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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 2820/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la retallada dels ajuts per a la
modernització dels comerços de les Illes. (BOPIB núm. 21 de 17 de
novembre del 1995).
La reducció dels Pressuposts del 1996, per al Pla de
Suport a la Modernització del Comerç, és degut a ajustaments
pressupostaris.

A)

El Director General de Comerç:
Lluc Tomàs i Munar

A la Pregunta RGE núm. 2102/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a situació administrativa de
pedreres. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del 1995).
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
B)
A la Pregunta RGE núm. 2734/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Quetglas, relativa a despeses capítol 4,
programa 4220 de la Secció 13, any 1994. (BOPIB núm. 20 de 10
de novembre del 1995).
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
C)
A la Pregunta RGE núm. 2768/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Quetglas, relativa a despeses capítol 2,
programa 4550 de la Secció 71, any 1994. (BOPIB núm. 20 de 10
de novembre del 1995).
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
D)
A la Pregunta RGE núm. 2816/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa al Centre "Ses Garrigues
d'Amunt". (BOPIB núm. 21 de 17 de novembre del 1995).
Com vostès sabran, totes les indicacions des del "Plan
Nacional de la Droga", així com del comitè d'experts de la
Unesco, es dirigeixen a favor de que els tractaments dels
toxicòmans han d'anar dirigits cap a la normalització, és a dir, a la
forma ambulatòria i a la xarxa normalitzada.
En segon lloc, les actes de la "Fundación Hombre
Libre", de la qual és president l'Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe i vocal
el director del Projecte Home, Sr. Tomeu Català, es reflexa el
debat i la decisió consensuada de modificar l'ús de Ses Garrigues,
que en principi tenien com a destinatari el Projecte Home.
A més a més, el seguiment del centre Ses Sitjoles que
gestiona el Projecte Home ens va fer palesa la realitat de que el
seu nivell d'ocupació sostingut és de 38+4, quan la capacitat n'és
de 60 places.
Respecta a la segona qüestió, s'ha aclarit amb la Unac
que representa majoritàriament al sector dels discapacitats, i que
serà qui gaudirà de l'ús de Ses Garrigues mitjançant un conveni de
propera signatura. El centre està molt normalitzat pel que fa
referència a barreres arquitectòniques. Les petites modificacions
estaran resoltes a través del conveni amb l'Once.
La tercera pregunta, pensam que queda aclarida més
amunt en explicar el nivell d'ocupació de Ses Sitjoles.
Palma, 18 de desembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 2821/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa al cooperativisme agrari a Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 21 de 17 de novembre del 1995).
A l'illa d'Eivissa estan implantades les cooperatives de
"San Antonio" i "Santa Eulàlia", les quals en desenvolupen
l'activitat dins de la problemàtica pròpia de l'agricultura eivissenca.
Per tal de fomentar el cooperativisme agrari, els serveis
tècnics que la Conselleria d'Agricultura té a la Delegació d'Eivissa,
donen suport a temes relacionats amb la gestió, com són: adquisició
de mitjans de producció més adients per les condicions d'Eivissa,
assistència a fires i accés als resultats de les experiències,
assistència a totes les assemblees generals i a algunes juntes
rectores.
Per tal de dinamitzar al màxim la gestió d'aquestes
cooperatives s'ha donat el suport necessari per a què a les juntes
rectores d'aquestes dues entitats s'hi integrassin joves agricultors
que han impartit els cursos de formació organitzats per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca. Actualment els dos presidents
d'aquestes Cooperatives són joves agricultors, exalumnes d'aquests
cursos, igualment que la majoria de membres de les seves Juntes
Rectores.
Consideram que aquest sistema de rejoveniment dels
òrgans rectors és el camí més encertat per tal de donar l'impuls
necessari, ja que, abans de res les cooperatives necessiten una bona
gestió i de socis per poder emprendre accions, les quals impliquen
despeses econòmiques de certa envergadura, com és la iniciada per
la Cooperativa de Sant Antoni, consistent en la instal•lació d'un
centre d'emmagatzematge i manipulació de fruits secs (ametlles i
garrofes). Aquesta inversió és prioritzada per ser subvencionada
dins de la línia de millora de les condicions per a la comercialització
i transformació de productes agraris.
Pel que fa a la Cooperativa del Camp de Formentera,
s'està donant la màxima ajuda per part dels serveis tècnics de la
Delegació, per tal d'aclarir la gestió que es va fer anys enrera i poder
començar de bell nou. Per això s'assisteix a totes les juntes rectores
i a les assemblees generals.
Palma, 14 de desembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

BOPIB núm.47 - 28 de juny del 1996

Ordre de Publicació

1185

Ordre de Publicació

G)

I)

A la Pregunta RGE núm. 2822/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a habitatge social a Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 21 de 17 de novembre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 7/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a gestions per solucionar la crisi de
l'empresa Yanko. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

En el projecte de pressupost de l'IBAVI per al 1996, i
segons consta en el Programa d'actuació, inversions i finançament,
hi figura una partida de 200 milions de pessetes, que correspon a
la inversió anual prevista per a la construcció d'un edifici de 40
habitatges en el polígon 7-8 a es Cantó, Eivissa.
La inversió total d'aquesta promoció de 40 habitatges
puja 238.000.000 pessetes i està previst que s'acabi el 1997. Això
no obstant el començament de les obres s'ha retardat a causa que
encara no s'ha executat el projecte d'electrificació del polígon 7-8.
L'IBAVI no té pressupostada cap altra actuació a Eivissa
i Formentera durant l'any 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

- Contribució a la creació de NGXB.
A finals del 1993, després de la presentació de la
suspensió de pagaments, el govern, per mitjà de Foment Industrial,
SA., va participar en l'ampliació de capital de Nova Generació
d'Exportació Balear, SA., aportant a la mateixa 250.000.000 de
pessetes. Aquesta aportació representà l'adquisició del 45'517% de
la societat i la possibilitat de manteniment dels llocs de treball.
Línia de prefinançament.
Durant el mes de juliol del 1994, i donada l'inminència del
tancament immediat de les fàbriques per mor del tall de
subministres, i davant d'una nova sol•licitud generalitzada
d'intervenció es posà en funcionament la línia de prefinançament de
comandes.
Visita a Madrid.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 3/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la inclusió dels treballadors de
Sefobasa en la Seguretat Social Agrària. (BOPIB núm. 27 de 18 de
gener del 1996).
1.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca, creu que cada
un dels treballadors ha de ser inclòs dins el règim de la Seguretat
Social que li correspongui legalment.
2.- El que hi ha de cert, és que durant els anys 1994 i
1995 la Tresoreria General de la Seguretat Social ha dictat
diverses Resolucions individuals (treballador per treballador)
incloent automàticament els treballadors contractats
específicament per a les campanyes d'incendis dins el règim
general de la Seguretat Social.
Palma, 16 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

