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CC) A la Pregunta RGE núm. 527/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a concurs del contracte
d'obres per a l'estació depuradora d'aigües residuals de Santa Gertrudis. 1258

CD) A la Pregunta RGE núm. 528/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a concurs del contracte
d'obres per a l'estació depuradora d'aigües residuals de Santa Maria. 1258

CE) A la Pregunta RGE núm. 529/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la presència del Govern balear a
la visita privada de la reina de Tailàndia.. 1258
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 107/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a cursos de formació
subvencionats per la Conselleria d'Agricultura. (BOPIB núm. 27
de 18 de gener del 1996).

Mallorca: (Es fa constar la denominació, el pressupost i el nombre
d'alumnes)

Cultiu i tractament tomàtiga. 360.570. 20.
Intro. coop. fruits secs. 445.780. 17.
Cultiu de l'olivar. 558.687. 16.
Jornades fruits secs. 418.850. 46.
Cultiu meló i maduixa. 179.892. 23.
Conreu de l'enciam. 411.950. 15.
Iniciació agricultura ecològica. 685.260. 30.
Introducció agroturisme. 4.611.115. 35.
Comptabilitat i fiscalitat. 844.503. 31.
Introducció agroturisme I. 436.170. 91.
Iniciació apicultura 1ª part. 156.800. 45.
Iniciació apicultura 2ª part. 138.678. 27.
Patologia apícola. 296.714. 51.
Projecte Endavant. 873.466. 110.
Manipulació i tractament peix. 2.929.167. 857.

Menorca: (Es fa constar la denominació, el pressupost i el nombre
d'alumnes)

Escola jutges ramaders. 2.374.946. 75.
Cuina menorquina. 717.490. 45.
Floricultura i ornamentació. 882.877.32.
Inseminació artificial. 861.155. 20.
Modernització millora i div. 3.101.198. 45.
Alimentació ramat vaccí. 1.185.345. 45.
Tall i confecció. 569.106. 23.
Natació per a nins. 148.822. 20.
Comptabilitat i fiscalitat. 487.763. 10.
Ús dels medicaments veterina. 168.176. 15.
Maquinària agrícola II. 432.814. 12.
Inseminació artificial. 469.730. 13.
Soldadura. 156.096. 10.
Curació formatge. 276.688. 16.
Agricultura ecològica. 411.512. 13.
Diversificació dones pageses. 612.575. 20.
Alimentació vaccí de llet. 977.073. 16.
Gestió medi forestal. 1.372.775. 36.
Els treballs forestals. 1.180.552. 38.
Comptabilitat bàsica aplic. Maó. 691.467. 14.
Comptabilitat bàsica aplic. Ciut. 691.467. 14.
Utilització fertilitzants. 683.540. 27.
Artesania amb corda. 66.735. 16.
Primers auxilis. 74.242. 34.
Cultiu del meló. 146.638. 27.
Construcció paret seca. 386.663. 6.
Maneig animal sanitat i higiene. 420.200. 16.
Nocions bàsiques soldadura. 48.444. 10.
Tractament i prev. malalt. cavalls. 120.000. 26.
Alimentació ramat vaccí llet. 210.928. 20.

Eivissa: (Es fa constar la denominació, el pressupost i el nombre
d'alumnes)

Anàlisis sensorials vins. 227.776. 49.
Joves agricultors. 1.454.770. 29.
ADV cítrics. 155.000. 30.
Selecció reines. 897.170. 62.
Enologia Eivissa. 228.833. 81.
Enologia Formentera. 77.737. 37.
Sistemes de rec. 66.950. 10.
Viticultura Eivissa. 437.525. 85.
Viticultura Formentera. 125.200. 24.

La partida que es pensa destinar a cursos de formació
durant el 1996, es gestionarà per part de la Direcció General de
Fomento del Empleo.

Està previst que s'organitzin amb la col•laboració de la
direcció general esmentada.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca donarà opció al
Consell Agrari a expressar el seu parer sobre les prioritats en
matèria de formació que proposi el Govern.

El Govern pensa que seria convenient la creació d'un
consell agrari a cada illa, atesa la proximitat de la transferència de
les competències d'agricuyltura als consells insulars, i així es va
acordar en el Consell Agrari celebrat dia 1 d'abril del 1996.
 

Palma, 13 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 108/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a programes de ràdio
subvencionats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca. (BOPIB núm.
27 de 18 de gener del 1996).

(S'especifiquen les emissores, el concepte i l'import)

1994:
Rueda Emisoras Rato. Divulgació activitats de la

Conselleria i subvencions. 920.000.
Radio Popular Menorca. Divulgació activitats de la

Conselleria i subvencions. 55.200.
Radio Popular Mallorca. Divulgació activitats de la

Conselleria i subvencions. 185.725.
Radio Popular d'Eivissa. Divulgació activitats de la

Conselleria i subvencions. 80.500.

1995:
Radio Nacional España. Divulgació activitats de la

Conselleria i subvencions. 647.700.
Ruedas Emisoras Rato. Divulgació activitats de la

Conselleria i subvencions. 115.072.
Radio Popular Menorca. Divulgació activitats de la

Conselleria. 116.000.
Radio Popular Mallorca. Campanya divulgació de les fires

locals. 1.160.000; i Campanya del Dijous Bo. 116.000.

Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 114/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a engreix d'animals
destinats a l'escorxador amb clembuterol. (BOPIB núm. 27 de 18
de gener del 1996).

El Govern per tal de detectar les pràctiques d'engreix
d'animals destinats a l'escorxador amb clembuterol efectua a les
explotacions ramaderes de les Illes, presa de mostres.

L'òrgan competent en aquest tema és la Conselleria de
Sanitat.

No s'ha detectat cap cas durant els anys 1994 i 1995.

No s'ha imposat cap sanció.

La CAP ha informat sempre i puntualment als ramaders
de les conseqüències negatives de la utilització de clembuterol.

Durant el 1996 es continuarà amb les preses de mostres.

Les campanyes informatives dirigides als consumidors
són competència de la Conselleria de Sanitat.

Quant als consumidors la Conselleria de Sanitat és
l'òrgan competent.

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

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 115/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a campanyes informatives
i educatives sobre la qualitat dels productes càrnics. (BOPIB núm.
27 de 18 de gener del 1996).

El Govern balear, mitjançant la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, realitza les labors pròpies d'inspecció i control
amb presa de mostres de les carns que es consumeixen a la nostra
comunitat, ja sia als escorxadors on se sacrifiquen i carnitzen els
animals com als magatzems frigorífics, sales de desfer i indústries
transformadores on s'emmatgametzen i distribueixen tant les carns
pròpies com les procedents de fora de les Balears.

A més d'aquests controls higiènico-sanitaris de carn i
productes càrnics, desenvolupa una labor informativa dirigida cap
als consumidors sobre hàbits de consum i qualitats de les carns, tot
això destinat a aconseguir una major formació dels consumidors
sobre les característiques, condicions de manipulació i de les
distintes variants i qualitats de les carns i els seus productes.

Per això ha realitzat:

- Elaboració i difusió d'uns cartells informatius sobre les
característiques de les carns naturals no tractades i les tractes amb
substàncies prohibides destinades a l'engrossament artificial del
bestiar.

