manacor, Maó i Palma. Els productes
analitzats foren molt variats, comprenien plats tractats tèrmicament,
salses, ensalades, ensalada russa, postres, etc. Es convoca en 17
casos als interessats per a realitzar anàlisis contradictoris, s'en
presentaren només 11 d'ells.
Els 17 aliments implicats en els anàlisis contradictoris
foren:
Ensalada de peix.
Minestra de verdures.
Ensalada de tonyina.
Brou de pollastre.
Cresta
Croquetes de col-i-flor.
Brou de peix.
Ensalada camperola.
3 menús de Catering
Pilotes en salsa.
Truita de patates.
Ensalada russa.
Ensalada d'arroç

La Presidenta de la Comissió Interdepartamental de la
Dona:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 173/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons, relativa a expedients sancionadors a
menjadors col•lectius. (BOPIB núm. 121 de 11 de febrer del
1994).
L'any 1993, s'han iniciat per la Conselleria de Sanitat i
seguretat Social, 490 expedients administratius sancionadors a
Menjadors col•lectius ubicats a les Illes balears. D'aquests 122
corresponen a hotels i semblants, 355 a bars i restaurants i 13 a
establiments de temporada.
Així mateix l'any 1993, s'han resolt 459 expedients
sancionadors instruïts a menjadors colAlectius ubicats a les Illes
Balears, d'aquests 113 corresponen a menjadors col•lectius
d'establiments hotelers i semblants; 339 a bars, restaurants i
semblants, i 7 a establiments de temporada.

Palma, 18 de març del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 191/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la creació de comissions paritàries
previstes a la Llei 13/1993 (actes). (BOPIB núm. 121 de 11 de febrer
del 1994).
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De l'inventari que té el Servei de l'ITV del Govern
Balear s'ha relacionat la part objecte de traspàs.
Dita part és objecte de tractament per a les distintes
Comissions Paritàries.
El Secretari General Tècnic:
Joan Cànovas i Salvà

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 192/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la creació de comissions
paritàries previstes a la Llei 13/1993 (dates). (BOPIB núm. 121 de
11 de febrer del 1994).
La data de creació de les tres comissions paritàries és el
dia 14 de gener del 1994.
Per part del Govern Balear hi participa:
Joan Cànovas i Salvà, Secretari General Tècnic
Lluís Morano i Ventayol, Director General d'Indústria.
Nicolau Morell, Cap de Servei d'ITV.
Josep R. Ahicart, Director General de Personal.
Josep A. Rosselló, Director General d'Economia.
Per part del Consell Insular de Mallorca:
Bartomeu Tous i Aymar. Secretari General.
Pilar Garcia i Docio. Intervenció General.
Antoni Morano. Coordinador del Servei ITV.
Gabriel Rossinyol i Verd. Cap de Servei de Recursos
Humans.

Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 194/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa al control de la legalitat dels actes i
acords dels consells insulars. (BOPIB núm. 121 de 11 de febrer del
1994).
1.- Els darrers quatre anys no s'ha impugnat cap acte o
acord de cap dels tres Consells Insulars, segons l'establert als
articles 65 i 66 de la Llei 7/1985.
2.- Durant l'any 1993 els Consells Insulars han remès al
Govern els següents nombres d'actes i acords, (Ple, Comissió de
Govern i algunes Resolucions de Presidència).
- Mallorca: 26
- Menorca: 28
- Eivissa i Formentera: 13
3.- Com a norma general es compleix el termini dels sis
dies per a la remissió dels actes i acords, si bé, en algunes ocasions
hi ha un poc de retard en el compliment d'aquest deure, sense major
transcendència.
4.- Els ajuntaments de cada illa han remès al Govern
durant l'any 1993 el següent nombre d'actes i acords, als efectes de
control de legalitat:
Mallorca: 1.363
Menorca: 285
Eivissa i formentera: 159
5.- L'any 1993 es va fer un requeriment d'anul•lació
d'acord municipal dirigit a l'Ajuntament de Santa Eulària del Riu,
segons l'article 65 de la Llei 7/1985.