El 21 de desembre del 1995, després de l'impugnació i del
vot negatiu de les administracions centrals al conveni que aixecava
la suspensió de pagaments, el govern va anar a Madrid a parlar amb
el Director General de la Tresoreria de la Seguretat Social per
intentar que es replantegessin la decisió que havien adoptat, donades
les repercussions que aquesta tindria damunt del teixit social a l'illa
de Mallorca.
Reunions post-crisis: Sindicats, patronals, comitè
d'empresa, empresaris.
Durant les primeres setmanes del 1996, s'han anat
produint successives reunions amb els col•lectius afectats per la
crisi per mor de conèixer els posicionaments de cadascú davant de
la crisi.
Comitè tècnic.
La CAIB ha participat en les reunions tècniques que s'han
mantingut a l'ajuntament d'Inca i a la Conselleria de Comerç i
Indústria.
La Conselleria de Comerç i Indústria:

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 8/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a Yanko. (BOPIB núm. 27 de 18 de
gener del 1996).
1.- El percentatge de participació de Foment Industrial,
SA., a Nova Generació d'exportació Balear, SA., es del 45,517%.
2.- Els altres accionistes son, José Juan Albadalejo Ramis,
Isabel María Albadalejo Ramis, Antonio Adriano Albadalejo
Ramis, Maria Magdalena Albadalejo Ramis, Alejandro David
Albadalejo Ramis i Diseño Mediterráneo Balear, SA.
3.- Els plans del Govern respecte d'aquesta empresa
sempre han estat els mateixos: que serveixi d'instrument per intentar
mantenir els llocs de treball afectes a la producció de calçat amb la
marca Yanko. Aquesta intenció segueix vigent, i les actuacions en
cada moment dependran dels possibles acords institucionals que es
puguin arribar a assolir amb aquesta finalitat de manteniment de
llocs de treball.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

ç

1186

BOPIB núm.47 - 28 de juny del 1996

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

K)

L)

A la Pregunta RGE núm. 9/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a operacions de tresoreries
realitzades pel Govern Balear durant l'any 1995. (BOPIB núm. 27
de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 10/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a recaptació tributs municipals.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Quantia: 300.000.000.
Entitat Financera: Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona.
Tipus d'interès: mibor + 0,40%.

El Conseller que subscriu us tramet adjunta, l'oferta
relativa a la gestió Recaptadora de l'impost sobre béns immobles i
de l'impost sobre activitats econòmiques i el preu públic d'ocupació
de la via pública a l'Ajuntament de Palma..
Palma, 6 de febrer del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Quantia: 2.500.000.000.
Entitat Financera: Banco de Crédito Local.
Tipus d'interès: mibor + 0,19%.
Quantia: 700.000.000.
Entitat Financera: Caixa de Balears.
Tipus d'interès: mibor + 0,40%.
Quantia: 2.500.000.000.
Entitat Financera: Banco Central Hispano.
Tipus d'interès: mibor + 0,10%.
Quantia: 2.100.000.000.
Entitat Financera: Banco Bilbao Vizcaya.
Tipus d'interès: mibor + 0,089%.
Quantia: 2.450.000.000.
Entitat Financera: Banco Exterior de España.
Tipus d'interès: mibor + 0,08%.

L'oferta esmentada queda dipositada al Registre General
de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 15/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a il•luminació del desviament de la
Carretera Maó-Ciutadella. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).
No està prevista en els pressuposts d'aquest Departament,
referits a l'any 1996, la il•luminació referida.

Aquestes operacions tenen sempre un termini inferior a

No obstant això, s'han col•locat canalitzacions davall la
calçada en diversos punts, la qual cosa permetrà que es duguin a
terme les obres d'il•luminació sense afectar el paviment de l'obra
executada.

Moltes d'aquestes operacions es substitueixen unes a

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

un any.
altres.
Aquests crèdits no s'han disposat o utilitzat sinó només
com operació de seguretat. (Totalment).
Les esmentades operacions inclouen els crèdits del
ajuntaments.
Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 16/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a la celebració dels cents anys de les
"Rondalles Mallorquines". (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).
1.- El programa d'actes i activitats, elaborat d'acord amb
les directrius establertes per la Comissió que s'ha constituït a aquest
efecte, pretén desenvolupar les actuacions que a continuació
relacionam, tot i que el programa definitiu dependrà de les
aportacions que al llarg de l'any aniran realitzant les diferents
institucions i entitats públiques i privades de la nostra comunitat.
Publicacions:
- Edició de l'agenda per al 1996 El món de les rondalles
mallorquines.
- Edició crítica de les rondalles a càrrec del Dr. Josep
Grimalt.
- Edició de la biografia de mossèn Antoni Maria Alcover
i Sureda, realitzada pel Sr. Gabriel Janer i Manila.
- Edició de material didàctic per a les escoles.
- Número monogràfic de l'IEB sobre les rondalles i
mossèn Alcover.
Exposició:
- Exposició a Sa Llonja sota la direcció del Sr. Gabriel
Janer i Manila.
Conferències:
- Durant tot l'any, als pobles de les illes es durà a terme un
cicle de conferències sobre les rondalles mallorquines.
Congrés:
- Es realitzarà un congrés amb la participació
d'especialistes, tant nacionals com estrangers.
Música:
- Recital a càrrec de Maria del Mar Bonet.

BOPIB núm.47 - 28 de juny del 1996
Teatre:
- Al llarg de l'any es duran a terme diverses
escenificacions teatrals de les rondalles mallorquines.
Ruta de les Rondalles:
- Organització d'excursions que permetin visitar els llocs
que es descriuen a les rondalles.
Concurs literari:
- Organització d'un concurs literari adreçat als escolars.
2.- Edició de material didàctic, treballs d'investigació,
material de difusió i publicitat.
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El Reial Decret 632/1995, de 21 d'abril, estableix un règim
de mesures que s'ha d'aplicar en els parcs nacionals, a les zones
d'influència dels parcs esmentats i en unes determinades zones
sensibles d'especial protecció, sia perquè tinguin una singularitat
ecològica, sia perquè tinguin una influència rellevant en la
conservació dels parcs integrats en la xarxa de parcs naturals, sia
per ambdues raons.
En els parcs naturals és habitual considerar com a àrea
d'influència socioeconòmica aquells municipis als quals pertany el
territori del parc.
En el cas de les Balears l'únic territori que es podria
incloure en aquest RD seria el parc nacional de Cabrera.

3.- El pressupost és aproximadament de 14.885.000

Donada la condició maritimoterrestre del parc nacional de
Cabrera i que administrativament correspon al TM de Palma, el
legislador, en la Llei de creació del parc, no va creure oportú
incloure el TM de Palma o un altre pròxim a Cabrera com a àrea
d'influència socioeconòmica.

4.- A l'illa de Menorca es distribuirà tot el material
editat, a més rebrà la mostra realitzada a Sa Llonja, el cicle de
conferències, l'escenificació teatral i, d'acrod amb l'IME, es
convidarà els investigadors de l'illa a participar en el congrés que
es realitzi.

No obstant això, podrien haver estat incloses, a causa de
la seva singularitat ecològica, zones sensibles d'especial protecció,
com és ara (Menorca, Serra Tramuntana o Mondragó).

pessetes.