Aquesta informació s'ha distribuït a les carnisseries i
centres de venda de carn.

- Participació en programes de difusió de distints mitjans
de comunicació (ràdio, premsa, TV) dels tècnics d'aquesta
conselleria, on s'han exposat les característiques de les carns
naturals i les seves diferències sobre les carns tractades de forma
i amb ànim de frau, a més dels avantatges sanitaris i nutricionals
d'unes sobre les altres.

Palma, 12 de febrer del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 123/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a punts d'aigua. (BOPIB núm.
27 de 18 de gener del 1996).

Durant el 1994 s'han construït 5 punts d'aigua a Mallorca
i 2 a Eivissa. I durant el 1995, 11 a Mallorca.

El cost d'aquestes inversions ha estat: el 1994, 9.770.164
pessetes i el 1995, 22.107.174 pessetes.

L'any 1996 està prevista la construcció d'una bassa a Es
Mercadal (Menorca).

Palma, 25 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 124/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a tallafocs.. (BOPIB núm. 27
de 18 de gener del 1996).

L'any 1994 s'han construït els tallafocs següents:

Mallorca: 40 tallafocs.

Bunyola: Comuna de Bunyola, Biniforani, Son Creus.
Alcúdia: La Victòria i San Martín.
Palma: Son Quint, Sa Comuna de Gènova.
Manacor: Es Fangar, Son Ganxo i S. Josep de Baix.
Felanitx: Castell de Santueri.
Artà: Es Recó, Sa Canova, Els Olors.
Capdepera: Canyamel, S'Heretat.
Llucmajor: Sa Maimona.
Santa Maria del Camí: Es Cabàs, Son Oliver i Son Seguí.
Lloseta: Es Puig.
Andratx: Son Ensenyat, Son Fortuny, Can Julià, Can

Perxota.
Calvià: Serra de Na Burguera (Bendinat, Valldurgent, Son

Camps, S'Hostalet), Tora, Son Martí, Son Falconer.
Sa Pobla: Gayeta Gran, Son Cladera.
Pollença: Formentor, Cala Murta, Can Bosch.
Puigpunyent: Es Ratxo, Conques, Son Net.

Menorca: 3 tallafocs.

Sant Joan de Labritja: Portinatx, Es Pla Roig.
Santa Eulària del Riu: Torrent de Ses Taules.

L'any 1995 s'han construït els següents:

Mallorca: 35 tallafocs.

Bunyola: Comuna de Bunyola.
Selva: Comuna de Selva, Comuna de Biniamar.
Lloret de Vistalegre: Comuna de Llorito.
Estellencs: Son Fortuny.
Alcúdia: Biniatria, S'Albufera, La Vistoria i San Martín.
Muro: Comuna de Muro.
Son Servera: Línia Feve Artà-Son Servera.
Palma: Son Quint, Sa Comuna de Gènova, Sarrià, Son

Vida, Son Bauzà, Es Canyar.
Manacor: Es Fangar, Son Ganxo, S. Josep de Baix.

S'Ermita.
Felanitx: Sant Salvador, Castell de Santueri i Son Gall.
Campanet: Es Fangar.
Sa Pobla: Gayeta Gran.
Capdepera: Son Jaumell, Faro de Cala Ratjada. Canyamel.
Andratx: Biniorella, Sa Coma den Roca (TM Andratx)
Calvià: Costa den Blanes, Son Martí i Tora.
Pollença: Formentor.

Menorca: 2 tallafocs.

Es Mercadal: Sa Roca.
Ferreries: Cala Galdana.
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Eivissa: 2 tallafocs.

Sant Joan de Labritja: Sa Torreta.
Santa Eulària del Riu: Ca Na Martina.

Per al 1996 hi ha la previsió dels tallafocs següents:

Mallorca: 68 tallafocs.

Bunyola: Comuna de Bunyola.
Selva: Comuna de Selva i Comuna de Biniamar.
Alcúdia: La Vistoria, San Martín, Biniatria, Son Siurana,

S'Albufera, La Victoria i San Martin, Cabo Pinar.
Lloret de Vistalegre: Comuna de Llorito.
Santanyí: Mondragó.
Carretera C-710: Mossety, Femenía Npou, Muntanya i

Mortitxet.
Andratx: Biniorella, Sa Coma den Roca, Camp de Mar,

Sa Cova, Es Coll, Torrenova, Sa Pineta.
Esporles: Son Noguera.
Palma: Son Quint, Sarrià, Son Vida,. Base General

Asensio.
Manacor: Es Fangar, Son Ganxo, S. Josep de Baix.
Felanitx: Ca n'Alou, Sant Salvador, Castell de Santueri,

Son Gall.
Capdepera: Son Favà, Son Jaumell, Cala Mesquida,

Canyamel, Vidrié.
Calvià: Serra de Na Burguera (Bendinat, Valldurgent,

Son S'Hostalet), Tora, Son Martí, Ses Planas, Cala Figuera.
Pollença: Formentor i Cala Murta.
Bunyola: Biniforani, Son Creus, Sals Reis.
Artà: Es Recó, Els Olors, Son Fang.
Llucmajor: Sa Maimona, Son Cerdà.
Santa Maria del Camí: Es Cabàs, Son Oliver i Son

Seguí.
Pollença: Formentor, Cala Murta, Can Bosch.
Puigpunyent: Es Ratxo, Conques, Son Net.

Menorca: 9 tallafocs.

Es Mercadal: Sa Roca, Son Alzina, Llucatx.
Ferreries: Pont de N'Ali, Binisaid, Santa Ponça (Cala

Galdana).
Es Migjorn Gran: Torrenova, Ses Pedreres (Cala

Escorxada).
Ciutadella: Sant Francesc (Cala Enb Turqueta).

Eivissa: 5 tallafocs.

Sant Joan de Labritja: Puig del Pere Muson.
Santa Eulària del Riu: Forn des Saig.
Sant Antoni de Portmany: Camp Vell.
Sant Josep de Sa Talaia: Puig del Pez, Puig den Serra.

Palma, 29 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 125/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a millora i neteja dels accessos
a les zones boscoses. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

L'any 1994 s'han millorat i netejat 26.6 quilòmetres de
zones boscoses a Mallorca i 4.4 quilòmetres a Eivissa. L'any 1995
s'han millorat i netejat 24 quilòmetres a Mallorca.

Les previsions de l'any 1996 són les mateixes que els anys
anteriors.

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

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 126/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a vehicles destinats als serveis
de prevenció d'incendis. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Els vehicles que es destinen als serveis de prevenció
d'incendis són 52 a Mallorca, 10 a Menorca i 10 a Eivissa i
Formentera.

Palma, 25 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 127/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a gestió de finques
forestals. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Totes les finques que ho han demanat tenen la seva
gestió en consorci amb el Secona.

Palma, 6 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 128/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a expedients i sancions
per tales d'arbres no autoritzades. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener
del 1996).

Any 1994:

A Mallorca, 15 denúncies, 14 expedients i 13 sancions.
A Menorca: 2 denúncies, 2 expedients i 2 sancions.
A Eivissa: 3 denúncies, 3 expedients i 3 sancions.
A Formentera: cap denúncia, cap expedient i cap sanció.