Josep A. de Hevia i Valens. Cap de Secció Foment.
Per part del Consell Insular de Menorca:
Manuel Jaén Palacios. Vicepresident.
Antoni L. Juaneda i Cabrisas. Interventor.
Guillem Simó i Bordoy. Tècnic administratiu.
Llorenç Cavaller i Olives. Enginyer Tècnic industrial.
Per part del Consell Insular d'Eivisa i Formentera:
Josep Marí i Prats. Conseller d'Indústria.
Joan Tur i Riera. Enginyer Industrial.
Lluís Rabadán i Berinchat. Enginyer Tècnic industrial.
La primera reunió amb el Consell Insular de Mallorca va
tenir lloc el dia 31 de gener del present any i es va fer la
corresponent acta.

El respecte a l'autonomia municipal aconsella que aquesta
via sigui utilitzada amb tota la prudència necessària.
6.- El personal que dedica el Govern al control de legalitat
dels actes i acords de les entitats locals de les Illes Balears, és el que
està destinat al Servei d'Assessorament a les Corporacions Locals,
és a dir, un cap de servei, un cap de secció, un cap de negociat i un
auxiliar administratiu.
7.- Pel que fa a la tutela financera i a l'autoritzacfió del
crèdits a concertar per les entitats locals, aquesta activitat es
desenvolupa pels serveis de la Conselleria d'Economia i Hisenda,
per la qual cosa és allà on es poden obtenir les dades i la informació
adient.
Marratxí, 2 de març del 1994
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover

Referent al Consell Insular de Menorca i Eivissa i
Formentera, estan convocades les comissions pel proper dia 2 de
març.
El Secretari General Tècnic:
Joan Cànovas i Salvà

Ordre de Publicació
CU)
A la Pregunta RGE núm. 195/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan B. Gomila, relativa a l'adquisició del jaciment púnic de
sa Caleta a Eivissa, per part d'alguna entitat privada. (BOPIB núm.
121 de 11 de febrer del 1994).
1.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports no té
notícies sobre la possibilitat que alguna entitat privada tingui interès
a adquirir el jaciment púnic de sa Caleta a Eivissa.
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2.- Estimular la conservació del patrimoni de manera
que en puguin gaudir tots el ciutadans, és un dels objectius de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. En aquest cas, el que
és important és la recuperació del patrimoni arqueològic, que
estigui o bé en mans de particulars o bé d'institucions o entitats
públiques.

Ordre de Publicació
DA)
A la Pregunta RGE núm. 218/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Valentí Valenciano, relativa a inversió feta pel Govern de la
CAIB en el subsector industrial de l'artesania per formació i estudi
durant el 1993. (BOPIB núm. 121 de 11 de febrer del 1994).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, vol
estimular la participació i la col•laboració dels ciutadans en la
recuperació del patrimoni de les nostres illes. La seva titularitat no
ha d'afectar el manteniment del bé cultural.

Empresa: Andreu Fiol i Montserrat.
Objecte: Curs d'escultures.
Quantia: 300.000 pessetes.
El Director de Promoció Industrial:
Lluc Tomás i Munar

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
CV)
A les Preguntes RGE núms. 207/94 a 214/94 ambdós
incloses, presentades per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano,
relatives a les inversions en el Pla de Comerç durant el 1993.
(BOPIB núm. 121 de 11 de febrer del 1994).
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
DB)
A les Preguntes RGE núms. 219/94 a 238 ambdós incloses,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano, relatives a les
inversions fetes pel Govern de la CAIB en els diferents subsectors
industrials durant el 1993. (BOPIB núm. 121 de 11 de febrer del
1994).
RGE. núm. 219/94.
Cap.
RGE. núm. 220/94.

Ordre de Publicació

Cap.