2.- Sí.
5.- El pressupost inicialment previst és aproximadament
de 2.000.000 de pessetes, el qual es pot incrementar per la
participació, en la commemoració, del Consell Insular de Menorca
i de les corporacions locals.
Palma, 2 de febrer del 1996.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 17/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a la inclusió d'espais naturals de les
Illes Balears a l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 632/1995, de 21
d'abril. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
El Govern de l'Estat, mitjançant el Reial Decret
632/1995, de 21 d'abril, ha desenvolupat al Reglament (2078/92),
de 30 de juny, establint un règim de mesures a aplicar en les zones
d'influència dels Parcs Nacionals i altres zones sensibles d'especial
protecció, per tal de fomentar l'utilització de mètodes de producció
agrària compatibles amb les exigències de la protecció del medi
ambient i la conservació de l'espai natural.
En el preàmbul del Reial Decret 632/1995, de 21 d'abril,
es manifesta que les comunitats autònomes van ser consultades
durant el procediment de la seva elaboració. Nogensmenys, el seu
àmbit d'aplicació no inclou cap àrea a les illes Balears, malgrat
que tot el nostre territori està declarat zona sensible des del punt
de vista de la protecció del medi ambient, dels recursos naturals
i de la protecció del paisatge; i que l'illa de Menorca és una
Reserva de Biosfera.
1.- El reglament (CEE) 2078/1992, de 30 de juny, del
Consell, s'ha desplegat a Espanya mitjançant els tres reials decrets
següents:
RD 52/1995, de 20 de gener.
RD 632/1995, de 21 d'abril.
RD 928/1995, de 9 de juny.

3.- Sí, per això ja ha desplegat el Decret 56/199, de 18 de
maig, pel qual s'estableix una línia d'ajudes per fomentar la cria de
bestiar de races autòctones en perill d'estinció, i el Decret 57/1995,
de 18 de maig, pel qual s'estableix una línia d'ajudes per fomentar
l'agricultura ecològica o biològica.
Palma, 13 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Rosselló.
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P)

R)

A la Pregunta RGE núm. 19/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa al servei telefònic de normalització
lingüística. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 21/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a esculls mixtes de producció
protegits a Menorca. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

El Govern Balear, mitjançant la Direcció General de
Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, subscriu des de l'any 1990 un conveni de col•laboració
amb la Universitat de les Illes Balears per al manteniment del
Gabinet de Terminologia.

Està pendent de les concessions administratives
sol•licitades davant la Demarcació de Costes de Balears.

Els serveis que ofereix aquest centre van des de la
difusió de la terminologia i la resolució de consultes puntuals i
publicacions, a l'organització d'activitats de recerca terminològica
i a la col•laboració en el disseny de cursos de llengua específics
per a professionals de sectors diversos.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació

Palma, 7 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 25/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a estudi d'audiència del programa
"Ràdio Jove". (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Existeixen valoracions molt aproximades, però no
estudis concrets.

Q)

2.- Sí durant l'exercici del 1996.

A la Pregunta RGE núm. 20/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a Plans pilots municipals de
normalització lingüística. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).

Marratxí, 5 de febrer del 1996.
El Director Gerent de l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut:
Manel Ferrer i Massanet.

Els municipis que han comunicat a la Direcció General
de Política Lingüística el seu interès a col•laborar en els
programes pilots de normalització lingüística, fins a la data d'avui,
24 de gener del 1996, són els següents:
Sant Josep de sa Talaia.
Lloseta.
Alaior.
Manacor.
Sant Lluís.
Porreres.
Santa Margalida.
Mancor de la Vall.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 26/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a cost del programa "Ràdio Jove"
durant l'any 1993. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Cost de personal (producció i realització): 14.786.629.
Cost d'emissió (contractació emissora): 10.361.740.
Despeses diverses (despl., materials, etc.): 150.106.

No. Únicament s'ha proporcionat una orientació
bibliogràfica.

Total: 25.298.475 pessetes.
Marratxí, 5 de febrer del 1996.
El Director Gerent de l'Institut Balear de Serveis a la

S'establiran convenis de col•laboració entre el Govern
Balear, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, i els ajuntaments
corresponents.

Joventut:

En l'elecció dels municipis influirà decisivament la
idoneïtat dels projectes presentats pel que fa a planificació
lingüística, anàlisi de les necessitats i cost del projecte.

U)

L'elecció anirà a càrrec de la Direcció General de
Política Lingüística.

Manel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 27/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a cost del programa "Ràdio Jove"
durant l'any 1994. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Cost de personal (producció i realització): 12.542.602.

La iniciativa del pla pilot s'ha comunicat a tots els
ajuntaments amb prou temps perquè valorin l'oferta i ens
comuniquin el seu parer.

Cost d'emissió (contractació emissora): 9.183.332.
Despeses diverses (despl., materials, etc.): 73.694.

Es preveu que les tres illes tinguin una representació
proporcional en aquest projecte.

Total: 21.799.628 pessetes.

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

Marratxí, 5 de febrer del 1996.
El Director Gerent de l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut:
Manel Ferrer i Massanet.
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V)

Z)

A la Pregunta RGE núm. 28/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a cost del programa "Ràdio Jove"
durant l'any 1995. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 31/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a dies i hores d'emissió del programa
"Ràdio Jove" durant l'any 1993. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).

Cost de personal (producció i realització): 13.884.749.
De dilluns a divendres i dues hores els dissabtes.
Cost d'emissió (contractació emissora): 8.500.000.
Despeses diverses (despl., materials, etc.): 266.271.

Això representa un total de 312 dies, amb una quantitat
total de 1534 hores d'emissió.

Total: 22.651.020 pessetes.

Illa de Mallorca: 1274 hores.
Illa de Menorca: 260 hores.
Illes d'Eivissa i Formentera: 55 hores.

Marratxí, 5 de febrer del 1996.
El Director Gerent de l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut:

Marratxí, 5 de febrer del 1996.
El Director Gerent de l'Institut Balear de Serveis a la

Manel Ferrer i Massanet.
Joventut:

Manel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 29/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a dies i hores d'emissió del
programa "Ràdio Jove" durant l'any 1995. (BOPIB núm. 27 de 18
de gener del 1996).
De dilluns a divendres (4 hores diàries) fins el 14 de

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 32/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a negociacions amb l'Estat central
pel traspàs de competències en matèria d'Universitat. (BOPIB núm.
27 de 18 de gener del 1996).

juliol.
De dilluns a divendres (3 hores diàries) des del 17 de
juliol.
Això representa un total de 260 dies, amb una quantitat
de 940 hores d'emissió a totes les Illes Balears de manera
simultània, amb les següents freqüències:
Illa de Mallorca: 98.8
Illa de Menorca: 93.6
Illes d'Eivissa i Formentera: 97.2
Marratxí, 5 de febrer del 1996.
El Director Gerent de l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut:
Manel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 30/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a dies i hores d'emissió del
programa "Ràdio Jove" durant l'any 1994. (BOPIB núm. 27 de 18
de gener del 1996).
1.- De dilluns a divendres (4 hores diàries) des de l'1 de
gener fins el 14 d'octubre.
De 19.00 a 23.00 Freqüència 106.1. per a l'Illa de
Mallorca.
Freqüència 98.2 per a l'Illa de Menorca.
Durant aquest període s'emetia una hora per l'Illa de
Menorca des de les 19.00 a les 20.00, i la resta per l'Illa de
Mallorca).
2.- A partir del 17 d'octubre es produeix un canvi de
programació i horari:
De dilluns a divendres (4 hores diàries) fins el 31 de
desembre, i de manera simultània.
De 16.00 a 20.00 Freqüència 98.8 per l'Illa de Mallorca.
Freqüència 93.6 per l'Illa de Menorca.
Freqüència 97.2 per Eivissa i Formentera.
Això representa un total de 260 dies, amb una quantitat
total de 1040 hores.
Marratxí, 5 de febrer del 1996.
El Director Gerent de l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut:
Manel Ferrer i Massanet.