Any 1995:

A Mallorca, 20 denúncies, 13 expedients i 10 sancions.
A Menorca, 3 denúncies, 2 expedients i 2 sancions.
A Eivissa, 2 denúncies, 1 expedient i 1 sanció.
A Formentera, cap denúncia, cap expedient i sap sanció.

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

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 129/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a boscos afectats per
incendis que s'han repoblat. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).

Durant els anys 94 i 95 s'han repoblat 230 hectàrees a
Mallorca. Les previsions per a l'any 1996 són de 200 hectàrees.

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

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 130/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a Pla de reforestació. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Dins el Pla de reforestació de terres cultivables, durant els
anys 1994 i 1995 s'han repoblat 178,11 hectàrees a Mallorca, 9,83
a Menorca i 0,00 a Eivissa i Formentera. En total: 189,94 hectàrees.

Les espècies que s'han fet servir per a la reforestació han
estat:

Garrofer (46,495 Has)
Pi blanc (58,945 Has)
Alzina (17,620 Has)
Ullastre (61,695 Has)
Xiprer (0,800 Has)
Pi ver (0,100 Has)
Lledoner (0,775 Has)
Ginebró (0,290 Has)
Noguer (3,000 Has)
Om (0,220 Has)
Total: 189,940 Has.

Els ajuts que han rebut els propietaris de cadascuna de les
finques reforestades són els que preveu el Decret 98/93, de 29 de
juliol, i l'Acord del Consell de Govern de dia 13 de gener del 1995.

Han rebut ajuts tots els propietaris que ho han sol•licitat
d'acord amb la normativa vigent.

El pressupost inicial per al 1996, aprovat pel Parlament,
és de 266.800.000 pessetes.

Palma, 9 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 131/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions dins el programa
lluita contra l'erosió. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

1994
Tractaments selvícoles i repoblacions:
Mallorca: 95.000.000 pessetes.
Menorca: 10.000.000 pessetes.
Eivissa i Formentera: 15.000.000 pessetes.

1995
Tractaments selvícoles i repoblacions:
Mallorca: 167.000.000 pessetes.
Menorca: 5.000.000 pessetes.
Eivissa i Formentera: 5.000.000 pessetes.

Construcció d'un dic al Torrent des Pujol (Santanyí):
Mallorca: 45.367.000 pessetes.

Previsions per al 1996
Tractaments selvícoles i repoblacions:
Mallorca: 171.200.000 pessetes.
Menorca: 10.000.000 pessetes.
Eivissa i Formentera: 10.000.000 pessetes.

Construcció de dics a la zona de llevant de Mallorca:
Mallorca: 118.151.000 pessetes.

Les diferències pressupostàries que es poden veure entre
l'illa de Mallorca i la resta d'illes en aquesta matèria, es justifiquen
amb el fet que només a Mallorca existeixen conques de certa
importància i per tant és on són més necessaris els treballs
hidrològico-forestals.

Palma, 16 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 132/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a protecció dels alzinars
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

S'han elaborat informes relacionats amb la delimitació
d'alzinars per als ajuntaments i particulars. Així mateix, la
guarderia forestal vigila el compliment de la normativa de
protecció d'alzinars.

De moment no està previst realitzar cap pla de protecció
dels alzinars, ja que es considera suficient l'aplicació de la
normativa vigent.

Palma, 9 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 133/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a permís per a les tales
d'ullastres. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Des del novembre del 1992 al gener del 1996 hi ha hagut
133 expedients de sol•licituds de permisos de tales d'ullastre. Se
n'han denegat 9. S'han detectat 4 tales sense permís i s'han iniciat
4 expedients sancionadors.

Palma, 6 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 134/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a plaga forestal del banya-
riquer. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

El Cerambix cerdo i Tomicus piniperda són insectes
perforadors que ataquen les alzines i els pins, respectivament.

Com la majoria d'insectes perforadors la seva incidència
depèn de l'estat vegetatiu dels arbres, els arbres debilitats
constitueixen un medi adequat per al seu desenvolupament i en
condicions normals no arriben a constituir una plaga.

La sequera dels darrers anys ha propiciat un debilitament
generalitzat de les nostres masses forestals, això, unit a un
abandonament de les activitats selvícoles, ha produït un augment de
la població d'aquests insectes i en conseqüència dels seus atacs als
arbres.

Actualment hi ha zones de les Illes on els atacs poden
considerar-se importants, podem destacar:

- Zones limítrofes a les zones cremades pels incendis
forestals, a causa que aquests arbres cremats són focus de
desenvolupament i abandonament de la fusta dins la zona de
l'incendi.

- Zones situades en orientació S, amb terreny poc profund.

A la resta de les zones, els atacs no poden considerar-se
greus.

Quant a la distribució per illes, el Tomicus es troba present
tant a Mallorca com a Menorca i Eivissa-Formentera, però Menorca
és l'illa en menor atac. Del Ceraminix cerdo, només s'observen mals
a Mallorca.

Tenint en compte les consideracions anteriors, no són
aconsellables els tractaments químics massius, a causa de la seva
escassa efectivitat, els únics tractaments aconsellables són en focus
localitzats.

Les úniques actuacions afectives en gran escala són les
actuacions selvícoles encaminades a establir l'equilibri forestal.

Dins l'anterior sentit, les úniques actuacions de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca han estat a través d'inversions per
actuacions selvícoles, així com assessorament en casos particulars
sobre el mètode de lluita.

Palma, 24 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 135/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a lluita contra la
processionària del pi. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

L'any 1994 es va destinar a la lluita contra la
processionària pel sistema de les trampes sexuals o de feromona,
un pressupost de 8.117.280 pessetes i l'any 1995, un de 5.209.700.

A la lluita contra la processionària del pi pel sistema de
les fumigacions amb Dimilin, l'any 1994 es va destinar un
pressupost de 16.600.643 pessetes, i l'any 1995, un de 10.070.244
pessetes.

A la lluita contra la processionària del pi amb el Bacilus
Turigiensis, el 1994 s'hi destinà un pressupost de 10.924.200
pessetes, i el 1995, un de 4.764.312 pessetes.

A la lluita contra la processionària del pi pel sistema de
potenciar la presència d'aus depredadores de les orugues, no s'hi
va destinar cap quantitat ni el 94 ni el 95.

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 137/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a impedir l'entrada a
Mallorca i Menorca de la "Grafiosi dels ohms". (BOPIB núm. 27
de 18 de gener del 1996).

Dia 27 d'abril del 1992, es va enviar un escrit al Delegat
Territorial del Ministeri d'Agricultura (Registre Sortida núm.
5176), sol•licitant que s'intensificàs la vigilància d'entrada de fusta
d'om en els ports de les Balears.

Dia 6 d'octubre del 1995, es va trametre un altre escrit
al Delegat del Govern a la CAIB (Registre Sortida núm. 30508),
en el mateix sentit.

Dia 18 de desembre del 1995 es va mantenir una reunió
a la Delegació del Govern per tractar aquest tema, a la qual hi
assistiren el delegat del Govern, el director territorial del Mapa, el
director general de Desenvolupament Rural i Medi Natural
d'aquesta conselleria, el cap de Servei de Conservació de la
Naturalesa d'aquesta conselleria i un tinent coronel de la Guàrdia
Civil.