CX)
A la Pregunta RGE núm. 215/94, presentades per l'Hble
Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a inversió feta pel Govern
de la CAIB en el subsector industrial de l'artesania per a la
normalització i homologació de productes durant el 1993. (BOPIB
núm. 121 de 11 de febrer del 1994).

RGE. núm. 221/94.
Madreperla, SA. 2.050.000.- Manacor.
Chapado Oro Vid, SA.- 14.500.000.- Maó.
Denix, SA.- 198.640.- Ciutadella.

Cap.

RGE. núm. 222/94.

El Director de Promoció Industrial:
Lluc Tomás i Munar

Iteb.- 14.000.000.- Maó.

Ordre de Publicació
CY)
A la Pregunta RGE núm. 216/94, presentades per l'Hble
Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a inversió feta pel Govern
de la CAIB en el subsector industrial de l'artesania per disseny i
moda durant el 1993. (BOPIB núm. 121 de 11 de febrer del 1994).

RGE. núm. 223/94.
Cap.
RGE. núm. 224/94.

Cap.

Cap.

El Director de Promoció Industrial:
Lluc Tomás i Munar

RGE. núm. 225/94.

Ordre de Publicació

Joan Mercadal, SL.- 1.108.000.- Alaior.
Adyr, SA.- 732.538.- Maó.

CZ)
A la Pregunta RGE núm. 217/94, presentades per l'Hble
Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a inversió feta pel Govern
de la CAIB en el subsector industrial de l'artesania per introduir
noves tecnologies durant el 1993. (BOPIB núm. 121 de 11 de
febrer del 1994).

RGE. núm. 226/94.
Cap.

Cap.

RGE. núm. 227/94.

El Director de Promoció Industrial:
Lluc Tomás i Munar

Cap.
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RGE. núm. 228/94.
Bloc Balear.- Ciutadella.- 500.000.
RGE. núm. 229/94.

Totes les actuacions dins el sector s'inclouen dintre del
sector calçat.
RGE. núm. 230/94.
Cap.
RGE. núm. 231/94.
Cap.
RGE. núm. 232/94.
Cap.
RGE. núm. 233/94.
Cap.
RGE. núm. 234/94.
Impremta Bahia, SL.- 1.000.000.- Llucmajor.
RGE. núm. 235/94.

Ordre de Publicació
DC)
A la Pregunta RGE núm. 240/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a l'elaboració d'un calendari de
traspàs de competències als Consells Insulars. (BOPIB núm. 121 de
11 de febrer del 1994).
El Govern Balear ha manifestat en reiterades ocasions la
seva ferma intenció de seguir profunditzant, en el procés de
transferències de competències als Consells Insulars, d'acord amb
un calendari que s'ha de desenvolupar al llarg de la present
legislatura autonòmica.
Una vegada fets els traspassos en matèria de règim local,
informació turística, ITV i acció social-serveis socials, l'Executiu
Balear ha aprovat una proposta de text articulat i dotació econòmica
d'atribució de competències en matèria de patrimoni històric,
promoció soci-cultural, animació soci-cultural, dipòsit legal de
llibres i esports que serà remès a la Comissió Tècnica Interinsular
pel seu oportú debat.
En breu, és intenció d'aquesta Vice-presidència elevar a
consideració del Consell de Govern la corresponent proposta de
traspassos en matèria d'agricultura i pesca. Amb això s'hauria
completat la transferència de competències a n'aquells blocs
competencials als que els organismes insulars tenen actualment
encarregada la gestió ordinària, objectiu prioritari del Govern, tal
com es va informar en la passada reunió de la CTI del 22 de juliol
del 1993.
Per una altre banda, es troben molt avançats els treballs
tècnics per la formulació d'una proposta racional de transferències
en matèria d'activitats classificades.
En definitiva, s'avança decididament en el
desenvolupament de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.

Cap.

Palma, 21 de febrer del 1994.
La Vice-Presidenta:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut

RGE. núm. 236/94.
Cap.