El senyor diputat fa una sèrie de preguntes, a partir de la
"notícia de la decisió del Govern de la CAIB de donar per trencades
les negociacions amb l'Estat central" en matèria relatives a la
Universitat de les Illes Balears.
Aquest punt de partida és incorrecte. Les negociacions no
s'han romput, tot i que quan les postures es tornen llunyanes i amb
aparença de fermes, l'afirmació de trencament és habitual.
Respecte a les preguntes concretes:
La posició del Govern Balear és obtenir el màxim de
finançament possible per a la Universitat, no només per avui, sinó
per demà. El Govern considera que no és de rebut que la Universitat
de les Illes Balears sigui la única dins una estructura estatal, raó per
la qual ha fet una proposta d'apropament al Govern Central, que
implica una forta participació inversora de l'Administració
autonòmica, especialment des de l'any 2.000.
El Govern demana unes inversions suficients per garantir
el creixement futur de la Universitat, dins un conjunt de
finançament que, com el senyor diputat entendrà, ha d'estar decidit
pel Parlament Balear. El volum d'inversió futur ha de ser fix: amb
això, el finançament necessari per construir un edifici es converteix
en finançament del funcionament del mateix en el futur. La quantia
concreta de les inversions, amb detall, tot i que el partit que dóna
suport al Govern té una idea, ha de ser decidida pel Parlament, com
no podia ser d'una altra manera. El Parlament i el finançament
disponible permetran triar les prioritats, que el senyor diputat i jo
mateix no acceptaríem que estiguessin imposades per una
negociació de transferències.
El Govern no ha presentat cap projecte d'inversió al
Govern central, atès el fet que el Govern central disposa d'un
programa d'inversions del període 93-97 que no ha executat
totalment i disposa d'una perllongació del mateix cap al futur. El
Govern es vol fer càrrec d'aquests compromisos i demanar al
Parlament les línies futures.
El Govern Balear disposa d'un conjunt d'estudis que
analitzen diferents àrees demogràfiques per determinar quin nombre
d'estudiants disposen regions del nostre tipus a altres llocs del món.
Ara bé, les dades més moderades i probablement més realistes
neixen d'un estudi de participació de les Balears al nombre total
d'estudiants universitaris espanyols. Si la resta d'Espanya disposa
d'un coeficient d'estudiants universitaris que duplica l'actual de les
Illes Balears, el senyor diputat entendrà que és lògic i desitjable que
la societat de les Illes Balears tengui el mateix nombre d'estudiants
universitaris, excepte en el cas, que no s'ha produït mai a les Illes,
que es pensi que hi ha raons amagades que justifiquen una manca de
preparació de la nostra societat o que es defensi una postura de no
formació dels nostres joves. No crec que hi hagi postures contràries,
que defensin que les illes tenguin la meitat d'estudiants que la resta
de l'Estat -proporcionalment-.
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Respecte a la darrera pregunta, sobre l'accés del
estudiants de les Illes menors, hem de dir que:
- Una raó fonamental que explica que les Balears
disposin de prop del 2 per cent dels estudiants de primària, de prop
de l'1.85 per cent dels estudiants d'ensenyament mitjà i només el
0.8 per cent dels estudiants universitaris, és que per les illes de
Menorca i Eivissa Formentera, el desplaçament i residència a
Mallorca és molt costos.
La petició d'un finançament capaç d'atendre un nombre
d'estudiants creixent, suposa l'increment del finançament per
facilitar l'accés dels joves de les illes de Menorca i Eivissa a la
Universitat.
Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 34/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a obres de reparació i manteniment
de la carretera Maó-Cala'n Porter. (BOPIB núm. 27 de 18 de
gener del 1996).
Que les obres esmentades s'han realitzat en perfecta
coordinació amb l'Ajuntament de Maó i d'acord amb les seves
sol•licituds, una còpia de les quals s'acompanya.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 35/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a acords amb els sindicats i la Funció
Pública a l'any 1995. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
El darrer catàleg global de llocs de treball de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
al personal funcionari al servei d'aquesta, es va aprovar mitjançant
acord del Consell de Govern de dia 9 de juny del 1994, i publicat
mitjançant Resolució de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció Pública,
de 15 de juny del mateix any, en el BOCAIB núm. 78, de 26-06-94.
De llavors ençà, mitjançant sengles acords del Consell de Govern,
de 20 d'octubre del 1994 i de 12 de desembre del 1995, s'han produït
dues modificacions de la relació de llocs de treball publicada el juny
del 1994. Aquestes modificacions es varen negociar amb les
Organitzacions Sindicals presents a la Mesa General de Negociació
de l'Administració del Govern Balear, en compliment del que
disposa l'article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de maig, d'òrgans de
representació, determinació de les condicions de treball i
participació del personal al servei de les Administracions Públiques,
i es varen informar favorablement per la Comissió de Personal a les
sessions dels dies 17 d'octubre del 1994 i de l'1 de desembre del
1995.
Pel que fa al tema de l'Oferta pública d'ocupació d'aquesta
Comunitat Autònoma, hem de dir que no hi ha hagut acords
sindicals sobre això atès que, la disposició addicional segona de la
Llei 3/1994, de 29 de novembre, de Pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1995, recollida la
suspensió de la vigència de l'article 42 de la Llei 2/1989, de 22 de
febrer. En conseqüència, no es convocaren, durant l'any 1995, ni
proves selectives d'ingrés, no concurs de trasllats entre tot el
personal de la Comunitat. Aquesta situació de suspensió, s'ha vist
prorrogada en virtut del que recull la disposició addicional segona
de la Llei 9/1985, de 21 de desembre, de Pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1996.
Quant al tema relatiu al coneixement de la llengua
catalana per a l'ingrés a la Funció Pública, hi ha un projecte de Llei,
tramès en el seu moment al Parlament perquè sigui discutida i
tramitada com pertoca.
Per acabar, és important destacar el tenor literal en què es
formula la pregunta, que inclou el terme "acords" atès que la Llei
9/1987, de 12 de maig, d'òrgans de representació, determinació de
les condicions de treball i participació del personal al servei de les
administracions públiques, en el capítol tercer, fa referència a
l'àmbit de la negociació col•lectiva amb les Organitzacions
Sindicals, negociacions que s'han efectuat quan era preceptiu.
Aquesta norma no exigeix, en cap cas, l'obligatorietat d'assolir
acords al respecte.
Així mateix, esmentar que la potestat legislativa està
encomanada exclusivament al Parlament. Així les coses i, fet que
aquesta facultat està residenciada únicament i exclusivament en el
Parlament, és important esmentar que el procediment articulat a
aquest efecte i contingut en el Títol IV del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, de 4 de juny del 1986, no s'hi recull, que en cap
moment de la tramitació i discussió parlamentària, sigui necessari
comptar amb acords globals al respecte, atès que això podria
vulnerar i menyscabar la competència atorgada a aquesta Institució.
Palma, 6 de febrer del 1996.
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain Diez.
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Ordre de Publicació
AD)