Respecte a si les illes exemptes de "grafiosi" poden
obtenir algun benefici, com a possible reserva d'aquests arbres, no
consta cap programa europeu que beneficiï aquest tema específic.

Palma, 17 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 138/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a lluita contra la varroasi de
les abelles. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha facilitat a les
associacions d'apicultors de Balears productes zoosanitaris
subvencionats per combatre la varroasi de les abelles.

Amb els programes de subvenció de productes per
combatre les malalties consideram possible disminuir
considerablement la incidència de la varroasi a les abelles.

Palma, 5 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 139/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a promoció de l'apicultura.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Les actuacions que la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
com a ajudes, a l'apicultura balear, s'han centrat en el lliurament de
productes zoosanitaris subvencionats contra una de les malalties
més freqüents i més nociva per a les abelles. A més s'han realitzat
cursos de formació per promocionar l'apicultura a les Illes Balears.

És intenció d'aquesta conselleria continuar amb programes
d'ajudes amb la finalitat d'aconseguir l'eradicació de les malalties i
també en la realització de cursos d'apicultura.

Palma, 5 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 140/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a creació empreses cultius
marins. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Sí, la Conselleria d'Agricultura i Pesca té algun pla per tal
de fomentar la creació d'empreses de cultius marins, de peix a les
Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 141/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a atribució de competències en
matèria d'agricultura. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

El Govern balear preveu que en els terminis prevists a la
darrera Comissió Tècnica Interinsular, podrà aprovar el text
articulat d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'agricultura i pesca, per tal de poder-ho remetre a la Comissió
Tècnica Interinsular.

Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 142/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a Societat rural
menorquina. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

El Conseller d'Agricultura i Pesca no pensa que el
manteniment de la figura contractual de la Societat rural
menorquina, coneguda com ses amitges, causi perjudicis als
agricultors de Menorca.

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

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 143/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a eleccions sindicals
agràries a les Illes Balears. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca convocarà les
eleccions sindicals agràries a les Illes Balears quan ho estimi més
pertinent i adient.

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

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 144/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a tales o podades de la
vegetació situada sota línies aèries de conducció elèctrica. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).

L'any 1994 s'han dut a terme 24 tales o podades de la
vegetació de referència, i l'any 1995 se n'han dut a terme 22.

Així mateix, s'han dut a terme inspeccions per tal de
comprovar el compliment del decret de la Conselleria amb un
resultat positiu.

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

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 145/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a abocadors municipals.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Són tres els abocadors municipals que continuen sense
complir el que es disposa als decrets sobre prevenció dels incendis
forestals que publicà la Conselleria d'Agricultura i Pesca, en el
sentit que els ajuntaments hauran d'obrir una franja perimetral de
seguretat lliure de vegetació de 50 m. d'amplària com a mínim.

Per tal de comprovar el nivell de compliment d'aquest
apartat del decret, la Conselleria ha realitzat inspeccions a tots els
abocadors de les Illes Balears amb un resultat positiu.

Palma, 25 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 146/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a ajuts a les organitzacions
conservacionistes de les Illes Balears concedits per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Els ajuts o les subvencions que ha concedit la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a les organitzacions conservacionistes de les
Illes Balears, els anys 1994 i 1995 són les següents (s'especifica
l'organització, l'import i el concepte):

GOB. 1.176.863. Agrupació de voluntaris (adquisició
d'equips de prevenció i vigilància).

GOB. 20.000.000. Infraestructures finca Sa Trapa (millora
coberta vegetal, depòsits d'aigua, arranjament de camins i de paret
seca).

Les previsions per al 1996 no estan avaluades.

Palma, 4 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 147/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a ajuts a les organitzacions
conservacionistes de les Illes Balears concedides per la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. (BOPIB núm. 27 de 18
de gener del 1996).

La Direcció General d'Ordenació del Territori i Medi
Ambient de la COPOTMA no disposa de capítol pressupostari per
concedir ajuts o subvencions a cap entitat.

Tot i això, aquesta direcció general realitza anualment
diferents acords puntuals de col•laboració amb organismes sense
ànim de lucre sobre activitats relacionades amb la conservació i
preservació del medi ambient de la nostra comunitat.

Palma, 12 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 148/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a "Diari a l'escola".
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

L'objectiu que la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports pretén aconseguir amb els fulls setmanals que sota el títol
de "Diari a l'escola" publica al Diario de Mallorca, és introduir,
com a recurs didàctic, la premsa a l'escola, amb una freqüència
setmanal i en llengua catalana, perquè la comunitat educativa de
les Illes Balears tengui un espai obert a la participació en els
mitjans de comunicació, un espai eminentment difusor i motivador
per a tot el professorat, i vital i engrescador per a l'alumnat.

Durant l'any 1995 vam participar en onze dels fulls
setmanals indicats, i durant el gener del 1996, en dos.

Aquesta direcció general dóna suport a un projecte
semblant, el suplement "Escola Viva", que edita setmanalment al
diari Última Hora durant el curs escolar.

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

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 149/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a "Campus". (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Els objectius del suplement "Campus" són:

- Informar els joves de la nostra comunitat autònoma de
totes les activitats que es fan per a ells.

- Donar a conèixer als joves les institucions,
associacions, escoles i llocs on es fan activitats juvenils.

- Donar l'oportunitat que els joves participin i puguin
utilitzar un espai als mitjans de comunicació per anunciar
activitats i projectes.

- Donar a conèixer les oficines i punts d'informació
juvenil.

- Integrar el projecte d'informació juvenil a una persona
minusvàlida que recull, confeccionar i coordina aquesta edició.

L'Agenda de El Día del Mundo s'edita setmanalment,
cada dijous, a excepció dels períodes vacacionals dels estudiants.
40 suplements per curs.

La realització del suplement, més 1.200 exemplars que
es reparteixen a un total de 24 escoles i instituts, suposa un cost de
71.040 pessetes per suplement.

La Conselleria també dur a terme iniciatives semblants,
com són: agendes radiofòniques (a diferents emissores), guia de
vacances, edició de fullets monogràfics, revista Gatzara a Eivissa;
i té en preparació altres publicacions i la connexió a la xarxa
Internet.

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

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 150/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a tractaments amb plaguicides.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Abans de convocar les places en el BOCAIB núm. 148 de
28.11.95 que publica una resolució de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, per a un curs de capacitació per realitzar
tractaments amb plaguicides a nivell bàsic, la distribució de places
convocades a cada illa estaven d'acord amb el cens de les empreses.

En relació a la divulgació que s'hga fet, per altres mitjans
diferents al BOCAIB, el curs s'anuncià al diari El Día del Mundo,
dia 20.12.95, de venda a cadascuna de les illes.

El termini de presentació de les sol•licituds es va ampliar
fins el 31.1.1996, amb una nova resolució de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que publicà el BOCAIB núm. 161, de
28.12.1995.

Pel que fa al personal auxiliar seleccionat dia 31.1.1996,
les sol•licituds són les següents: 35 a Mallorca, 6 a Menorca i 23 a
Eivissa.

El Tribunal comptarà amb 5 dies hàbils, des de la
finalització del termini de presentació de les sol•licituds per
seleccionar el personal (BOCAIB núm. 148, de 28.11.1995).