Ordre de Publicació
DD)

RGE. núm. 237/94.
Tiawler SA.- 2.746.425.- Campos.
Veleria Mateu SA.- 1.036.000.- Palma.
RGE. núm. 238/94.
Cap.
El Director de Promoció Industrial:
Lluc Tomás i Munar

A la Pregunta RGE núm. 244/94, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Mª Antònia Vadell , relativa a ocupació d'habitatges de
protecció oficial a Manacor. (BOPIB núm. 121 de 11 de febrer del
1994).
Primer.- El grup d'habitatges de protecció oficial de
promoció pública de Manacor està format per cent habitatges. La
seva situació, en data 31 de gener del corrent, era la següent: 46
habitatges cedits en arrendament, 9 habitatges cedits en compravenda, 10 habitatges ocupats il•legalment i 35 habitatges tapiats.
Segon.- Com ja s'ha indicat, el 31 de gener del 1994 hi
havia 46 habitatges cedits en arrendament, tots en contractes d'una
duració determinada i que vencien el 31 de gener esmentat.
Tercer.- Atès el grau de conflictivitat existent en el grup,
l'Institut, per tal d'evitar noves invasions d'habitatges i ocupacions
il•legals, es va veure obligat a tapiar els 35 habitatges que estaven
lliures d'ocupants.
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Quart.- El grau d'incompliment de les condicions
econòmiques pactades, tant en arrendament com en compravenda, el 31 de desembre del 1993, era superior al 95%
Cinquè.- El 31 de gener del 1994, només sis famílies en
arrendament estaven al corrent de les seves obligacions
contractuals.
Sisè.- L'Institut, donat l'incompliment de les condicions
contractuals per part de les persones adjudicatàries dels habitatges,
d'una banda, i l'alt grau de conflictivitat social existent en el grup,
de l'altra, va procedir, en el mes de desembre del 1993, al
requeriment notarial d'aquestes persones a fi que, d'acord amb la
seva situació, es posassin al corrent de les seves obligacions
contractuals, desocupasin l'habitatge per venciment del termini de
l'arrendament i, en cas de compra-venda, advertiment de la
rescissió de contracte.

Ordre de Publicació
DF)
A la Pregunta RGE núm. 246/94, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Mª Antònia Vadell, relativa a activitats d'educació
ambiental. (BOPIB núm. 121 de 11 de febrer del 1994).
Les activitats d'Educació Ambiental que es duen a terme
o estan previstes per aquesta Direcció General per a l'any 1994, són:
A) Campanya de l'Aigua i les Balears.
Objectiu: Desenvolupar actituds favorables per a un ús
més racional del recurs natural que és l'aigua, recurs vital i escàs; i
crear un estil de vida més respectuós amb el nostre entorn.
Material: Elaboració d'una col•lecció de mapes de les illes,
a escala 1/100.000, que comprèn:

Setè.- L'Institut està procedint a la interposició de les
demandes judicials oportunes contra totes les persones ocupants
que no han acomplit en la forma deguda els requeriments
anteriors, així com contra les persones ocupants sense títol.

a.- Mapa base, de cartó dur, amb els contorns de les illes.
b.- Acetats transparents per superposar:
1. Torrents.
2.- Aqüífers.
3.- Intrusió salina.
4.- Depuradores i emissaris.

Vuitè.- Les mesures adoptades per l'Institut han
merescut, com es pot comprovar en el document que s'acompanya,
l'aprovació de tots els partits polítics amb representació municipal,
així com la de les associacions de veïns.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
DE)
A la Pregunta RGE núm. 245/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Vadell , relativa a relacions amb
l'empresa Coral Balear. (BOPIB núm. 121 de 11 de febrer del
1994).

c.- Mapes de les illes amb corba de nivell, ombrejat efecte
relleu.
Elaboració del llibre "El Agua y las Baleares", on es dóna
informació i es relaciona l'aigua amb el clima, la geologia i l'home.
Elaboració d'un retallable d'una depuradora model.
Població: Dirigida als centres escolars de les illes, als
alumnes d'Ensenyança Secundària obligatòria (12-16 anys) o nivells
similars.
Campanya iniciada l'any 1992 i funcionant durant els anys
1993 i 1994.
B) Campanya sobre "Desenvolupament i Medi Ambient:
Les avaluacions d'impacte ambiental".