2.- Del càlcul de les quotes lleteres per a les empreses a la
campanya 94/95, els lliuraments de llet i productes lactis varen ser:

A la Pregunta RGE núm. 42/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a agricultors de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Mallorca: 46.642.000 kg.
Menorca: 61.201.000 kg.
Eivissa: 1.400.000 kg.

1.- La darrera estadística oficial es realitzar l'any 1993
per l'Institut Nacional d'Estadística i dona la quantitat de 19.973
agricultors a les Illes Balears.

3.- Mallorca: 36,9%
Menorca: 91,9%
Eivissa: 0,0%

2.- Segons les dades de la Conselleria d'Economia i

4.- Mallorca: 45.912.000 kg.
Menorca: 61.173.000 kg.

Hisenda.
Mallorca: 75,5%
Menorca: 9,6%
Eivissa: 14,9%
3.- Segons el darrer cens realitzat per l'Institut Nacional
d'Estadística, l'edat mitjana de:
Mallorca: 54 anys
Menorca: 55 anys
Eivissa: 47 anys
4.- Segons l'enquesta de l'INE abans esmentada, a les
Illes Balears hi ha 18.190 explotacions agràries, i la seva
distribució per illes, segons el percentatge calculat del darrer cens
de l'INE és:
Mallorca: 14.370
Menorca: 728
Eivissa: 4.092
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5.- Per a veure la distribució de vaques per illes s'ha
consultat el directori d'explotacions del Centre d'Informàtica de la
Conselleria de Presidència. Les xifres resultants no concorden ni en
xifres absolutes, ni en xifres relatives amb les dades que té
l'IBABSA. Però hi ha que tenir en compte que els càlculs s'han fet
sobre lactacions reals, per exemple hi pot haver lactacions que no
arriben als 100 dies, i l'IBABSA treballa amb lactacions
normalitzades de 305 dies de durada, i no té en compte les
lactacions de menys de 270 dies.
Mallorca: 4.197 kg.
Menorca: 4.717 kg.
Eivissa: 3.424 kg.
Elaborat per la Secció d'Estadística de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.
Palma, 5 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Palma, 15 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AF)

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 43/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a producció lletera. (BOPIB núm.
27 de 18 de gener del 1996).
1.- Segons el treball realitzat pel INE "Enquesta sobre
l'estructura de les Explotacions Agrícoles 1993" hi ha 1099
explotacions ramaderes productores de llet.
Per informacions rebudes a la Secció d'estadísitca
s'estima que actualment hi ha unes 70 explotacions menys, totes
de Mallorca.
Del directori d'explotacions del Centre d'Informàtica de
la Conselleria de Presidència s'ha calculat la següent distribució
per illes:
Mallorca: 518; 47,1%
Menorca: 552; 50,3%
Eivissa: 29; 2,6%

A la Pregunta RGE núm. 44/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a quota lletera assignada a les
explotacions ramaderes. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
121.583.007 kg.
Palma, 5 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AG)

AK)

A la Pregunta RGE núm. 45/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a llet consumida a les Illes que
prové de les indústries lleteres de les Balears. (BOPIB núm. 27 de
18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 49/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a gestió en comú de les explotacions
ramaderes. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Cap.

Sobre un 37,5%.
Palma, 5 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 46/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a formatge amb denominació
d'origen. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 50/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a control bestiar vacú. (BOPIB núm.
27 de 18 de gener del 1996).

1.- L'any 1995 es produïren 1.330.720 kg de formatge de
Maó.

1.- Durant els anys 1994, 1995 i 1996 foren i seran
investigades, a l'any, aproximadament un terç del cens oficial,
dependent de la zona a sanejar.

2.- L'any 1995 es produïren 513.172 kg de formatge
Maó artesà.

2.- El nivell actualment és baix. Les darreres dades
obtingudes de la extrapol•lació són les següents:

Palma, 21 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Espècie: vacú.
Cens: 25.000.
%+tb:0,18.
%+br: 0
%+LEU: -

Ordre de Publicació

Espècie: oví.
Cens: 249.000.
%+tb:-.
%+br: 0,05
%+LEU: -

AI)
A la Pregunta RGE núm. 47/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a producció lletera retirada a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Espècie: caprí.
Cens: 14.900.
%+tb:-.
%+br: 0,08
%+LEU: -

Mallorca: 6.333.746
Menorca: 378.467
Eivissa: 6.712.213.
Palma, 20 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Palma, 6 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 48/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a mecanització del camp de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Si.
2.- De 0,53 tractors/explotació.
Palma, 4 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 51/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a nivell d'incidència de la "mamitis
subolínica" entre el bestiar vacú. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener
del 1996).
1.Mallorca: 376.000 cèl.lules somàtiques/ml.
Menorca: 578.000.
Eivissa: 460.000.
Balears: 492.000
2.- Sí.
3.- 4.090.846 (IVA inclòs).
Palma, 13 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

AN)

AQ)

A la Pregunta RGE núm. 52/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a les actuacions a l'illa de Menorca
per combatre l'Hipoderma Bovins "Barbs" vacú. (BOPIB núm. 27
de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 55/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a campanyes de millora genètica del
vacú. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Sí.

1.- Cap, perquè no hi ha hagut cap tipus de demanda per
part del sector.

2.- Sí.

2.- Cap, per les mateixes raons.

3.- 320.

.
4.- Es continuarà duent la mateixa línia.
Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Palma, 5 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AO)
A la Pregunta RGE núm. 53/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a les actuacions per combatre la
malaltia Piroplasmosi que afecta al ramat vacú. (BOPIB núm. 27
de 18 de gener del 1996).

AR)
A la Pregunta RGE núm. 56/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a dosis seminals destinades a les
finques inscrites als nuclis de control lleter. (BOPIB núm. 27 de 18
de gener del 1996).

1.- Cap, perquè no hi ha hagut cap tipus de demanda per
part del sector.

1.- Les mateixes que en anys anteriors.

2.- Cap, per les mateixes raons.

2.- El mateix que en anys anteriors.

Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

3.Illa: Mallorca.
Dosis llet: 4.227.
Dosis carn: 1.494.