Respecte del tipus d'ajut destinat als seleccionats de les
illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, per tal d'ajudar-los a
finançar els desplaçaments i les despeses de manteniment. El curs
es desenvoluparà a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, el
professorat es desplaçarà des de Mallorca.

Palma, 9 de febrer del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 151/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a atribució de competències en
matèria d'escoletes. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

En aquests moments es procedeix a l'elaboració de
l'esborrany del projecte de llei de transferències en la matèria a la
qual es refereix la pregunta, per la qual cosa és previsible que en un
període breu de temps i un cop finalitzat el procediment legal
establert, s'elevi als òrgans competents per a la seva aprovació
definitiva.

Palma, 14 de febrer del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.
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Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 153/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a substituir les
senyalitzacions en pont a les carreteres de Menorca. (BOPIB núm.
27 de 18 de gener del 1996).

Aquest departament no té prevista, de moment, la
substitució dels pòrtics, si bé no se n'instal•larà cap de nou.

Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 154/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a associacions de defensa
vegetal. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A Mallorca hi ha 9 associacions de defensa vegetal
ADV, a Menorca, 2 i a Eivissa, 2.

La col•laboració de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
amb les ADV es regula a la legislació vigent.

Tenen un cost anual de:
1994: 29.578.000 pessetes.
1995: 5.772.000 pessetes.

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

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 156/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a vedats socials. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A Mallorca hi ha el vedat social de caça d'Artà, i a
Menorca i a Eivissa no n'hi ha cap.

Per raons pressupostàries, la Conselleria d'Agricultura
i Pesca no pensa promoure que se'n declarin més durant l'any
1996.

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

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 157/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a ajuts a les societats de
caçadors. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

1994
Mallorca: 4.700.000 pessetes
Menorca: 1.000.000 de pessetes
Eivissa: 1.900.000 pessetes

1995
Mallorca: 2.900.000 pessetes
Menorca: 2.600.000 pessetes
Eivissa: 1.100.000 pessetes

La previsió per a l'any 1996 encara no està distribuïda per
illes.

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

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 158/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a campionats de tir al colomí.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca no ha subvencionat
cap campionat de tir al colomí els anys 1994 i 1995, i tampoc no se
n'ha sancionat cap.

Palma, 9 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 159/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a guarderia forestal en el
control de les activitats cinegètiques. (BOPIB núm. 27 de 18 de
gener del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca creu que la guarderia
forestal ha de jugar un paper molt important en el control de les
activitats cinegètiques.

Palma, 21 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 160/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a examen per a la
concessió de llicències de caça. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener
del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca té previst implantar,
tal i com s'ha declarat als mitjans, un examen previ a la concessió
de les llicències de caça.

La data exacta no es pot donar per part dels serveis
tècnics, ja que no està en estudi.

Palma, 19 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 161/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a concessió de noves
llicències de caça. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

No és cert que la Conselleria d'Agricultura i Pesca hagi
previst que, en un breu termini, condicionarà la concessió de
noves llicències de caça al fet que el caçador pugui garantir que té
un lloc on poder caçar.

Palma, 20 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 162/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a potenciació del turisme
cinegètic. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Totes les fonts que representin la millora dels recursos
econòmics i socials a les Balears, i que no perjudiquin al medi
natural, són estudiades en la mesura que correspon per part
d'aquesta conselleria.

Per declarar un vedat com a "vedat intensiu de caça",
s'ha de presentar un pla tècnic, que, en el seu cas, s'aprova per un
període de tres anys. Anualment, s'ha de presentar una memòria
d'activitats del vedat.

Palma, 9 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 163/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a protecció dels animals
que viuen a l'entorn humà. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).

Les comprovacions que ha efectuat la Conselleria
d'Agricultura i Pesca durant l'any 1995, en la celebració de
competicions de tir al colomí, autoritzades per la Conselleria, on
no es permeten les replaces ni altra pràctica que suposi tirs
addicionals a les dues que corresponen al competidor, tal com
preveu el Decret 56/1994, pel qual s'aprova el Reglament per al
desenvolupament i l'aplicació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, han estat totes
les que en el seu moment són considerades necessàries.

No s'han detectat incompliments d'aquesta norma.

Palma, 9 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 164/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a prohibició d'assistència de
menors de 16 anys a la celebració de competicions de tir al colomí.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca no efectua cap control
per tal de garantir el compliment de la prohibició que els menors de
16 anys assisteixin a la celebració de les competicions de tir al
colomí, ja que la realització d'aquests controls correspon a
l'Administració de l'Estat.

Palma, 7 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 165/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a sacrifici dels animals als
escorxadors de forma indolora i instantània. (BOPIB núm. 27 de 18
de gener del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca du a terme els
controls prevists sobre aquesta matèria derivats del Decret 56/1994,
de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament per al
desenvolupament i aplicació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà i el RD 54/1995,
de 20 de gener sobre protecció dels animals en el moment del seu
sacrifici o matança.

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

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 166/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a dimensions dels allotjaments
animals. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

L'ordre a què es refereix la pregunta no ha estat publicada,
si bé la Conselleria ja disposa d'un primer esborrany. El motiu pel
qual encara no s'ha publicat és que s'està a l'espera de les
conclusions d'una comissió europea que té per objectiu detallar els
requeriments mínims de les explotacions i allotjaments de les
diferents espècies animals.

Palma, 14 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 167/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a regulació del sistema
d'identificació dels cans de companyia. (BOPIB núm. 27 de 18 de
gener del 1996).

La Conselleria té previst regular els sistemes
d'identificació dels cans de companyia per un sistema electrònic,
tal i com es preveu, a la Llei de protecció dels animals que viuen
a l'entorn humà.

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

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 168/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a nuclis zoològics.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A Mallorca estan donats d'alta 133 nuclis zoològics, a
Menorca, 20,l a Eivissa, 15 i a Formentera, 1.

La Conselleria efectua inspeccions als nuclis zoològics
existents per tal de vetllar pel compliment de la Llei 1/1992 i del
Decret 56/1994 que la desenvolupa.

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

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 169/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a entitats col•laboradores
per a la protecció i defensa dels animals. (BOPIB núm. 27 de 18
de gener del 1996).

Les associacions per a la protecció i defensa dels
animals que han sol•licitat convertir-se en entitats col•laboradores
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per coadjuvar al millor
compliment de la Llei de protecció dels animals que viuen a
l'entorn humà són: l'Associació per a la defensa dels drets dels
animals (ADDA), la Societat Protectora d'animals i plantes de
Mallorca i l'Associació d'ajuda als cans abandonats (AJUCAN).

Aquestes associacions no han rebut cap tipus d'ajut de la
Conselleria per poder dur a terme les seves tasques.

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

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 170/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a campanyes divulgatives del
contingut de la Llei de protecció dels animals que viuen a l'entorn
humà. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

S'ha confeccionat un tríptic i s'gha distribuït a col•legis,
ajuntaments, etc.

S'estan confeccionant uns cartells per distribuir a les
escoles, ajuntaments, endemés d'unes jornades amb els ajuntaments
sobre l'aplicació de la llei.