Actualment la composició de la Societat Coral Balear
SA, és la següent:
- Fundación Once Grup SA (Fundosa).- 88'1%.
- Cooperativa de Coraleros de Baleares (Cobalco).7'5%.
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Material: Elaboració d'un video de 15m. de duració.
Carpetes d'avaluació d'impacte ambiental.
Població: Dirigida als centres escolars de les illes, als
alumnes d'Ensenyança Secundària obligatòria (12-16 anys) o nivells
similars.

Govern Balear.- 4'76%.
Campanya iniciada l'any 1993 i en funcionament durant
En conseqüència, el Govern és un dels socis, minoritari,
d'aquesta empresa.

el 1994.
C) Programa Coastwatch.

Aquesta empresa es dedica, de la seva creació, a
l'elaboració i comercialització de productes de bijuteria i/o joieria,
que tenen com a base principal o secundària el Coral vermell del
Mar Balear i Mediterrani, així com de Coral rosa importat del
Pacífic i muntats amb dissenys propis. Té la característica social
d'utilitzar, majoritàriament, disminuïts físics, tant en els seus
tallers com a l'àrea administrativa i d'oficines.
Palma, 23 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Coordinació a Balears del programa europeu d'observació
i anàlisi del litoral. Es tracta d'un programa puntual en quan a temps,
es realitza durant el mes d'octubre, i metodologia: consisteix en fer
una visita a un tram de costa i complimentar una enquesta sobre
l'estat en que es troba aquest tram.
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Les dades són remeses a Dublín, al Centre Coordinador
del Coastwatch, per al seu anàlisi global.
D) Campanya "Els fems: reduir, reutilitzar i reciclar".
Objectiu: Fomentar comportaments positius cap al medi
ambient, incidint en els costums de consum, propiciant una
conducta estalviadora i intentant promoure el canvi d'actitud
necessari per implicar a la població en la solució del problema que
constitueixen els residus.
Aquesta campanya estarà a disposició de la població en
general el mes de maig d'enguany.
El material per aquesta campanya general serà:
- Opuscles o tríptics, informatius de la problemàtica dels
residus.
- Es realitzaran uns debats, taules rodones informatives,
dirigits a les distintes associacions (veïnats, comercials, juvenils,
etc.)
També es dirigirà als centres escolars, als alumnes de:
-segon i tercer cicle de Primària (8-11 anys)
-primer i segon cicle d'ESO, i primer de Batxillerat (1216 anys)
Material: Llibre informatiu-consultiu per al professor.
Fitxes de treball per als alumnes dels dos nivells.
Un video informatiu i motivacional.
E) Activitats de divulgació i informació.
Programa de ràdio de 20m. de duració. En aquest
programa, dirigit a la població en general, es tractarà de la
problemàtica mediambiental amb la participació activa dels
ciutadans.
Articles de premsa.
Participació a fires, congressos, agrupacions, etc.
F) Cursos de formació del professorat,
col•laboració amb el CEP de Palma i altres organismes

amb

Durant el mes de febrer s'ha realitzat el curs "El Medi
Ambient a la nostra ciutat".
Està previst realitzar els cursos: "La mar a l'escoleta" i
"coneixement del medi marí".
G) Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient el dia
5 de juny.
H) S'han concedit amb la resta de comunitats autònomes
alguns exemplars del Programa Piea, Unesco-Pnuma. 6 números
per any.
I) Servei d'entrega de material didàctic i publicacions, i
de material de divulgació, d'aquesta Direcció General a centres
educatius, biblioteques, i altres organismes interessats.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran
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