Ordre de Publicació

Illa: Menorca.
Dosis llet: 5.846.
Dosis carn: 1.350.

AP)
A la Pregunta RGE núm. 54/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a millores genètiques en el bestiar
vacú de les Illes Balears. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).

Illa: Eivissa
Dosis llet: 541.
Dosis carn: 33.

1.- Sí.

Total dosis llet: 10.614.
Total dosis carn: 2.877

2.- No.
3.- Sí.

Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

.
Palma, 5 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 57/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a dosis seminals destinades a les
ramaderies de fora dels nuclis de control lleter. (BOPIB núm. 27 de
18 de gener del 1996).
1.- Les mateixes que en anys anteriors.
2.Illa: Mallorca.
Dosis llet: 1.910.
Dosis carn: 1.641.
Illa: Menorca.
Dosis llet: 1.304.
Dosis carn: 1.840.
Illa: Eivissa
Dosis llet: 39.
Dosis carn: 80.
Total dosis llet: 3.253.
Total dosis carn: 3.561
Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 58/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a dosis seminals de races càrniques.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 61/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a control sanitari del bestiar. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).
No.

1.- Sí.
Palma, 5 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

2.- 4.309.960.
3.- 4.309.960.
Dosis:

Ordre de Publicació

Mallorca: 3.135 dosis.
Menorca: 3.190 dosis.
Eivissa: 113 dosis
Palma, 15 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació

AY)
A la Pregunta RGE núm. 62/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a protecció del "Cavall de Menorca".
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Per l'any 1996, la Conselleria d'Agricultura i Pesca
durà a terme un programa de conservació de les races autòctones de
les Illes Balears.
Aquest programa té com objectiu la recuperació,
potenciació i expansió de totes les nostres races autòctones.

AU)

2.- 500.000 pessetes.

A la Pregunta RGE núm. 59/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a adquisició nitrògen líquid destinat
als tancs de manteniment de les dosis seminals. (BOPIB núm. 27 de
18 de gener del 1996).

Palma, 13 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

1.- Sí.
2.- 4.864.867 (IVA inclòs).
3.- Mallorca: 105 ramaders.
Menorca: 181 ramaders.
Eivissa: 1 ramader
Palma, 13 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 60/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a nuclis de control lleter. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Mallorca: 116
Menorca: 210
Eivissa: 2
2.- Les mateixes de cada any.
3.- 7.482.000.
4.- Sí.
Palma, 15 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 63/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a protecció dels "Bous vermells de
Menorca". (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Les previstes en el Decret 56/1995 de 18 de maig.
2.- Cap.
Palma, 13 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

BOPIB núm.47 - 28 de juny del 1996

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

BA)

BE)

A la Pregunta RGE núm. 64/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a protecció de la "gallina negra de
Menorca". (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 68/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a ajuts per a la millora de les
instal•lacions de producció i transformació de llet. (BOPIB núm. 27
de 18 de gener del 1996).

1.- Es destinaran ajudes en funció de les propostes de
l'estudi que realitza la Conselleria en aquests moments.

Expedients tramitats: 134.

2.- No hi va haver sol•licituds d'ajut per aquesta qüestió.

Ajuts adjudicats: 129.

Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

BB)

BF)

A la Pregunta RGE núm. 65/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a protecció de la "Ovella de
Mallorca". (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 69/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a cursos de "Jutges Ramaders".
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

1.- L'ovella de raça roja mallorquina està contemplada
en el programa d'ajudes a les races autòctones en perill d'extinció.

1.- 1 curs.
2.- 75 ramaders.

A més per l'any 1996, la Conselleria d'Agricultura i
Pesca durà a terme un programa de conservació de les races
autòctones de les Illes Balears.

3.- Inicialment no.
4.- Inicialment cap.

Aquest programa té com objectiu la recuperació,
potenciació i expansió de totes les nostres races autòctones.

Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

2.- Cap.
Palma, 9 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 66/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a protecció de la'"ovella de
Menorca". (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Les previstes en el Decret 56/1995 de 18 de maig.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 70/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a aprofitament dels recursos propis a
les explotacions agrícola-ramaders de les Balears. (BOPIB núm. 27
de 18 de gener del 1996).
1.- Es actualment correcte.
2.- Per l'aprofitament òptim dels recursos naturals, a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca hi ha una línia d'ajudes
contemplada en el Decret 57/1995 de 18 de maig.

2.- Cap.
Palma, 13 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 67/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a mecanització dels sistema de
munyida a les Balears. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Sí.
2.- No es donen subvencions per aquests objectius, però
la Conselleria d'Agricultura i Pesca dona un servei de revisió de
sistemes de munyida a Balears.
1994: 320 revisions de sistema de munyida.
1995: 359 revisions de sistemes de munyida.
3.- Sí, les mateixes.
Palma, 14 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Palma, 9 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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BH)
A la Pregunta RGE núm. 71/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a formació dels ramaders en matèria
d'alimentació animal. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Continuació amb el servei de Gestió Tècnica
d'Explotacions, i dins del mateix amb la formulació de racions al
mínim cot.

Per tant podem concloure que al parer de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca el que perviurà serà el sector i que serà la
indústria no adaptada a la nova reglamentació la que tindrà que
tancar.
2.- La primera actuació que a més es prioritària és la
privatització d'"AGAMA SA", que donarà una nova perspectiva al
futur de la indústria lletera de Mallorca.
Palma, 3 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Organització de concursos d'ensitjaments i xerrades
divulgatives.
Palma, 13 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 75/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a acords entre indústries lleteres de
Mallorca i Menorca. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

BI)

No.

A la Pregunta RGE núm. 72/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a finques amb assessorament tècniceconòmic. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Palma, 12 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Totes les finques que ho sol•licitin.
Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
BJ)

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 76/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a actuacions per millorar la
descapitalització de les indústries de transformació lletera de les
Balears. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 73/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a subvenció anàlisi de terres.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

1.- Sí.

1.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha subvencionat
296 anàlisis durant l'any 1995, a les següents illes:

3.- 40.780.234.

2.- Sí.

Mallorca: 219.
Menorca: 56.
Eivissa i Formentera: 21.

4.- 101.992.675.

2.- L'import de 3.930.242 pessetes.

6.- No.

3.- S'han escollit els següents laboratoris:

Palma, 15 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Palmalab.
Col•legi de farmacèutics.
PIME Menorca.
Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 74/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a pervivència del sector lleter.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- A Mallorca es donen dos nivells de dimensió
d'empreses destinades a la indústria lletera que podríem resumir:
1) Una indústries amb una estructura suficient per poder
el•laborar la llet produïda a Mallorca amb aquest destí.
2) Una indústria dedicada al tractament tèrmic de la llet
que va néixer per fer l'envassament de la seva pròpia producció,
i per tant no té estructura industrial suficients per poder processar
de manera continuada increments de producció a no ser que es
realitzin ampliacions, les quals serien econòmicament inviables
degut a les limitacions de creixement imposat per les quotes
lleteres.
Aquesta dualitat previsiblement no es podrà mantenir a
partir de l'1 de gener del 1998, data a partir de la qual tenen que
estar adaptades les indústries lleteres a la nova Reglamentació
Tècnic-sanitària establerta pel Reial Decret 1679/94.