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

El tríptic a què fa referència la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major d'aquest parlament, a
disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 171/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a condicions que han de reunir
els establiments que emparen animals vagabunds o abandonats.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

El Govern de les Illes Balears ha pres mesures per tal de
garantir el compliment del que estableix el Títol IV de la Llei
1/1992, pel que fa a les condicions que han de reunir els
establiments que emparen els animals vagabunds o abandonats.

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

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 172/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a efectes per a la sembra
d'esculls artificials. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha dut a terme els
seguiments reglamentaris, de tres anys de durada, als quals obliga
la legislació europea (Reglament UE núm. 4028/86 del Consell i
Reglament UE núm. 3699/93 del Consell).

El seguiment dels esculls artificials ha proporcionat un
volum de dades molt important i, per tant, difícilment sintetitzable.
No obstant això, es pot afirmar que, en línies generals, el poblament
dels esculls segueix una pauta comuna:

1. Pocs dies després de ser instal•lat ja començar la
colonització per part d'organismes sèssils oportunistes.

2. Durant els sis primers mesos des que s'instal•len es
dóna un ràpid procés de colonització, en el qual s'estableixen a
l'escull almanco el 75% de les espècies (peixos inclosos) que en
viuran.

3. El procés de colonització segueix una corba
exponencial inversa que assoleix el punt d'equilibri sobre els 450
dies.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha instal•lat els
esculls artificials següents:

Mallorca: Cap de Regana, Punta Negra-Molinar, Illetes-
Illa del Sec, Santa Ponça i Freu de Dragonera.

Menorca: Punta Prima i Illa de l'Aire.

Eivissa: Punta Rotja.

Formentera: Platja de Tramuntana, Platja de Migjorn.
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Illes Pitiüses: Freu d'Eivissa i Formentera.

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

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 173/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a administració pesquera
única a les Illes Balears. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca pensa que és
possible aconseguir, a través d'una encomana de gestió, una
administració pesquera única a les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 174/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a depuradora de marisc
a Menorca. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca pensa dur a terme
una actuació per promoure la instal•lació a l'illa de Menorca d'una
depuradora de marisc.

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

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 175/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a zona d'interès marisquer.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca té previst continuar
les gestions per tal d'aconseguuir la declaració de la zona del port de
Maó com a zona d'interès marisquer.

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

Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 176/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a Seamasa. (BOPIB núm. 27
de 18 de gener del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca té previst dissoldre
l'empresa pública Seamasa durant el present exercici del 1996.

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

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 177/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a foment cultiu bivalves i
marisqueig. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

L'any 1996 estan prevists els projectes següents:

- Cultiu de dàtil de mar.
- Estudi de la captació natural d'ostra plana.
- Seguiment dels cultius tradicionals a Maó: escopinya

gravada i musclo.
- Seguiment de les zones declarades de producció de

bivalves i altres invertebrats marins.
- Seguiment del banc natural de rossellona de la Badia de

Palma.

La partida econòmica que es pensa dedicar a aquest
objectiu és de 7.318.000 pessetes.

Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 501/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a promoció i foment de
l'agricultura ecològica. (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).

Durant el 1995, per a la promoció del consum i la difusió
dels productes agroalimentaris ecològics, s'han dut a terme les
activitats següents:

1.- Desenvolupament d'una base de dades per tal de
disposar de la informació adient per al desenvolupament de la
comercialització de la producció agrària ecològica.

2.- Assessorament per part dels serveis tècnics en la
creació de la Cooperativa de consumidors de productes ecològics
"Es Lledoner".

3.- Assessorament en la creació de la Cooperativa de
productors de producció ecològica "L'Alzina".

4.- Participació com a co-organitzadors i ponents en el
curs Agricultura ecològica organitzat per la UIB.

Les principals propostes cursades pel Consell de
Producció Agrària Ecològica a la Conselleria d'Agricultura i Pesca
són:

a) Proposta del logotip propi del Consell.
b) Proposta d'eleccions.
c) Proposta de cessió de local per a la seu administrativa.
d) Petició de control a distints punts de venda al detall.

S'han cursat les inspeccions corresponents.
e) Proposta de nomenament dels càrrecs de president i

director tècnic.
f) Proposta de mòduls i fixació de les quantitats

màximes de línia d'ajudes per fomentar l'agricultura ecològica o
biològica.

g) Proposta de poder sumar les superfícies de parcel•les
de distints cultius per tal d'aconseguir la dimensió de la parcel•la
mínima subvencionable establerta pel Reial Decret 51/95.

h) Proposta de reglament del règim intern. Resposta:
acceptat pendent de publicació.

i) Proposta de nomenament del director tècnic com a
vocal de la Comissió reguladora de l'agricultura ecològica.

El Consell balear de la producció agrària ecològica
mitjançant el seu director tècnic ha donat l'assessorament tècnic
adient als interessats per dur a terme la reconversió productiva
d'explotacions agràries i d'empreses agroalimentàries.

S'ha procurat la difusió del coneixement i l'aplicació dels
sistemes de producció ecològica de la manera següent:

- Visites a les finques, per part dels serveis
d'assessorament, prèvies a la inscripció per tal d'elaborar el pla de
reconversió al conreu ecològic.

- Visites a les finques dels agricultors que ho sol•liciten
per tal de resoldre els problemes tècnics que es presenten als
conreus.

- Ponència al curs "Formación de Auditores ambientales
del sector turístico", organitzat pel col•legi oficial de biòlegs.

- Ponència-seminari a la Cooperativa del camp mallorquí
adreçada als productors inscrits al CAE.

- Ponència. seminari a la Cooperativa de Llucmajor.

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

Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 502/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa al servei d'inspecció i
assessorament del Consell balear d'agricultura ecològica. (BOPIB
núm. 28 de 31 de gener del 1996).

Dia 15 de gener del 1996 fou contractada la Sra. Aina
Calafat Rogers, biòloga, per desenvolupar les tasques de veedora
del CAE, funció que continua desenvolupant a moments d'ara.

Per tal de donar compliment a l'article 15 del Decret
99/1994, el CAE disposa dels serveis d'un director tècnic i de la
veedora abans esmentada.

A causa de l'inici del desenvolupament de les tasques
d'organització a la mancança de personal i de disponibilitat
pressupostària les activitats desenvolupades del CAE foren les
següents:

- Desenvolupament d'una base de dades per tal de disposar
de la informació adient per al desenvolupament de la
comercialització de la producció agrària ecològica.

- Assessorament per part dels serveis tècnics en la creació
de la Cooperativa de consumidors de productes ecològics Es
Lledoner.

- Assessorament en la creació de la Cooperativa de
productors de producció agrària "L'Alzina".

- Participació com a co-organitzadors i ponents en el curs
Agricultura ecològica, organitzat per la UIB.

- Visites a les finques per part dels serveis
d'assessorament, prèvies a la inscripció per tal d'elaborar el pla de
reconversió al conreu ecològic.

- Visites a les finques dels agricultors que ho sol•liciten
per tal de resoldre els problemes tècnics que es presenten als
conreus.

- Realització d'un projecte que serà lliurat a finals del mes
de març actual i desenvolupat per la Facultat de Biològiques sobre
analítica de producció, anàlisis de terra adaptats al conreu ecològic.

- Ponència al curs Formación de Auditores ambientales
del sector turístico, organitzat pel col•legi oficial de biòlegs.

- Ponència. seminari a la cooperativa del Camp Mallorquí,
adreçada als productors inscrits al CAE.

- Ponència. seminari a la Cooperativa de Llucmajor.

Per a aquest any 1996 s'ha previst continuar amb les
tasques d'assessorament individualitzat de producció, impulsar de
forma decidida el procés de comercialització i dur a terme les
activitats de formació genèrica dels operadors inscrits i de les
persones interessades en general que es concreta als cursets
següents:

1. Seminari a Sa Canova el mes de maig.

2. Curs d'iniciació a l'Agricultura ecològica I: 5 cursets a
Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa.

3. Curs d'iniciació a l'Agricultura ecològica II: 2 cursets
a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa.

4. Curs de conreus hortícoles i intensius a l'Agricultura
ecològica: 1 curset a Mallorca.

5. El conreu de secà i la ramaderia ecològica: 1 curset a
Mallorca i 1 a Menorca.

Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 503/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa al finançament del
Consell balear d'agricultura ecològica per part de la Comunitat
Autònoma. (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).

L'assignació pressupostària que atorgà la CAIB al CBAE
el 1995 fou d'1.500.000 pessetes.

Per a l'any 1996, a l'empara de l'Ordre del conseller
d'Agricultura i Pesca d'1 de febrer del 1990 que regula la
concessió de subvencions als consells reguladors de les
denominacions d'origen, s'ha concedit una ajuda per un import de
2.500.000 pessetes.

A més, en aquest exercici del 1996 es pagarà una
subvenció per un import de 4.722.797 pessetes que correspon a
una ajuda tramitada a l'empara del Decret 3/1995, sobre la
implantació del programa operatiu Foner II de desenvolupament
de les zones rurals de les Balears.

Pel que fa a l'any 1995, el pes percentual de l'assignació
econòmica de la CAIB en el pressupost global del CAE és del
14%.

Per a l'any 1996, aquest percentatge és del 47,6%.

Palma, 4 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 508/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputat Joana Barceló i Martí, relativa a despeses per al
manteniment, serveis i inversions a cadascun dels ports de la CAIB
durant el 1995. (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).

Inversions realitzades a l'exercici del 1995 als ports
afectes al Servei de Ports. Capítol VI.

Resum.
Serveis generals de ports: 19.260.991,-

Illa de Mallorca:
Port d'Andratx: 25.886.311,-
Port de Sóller: 4.430.510,-
Port de Pollença: 64.299.485,-
Port de Cala Ratjada: 10.066.062,-
Port de Portocristo/Cala Bona: 14.172.256,-
Port de Portocolom: 23.217.601,-
Port de Portopetro/Cala Figuera: 2.636.855,-
Port Colònia de Sant Jordi: 15.201.036,-
Total Mallorca: 159.910.116,-

Illa de Menorca:
Port de Ciutadella: 17.436.634,-
Port de Fornells: 2.478.978,-
Total Menorca: 19.915.612,-

Illa d'Eivissa:
Port de Sant Antoni de Portmany: 18.138.170,-
Total Eivissa: 18.138.170,-

Total inversió en ports: 217.224.889,-

Resum per aplicacions pressupostàries:

Aplicació pressupostària 601.000  
Serveis generals:3.783.3000
Mallorca: 2.134.139
Menorca: 58.000
Totals: 5.975.439

Aplicació pressupostària 601.001
Serveis generals: 577.605
Mallorca: 99.696.205
Totals: 100.273.810

Aplicació pressupostària 601.002
Menorca: 10.650.007

Totals: 10.650.007

Aplicació pressupostària 601.003
Eivissa: 4.948.665
Totals: 4.948.665

Aplicació pressupostària 611.001
Serveis generals: 10.246.339
Mallorca: 32.578.4879
Totals: 42.834.829

Aplicació pressupostària 611.002
Menorca: 9.207.605
Totals: 9.207.605

Aplicació pressupostària 611.003
Eivissa: 12.948.605
Totals: 12.948.605

Aplicació pressupostària 611.010
Mallorca: 25.396.944
Totals: 25.396.944

Aplicació pressupostària 620.000
Serveis generals: 4.653.747
Mallorca: 104.339
Eivissa: 240.900
Totals: 4.998.986

Suma Serveis generals: 19.260.991
Suma Mallorca: 159.910.116
Suma Menorca: 19.915.612
Suma Eivissa: 18.138.170
Suma totals per aplicació: 217.224.889

Total inversió en ports: 217.224.889

Nota: Aplicació 601 correspon a inversions d'obra nova; Aplicació
611 a inversions de conservació i Aplicació 620 a adquisicions de
material informàtic i mobiliari.

Palma, 29 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i

Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.
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Ordre de Publicació
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 509/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, relativa a accions de la Conselleria de
Turisme a la campanya publicitària amb eslògans eròtics a
Anglaterra. (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).

La Conselleria de Turisme a través de la Direcció
General de Promoció Turística es va posar en contacte immediat
amb l'oficina espanyola de Turisme a Londres, recaptant
informació precisa de les notícies aparegudes a la premsa en
relació amb la campanya. De la informació rebuda des de l'OET
es desprèn que la campanya publicitària esmentada duta a terme
per alguns majoristes de viatges amb reclam de tipus eròtic tenia
una caràcter genèric, sense especificar en cap moment el nom
d'Espanya o el de Balears com a destinació de l'esmentada
campanya.

Malgrat tot, la Conselleria va sol•licitar de l'OET de
Londres informació puntual, en el cas que el nom de Balears
(Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera) aparegui de forma
concreta als anuncis, amb la finalitat d'iniciar les actuacions que
es consideraran oportunes, sense que aquesta conselleria tengui
informació en aquest sentit.

Palma, 15 d'abril del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 510/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a data del contracte
del director gerent de l'Institut balear de Disseny. (BOPIB núm. 28
de 31 de gener del 1996).

La data en què fou contractat l'actual gerent, Sr.
Salvador Fortuny Salas, va ser dia 1 d'abril del 1993, i consta a
l'acta de la reunió del Consell de Direcció de dia 8 de març del
1993 que, per unanimitat, va prendre l'acord següent:

Acceptar la proposta del president i nomenar com a nou
gerent de l'Institut Balear de Disseny el Sr. Salvador Fortuny
Salas.

Palma, 23 de febrer del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 5101/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a estudi sobre el cost
del transport marítim entre les illes. (BOPIB núm. 28 de 31 de gener
del 1996).

Aquesta conselleria posseeix un estudi sobre el trànsit
interinsular marítim entre les illes d'Eivissa i Formentera, del qual
s'adjunta fotocòpia.

En relació amb les persones que utilitzen el transport
marítim entre Formentera i Eivissa, aquesta conselleria considera,
a través de l'estudi esmentat, la possibilitat de concedir unes ajudes
al transport interinsular entre Eivissa i Formentera, a causa de la
problemàtica específica d'aquesta darrera illa i atès que el transport
marítim constitueix l'únic nexe d'unió amb l'exterior.

Palma, 12 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i

Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

L'estudi a què fa referència la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major d'aquest parlament a disposició
dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
BN) 

A la Pregunta RGE núm. 512/96, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ingressos recaptats als
ports de la Comunitat pel cobrament de les tarifes generals i
especials. (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).