5.- Cap.
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BN)

BQ)

A la Pregunta RGE núm. 77/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a creació nova empresa de
transformació de productes agroalimentaris. (BOPIB núm. 27 de
18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 80/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a quantitats destinades a promoure el
consum de formatge amb denominació d'origen Maó. (BOPIB núm.
27 de 18 de gener del 1996).

1.- Sí, durant l'any 1995 es va aprovar i publicar el
Decret 114/95 de 5 d'octubre, que estableix el procediment de
gestió de les ajudes relatives a la millora de les indústries
dedicades a la transformació de productes agroalimentaris.

1.- La promoció del consum del formatge amb D.O. Maó,
forma part d'un programa conjunt de promoció d'aliments de
Balears, i no és possible indicar l'import.

Aquesta normativa contempla les inversions per a la
creació d'empreses que instal•lin indústries de nova planta o que
implantin millores de processos productius.
2.- Per a l'any 1996 continua vigent aquest mateix
Decret 114/95, amb les dotacions pressupostàries disponibles
procedents de la Unió Europea dons FEOGA Orientació, amb un
complement procedent del Ministeri d'Agricultura i Pesca, es
preveu que es podrà concedir un ajut total del 30% damunt
l'inversió subvencionable.
3.- Depèn de les sol•licituds presentades en el transcurs
de l'any 1996.
Palma, 24 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

2.- La promoció del consum del formatge amb D.O. Maó,
forma part d'un programa conjunt de promoció d'aliments de
Balears i no és possible indicar l'import.
Palma, 4 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 81/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a funcionament del Consell Regulador
de la D.O. del formatge de Maó. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).
1.- 2.500.000 pessetes.
2.- 2.500.000 pessetes.

Ordre de Publicació

Palma, 16 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

BO)
A la Pregunta RGE núm. 78/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a millora de la comercialització del
formatge. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Sí, existeix un programa per a l'any 1996.
Palma, 15 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 82/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a protecció de la Denominació
d'Origen. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- No.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 79/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a acords empreses
comercialitzadores del formatge amb denominació d'origen de Maó.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

2.- El suport, a la millora de la qualitat del formatge Maó
amb denominació d'origen i les ajudes al seu Consell Regulador, per
fer, promoció i divulgació del producte.
Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Sí, com és per exemple l'acció de promoció exterior en
els grans centres comercials de la península.
Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 83/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a foment del consum dels vins de
Mallorca amb D.O. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- La subvenció pel Consell Regulador de la
Denominació d'Origen dels vins de Mallorca, ha estat de 1.500.000
pessetes.
2.- La mateixa quantitat.
Palma, 13 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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BU)
A la Pregunta RGE núm. 84/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a incorporació nou productors als
Consells reguladors de les D.O. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener
del 1996).

Decret 29/92, per tant, no hi ha cap partida pressupostària específica
per aquestes inversions donat que aquella és per a tot el conjunt de
línies que componen el programa de "Millora d'Estructures
Agràries".
Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

1.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha convocat
reunions amb els productors dels diferents productes acollits a les
D.O., per tal d'expliar-los el funcionament i les característiques
dels mateixos.

Ordre de Publicació
BZ)

2.- Sí.
Palma, 16 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 85/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a comercialització dels productes
lleters de Balears en el sector de l'hoteleria de les Illes. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Sí.

A la Pregunta RGE núm. 88/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a noves explotacions agràries
electrificades. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
L'any 1994 varen finalitzar les obres d'electrificació de la
zona rural "Sa Mitjania" del TM de Ciutadella (Menorca), que
beneficia a 17 explotacions agràries.
Durant l'any 1995 s'han realitzat les obres d'electrificació,
a la zona rural "Es Puntarro" dels termes municipals de Maó, Alaior
i Es Mercadal (Menorca), que beneficia a 37 explotacions agràries
integrades a la SAT "Vall de Puntarro" i l'any 1996 s'estan realitzant
les obres d'electrificació de baixa tensió per completar aquesta
actuació directa de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per un
import de 28.460.124 pessetes.
Palma, 7 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

2.- No.
3.- Convocar reunions amb els sectors implicats.
Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 86/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a mercats artesanals de venda de
productes agroalimentaris. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).
1.- No.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 89/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a noves explotacions agràries amb
telèfon. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- No s'ha rebut cap sol•licitud específica per aquesta
finalitat, ni inclosa en altres inversions.
2.- La prevista amb caràcter general en el Programa de
Millora de les Estructures Agràries.
Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

2.- Cap.
3.- Cap.
4.-Cap.
Palma, 12 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 87/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a millora habitatge rural. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Mallorca:
1994: 5
1995: 5
Menorca:
1994: 0.
1995: 0.
Eivissa i Formentera:
1944: 0.
1995: 0.
2.- La millora i adquisició de l'habitatge rural forma part
del conjunt de possibles aplicacions a que poden ser destinades les
ajudes de la línia A "Primera instal•lació d'agricultors joves", com
es descriu a l'article 19.4 del R.D. 1887/91 i l'article 12.4 del
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CB)

CD)

A la Pregunta RGE núm. 90/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a camins rurals que s'han arreglat.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 93/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a foment de les compres en comú dels
productes primers. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

1.- Mallorca:
1994: 6.
1995: 0.
Menorca:

1.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca, dins del programa
FONER II, ha subvencionat la construcció d'un magatzem a la
Cooperativa "S Guillermo y Sta. Escolástica" a Ciutadella, per
fomentar la compra en comú de matèries primeres.
2.- S'ha concedit una subvenció de 7.500.000 pessetes a la
Cooperativa "S. Guillermo y Sta. Escolástica" de Ciutadella i de
6.762.500 pessetes a PIEME, dins del programa FONER II.

1994: 0.
1995: 5.

3.- Les previstes en el programa FONER II.
Eivissa:
Palma, 13 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

1994: 1.
1995: 4..
2.- Les finques beneficiades són totes aquelles que d'una
o altre manera veuen millorat el seu accés, per això el nombre és
difícil de determinar, ja que els beneficiaris són tots els ciutadans
de Balears.
3.- Depèn de les sol•licituds que es facin a aquesta
Conselleria, es determinarà la quantitat a cada illa.

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 94/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a resultats de les experimentacions de
nous cultius. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Positius.

Palma, 21 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

2.- El suficient.
Palma, 20 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 91/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a hectàrees regades amb aigües
depurades. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Mallorca: 1.425 ha.
Eivissa: 122 ha.
2.- L'any 1995 no hi ha hagut cap increment perquè s'han
finalitzat diverses obres començades.

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 95/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a racionalització i abaratiment de
l'energia elèctrica a les explotacions agràries. (BOPIB núm. 27 de
18 de gener del 1996).
Sí.

3.- L'òrgan competent per a la creació de societats de
regants és la Junta d'Aigües. Així i tot la Conselleria dóna suport
a totes les societats que la demanen.

Palma, 7 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

4.- Col•laborar i ajudar d'acord amb les possibilitats de
la Conselleria, a que s'utilitzin totes les aigües depurades.
5.- Sí..
Palma, 5 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 96/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a incorporació de joves a
l'agricultura. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Mallorca:
1994: 19.
1995: 21.
Menorca:
1994: 24.
1995: 7.
Eivissa i Formentera:
1994: 5.
1995: 2..
Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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CH)

CK)

A la Pregunta RGE núm. 97/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a concertació o acord intersectorial
entre el sector agrari i turístic. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).

A la Pregunta RGE núm. 100/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a foment del cooperativisme de segon.
i tercer. grau. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

1.- No.
2.- La promoció es previsible com acció a dur a terme al
llarg de l'any 1996.
Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

1.- Durant l'any 1995 la Conselleria d'Agricultura i Pesca
ha concedit una subvenció a la Cooperativa de segon. grau "S.C.L.
del Camp Mallorquí" de 4.563.836 pessetes, en aplicació del decret
38/1995 de 5 d'abril del 1995.
Referent a les cooperatives de tercer. grau, no existeixen
a les Balears.
2.- Depèn de les sol•licituds que es presentin.
Palma, 4 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 98/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a sistema de pagaments del sector
hoteler. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Ordre de Publicació
CL)

Encara no hi ha signat cap pacte intersectorial.
Palma, 25 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 101/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a Consell agrari de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Durant l'any 1994, el Consell Agrari es va reunir dia 15 i
22 de febrer.
Durant l'any 1995, el Consell Agrari es va reunir dia 22
de novembre.

A la Pregunta RGE núm. 99/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a ajuts pel foment del
cooperativisme agrari de primer. grau. (BOPIB núm. 27 de 18 de
gener del 1996).

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

1.- Durant l'any 1995 es varen concedir en aplicació del
decret 38/1995 de 6 d'abril la quantitat de 13.983.576 pessetes.

Ordre de Publicació
CM)

2.- En funció de les sol•licituds que presentin.
3.- La política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca no
es crear noves cooperatives, sinó potenciar i consolidar les ja
existents.
Palma, 4 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

A la Pregunta RGE núm. 102/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a foment associacionisme agrari.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Per al foment de l'associacionisme agrari, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca té establertes les següents vies:
- Decret 38/1995 de 6 d'abril, modificat pel Decret
128/1995 de 9 de novembre, pel qual es regula la concessió de
subvencions per a fomentar la contractació de gerents per part
d'entitats associatives agràries.
Any 1995 a l'illa de Mallorca:
SAT "s'Esplet"
Coop. del Camp Mallorquí.
SAAT "sa llubinera".
Total ajuts: 13.983.576
Decret 3/1995, de 13 de gener, pel que s'estableix un
règim d'ajudes per a la implantació del programa Operatiu "Foner
II".
Programa Foner II:
Coop. "S. Guillermo y Sta. Escolástica" de Ciutadella de
Menorca.
Total ajuts: 7.500.000.
Coop. Agràries de les Balears (Ucabal)
Total ajuts: 6.450.000.
Ajudes a la capitalització de les associacions agràries;
Decret 127/1994, de 15 de desembre.
Els beneficiaris poden ser cooperatives o SAT.
Es condició indispensable per sol•licitar aquesta subvenció
realitzar una aportació al capital social per part dels socis, es podrà
subvencionar amb una quantitat igual a l'aportació fins a un límit
màxim de 7.500.000 pessetes.

BOPIB núm.47 - 28 de juny del 1996
Ajudes a les Organitzacions Professionals Agràries,
OPA i altres entitats associatives, Ordre de dia 1 de juny del 1995
i 13 d'octubre del 1995.
La subvenció està encaminada a cobrir les despeses de
funcionament.
Durant l'any 1995 han rebut una ajuda, acollint-se a
aquesta Ordre, les següents entitats amb les quantitats següents:
OPAS:
UP de Mallorca: 11.758.613.
UP de Menorca: 606.770.
FAGB: 2.332.295.
FAGME: 723.834.
AGRAME: 378.049.
UCABAL: 3.200.439.
Total ajuts: 9.000.000..
Palma, 30 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 104/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a promoció del cultiu de gira-sol per
obtenir gasoil. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
L'idea de la Conselleria era estudiar la viabilitat del cultiu
de gira-sol per obtenir gasoil. Després de fer un estudi preliminar es
va desistir per considerar que degut a l'extensió de les explotacions
i a les condicions d'insularitat, aquest cultiu no seria rentable.
Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 105/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a assegurances agràries. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- 1.404.
2.- Any 1993: 169.

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 103/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a associacions de defensa
sanitària. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Existeixen degudament autoritzades, les següents
Agrupacions de Defensa Sanitària:

1201

3.- Any 1993: 2.243.000 pessetes.
Any 1994: 4.135.241 pessetes.
4.- El percentatge a subvencionar durant l'any es el
contemplat a l'ordre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca d'11 de
desembre (BOCAIB de 26-12-95).
5.- 6.000.000 de pessetes.

En l'espèci bovina: Mallorca 5.
En l'espèci ovina: Mallorca 6. Eivissa 1.
En l'espèci caprina: Mallorca 1.

Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

2.- Any 1994: 22.189.520 pessetes.
Any 1995: 18.478.450 pessetes.

Ordre de Publicació

3.- Any 1996: 25.000.000 pessetes.

CQ)

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

A la Pregunta RGE núm. 106/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a estudi de les causes de la poca
incidència de les assegurances agràries a les Illes Balears. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Les principals causes de la poca incidència de les
assegurances agràries a les Illes Balears, segons els criteris de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca són:
a) Que els cultius de més implantació a les Illes Balears i
de més risc de collita degut a les inclemències metereològiques,
com son: l'ametller, el garrofer i la patata, no estan coberts per les
assegurances agràries.
b) Hi ha cultius que tenen unes condicions de cobertura
que no son les més indicades per als cultivadors de Balears, es el cas
del cítrics en el que el vent es un dels principals incidents que, per
poder ser considerat, es té que declarar zona catastròfica.
c) Per la campanya 1995 el fet de no contar amb
subvenció de prima per part de la Comunitat Autònoma, també va
ser motiu de que els agricultors desistissin de contractar
l'aseegurança.
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d) El fet de declarar els kg. de producció inhibeix la
contractació d'assegurances per un determinat sector de
productors.
e) Un cert grau de desconfiança en el cobrament en cas
de sinistre.
f) Finalment, una altre causa que influeix és que molts
de pagesos per una part tenen una diversitat de fonts d'entrades de
diners i per tant la pèrdua d'un cultiu no els afecta de manera
catastròfica a la seva economia.
2.- En quant als contactes amb ENESA, la Conselleria
d'Agricultura es reuneix periòdicament amb ella a través de la
taula provincial d'assegurances agràries. A més a més, la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i ENESA mantenen contactes
bilaterals de manera freqüent, tractant-se els temes d'assegurances
contínuament.
Palma, 8 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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