S'adjunta el quadre resum dels ingressos obtinguts durant
l'any 1995 als ports que depenen d'aquest servei.

Palma, 18 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i

Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

El quadre a què fa referència la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major d'aquest parlament a disposició
dels senyors diputats.
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Ordre de Publicació
BO) 

A la Pregunta RGE núm. 514/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a contractes de les
estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i instal•lacions
annexes corresponents a la zona H de Mallorca. (BOPIB núm. 28
de 31 de gener del 1996).

Zona H: adjudicada a la Ute Ini Medio Ambiente, SA-
Compañía Depuradora de Aguas Residuales, SA.

Import: Costos fixos: 130.139.532 pessetes. Costos
variables: Ciutadella nord 3,02; Ciutadella sud 0,71; Cala Galdana
4,62.

Adjuntam els quadres amb els noms de les empreses
participants amb les respectives ofertes, tenint en compte que els
costos fixos d'obertura de pliques són anuals i els d'adjudicació per
a tres anys.

Palma, 14 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Els quadres a què fa referència la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest
parlament a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
BP) 

A la Pregunta RGE núm. 515/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a contractes de les
estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i instal•lacions
annexes corresponents a la zona G de Mallorca. (BOPIB núm. 28
de 31 de gener del 1996).

Zona G: adjudicada a l'empresa Maquinaria, Depuración
y Servicios, SA.

Import: Costos fixos: 120.569.174 pessetes. Costos
variables: Alaior 2,88; Sant Climent 7,84; Cala en Porter 7,06;
Sant Lluís 3,11; Bombeig des Grau 0.

Adjuntam els quadres amb els noms de les empreses
participants amb les respectives ofertes, tenint en compte que els
costos fixos d'obertura de pliques són anuals i els d'adjudicació per
a tres anys.

Palma, 14 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Els quadres a què fa referència la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest
parlament a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
BQ) 

A la Pregunta RGE núm. 516/96, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a contractes de les estacions
depuradores d'aigües residuals i serveis i instal•lacions annexes
corresponents a la zona F d'Eivissa. (BOPIB núm. 28 de 31 de gener
del 1996).

Zona F: Adjudicada a l'empresa Maquinaria, Depuración
y Servicios, SA.

Import: Costos fixos: 148.696.656 pessetes. Costos
variables: Sant Vicent 1,24; Cala Llonga 3,03; Santa Eulària 2,53;
Sant Josep 2,78; Formentera 3,21; Can Bossa 3,61.

Adjuntam els quadres amb els noms de les empreses
participants amb les respectives ofertes, tenint en compte que els
costos fixos d'obertura de pliques són anuals i els d'adjudicació per
a tres anys.

Palma, 14 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i

Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Els quadres a què fa referència la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest parlament
a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
BR) 

A la Pregunta RGE núm. 517/96, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a contractes de les estacions
depuradores d'aigües residuals i serveis i instal•lacions annexes
corresponents a la zona E de Mallorca. (BOPIB núm. 28 de 31 de
gener del 1996).

Zona E: Adjudicada a la Ute Ini Medio Ambiente, SA-
Compañía Depuradora de Aguas Residuales, SA.

Import: Costos fixos: 161.940.381 pessetes. Costos
variables: Eivissa 1,07; Sant Antoni-Sant Josep 1,32.

Adjuntam els quadres amb els noms de les empreses
participants amb les respectives ofertes, tenint en compte que els
costos fixos d'obertura de pliques són anuals i els d'adjudicació per
a tres anys.

Palma, 14 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i

Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Els quadres a què fa referència la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest parlament
a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
BS) 

A la Pregunta RGE núm. 518/96, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a contractes de les estacions
depuradores d'aigües residuals i serveis i instal•lacions annexes
corresponents a la zona D de Mallorca. (BOPIB núm. 28 de 31 de
gener del 1996).

Zona D: Adjudicada a l'empresa Oms Iberica, SA.

Import: Costos fixos: 177.948.060 pessetes. Costos
variables: Sa Calobra 12,04; Lluc 10,32; Campanet-Búger 3,31; Sa
Pobla 3,52; Selva-Caimari 5,28; Mancor de la Vall 6,51; Lloseta
3,41; Binissalem 3,00; Costitx 6,02; Lloret de Vistalegre 8,35; Sant
Joan 7,12; Sineu-Petra-Maria-Ariany 1,45; Santa Margalida 4,05;
Santa Eugènia 7,86.

Adjuntam els quadres amb els noms de les empreses
participants amb les respectives ofertes, tenint en compte que els
costos fixos d'obertura de pliques són anuals i els d'adjudicació per
a tres anys.



1256 BOPIB núm.49 - 11 de juliol del 1996

Palma, 14 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Els quadres a què fa referència la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest
parlament a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
BT) 

A la Pregunta RGE núm. 519/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a contractes de les
estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i instal•lacions
annexes corresponents a la zona C de Mallorca. (BOPIB núm. 28
de 31 de gener del 1996).

Zona C: Adjudicada a la Sociedad de Explotación de
Aguas Residuales SA.

Import: Costos fixos: 142.812.120 pessetes. Costos
variables: Camp de Mar 0,00; Andratx 2,85; Sant Elm 2,86;
Puigpunyent 1,20; Estellencs 5,85; Banyalbufar 6,65;
Valldemossa 4,73; Deià 5,57; Sóller 1,45.

Adjuntam els quadres amb els noms de les empreses
participants amb les respectives ofertes, tenint en compte que els
costos fixos d'obertura de pliques són anuals i els d'adjudicació per
a tres anys.

Palma, 14 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Els quadres a què fa referència la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest
parlament a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
BU) 

A la Pregunta RGE núm. 520/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a contractes de les
estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i instal•lacions
annexes corresponents a la zona B de Mallorca. (BOPIB núm. 28
de 31 de gener del 1996).

Zona B: Adjudicada a la Ute Ini Medio Ambiente SA-
Auxini, SA.

Import: Costos fixos: 172.155.696 pessetes. Costos
variables: Canyamel 5,29; Font de sa Cala 7,23; Cala Ratjada
4,47; Artà 0,06; Colònia de Sant Pere 4,71; Muro 0,61; Pollença
1,73; Formentor 6,91; Cala Sant Vicenç 0,00; Son Servera 5,76.

Adjuntam els quadres amb els noms de les empreses
participants amb les respectives ofertes, tenint en compte que els
costos fixos d'obertura de pliques són anuals i els d'adjudicació per
a tres anys.

Palma, 14 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Els quadres a què fa referència la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest
parlament a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
BV) 

A la Pregunta RGE núm. 521/96, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a contractes de les estacions
depuradores d'aigües residuals i serveis i instal•lacions annexes
corresponents a la zona A de Mallorca. (BOPIB núm. 28 de 31 de
gener del 1996).

Zona A: Adjudicada a la Sociedad de Explotación de
Aguas Residuales, SA.

Import: Costos fixos: 196.456.829 pessetes. Costos
variables: Algaida-Montuïri 0,62; Vilafranca 0,14; Porreres 1,86; Sa
Ràpita 1,50; Ses Salines 1,82; Cala d'Or 3,31; Portocolom 3,18;
Cales de Mallorca 3,12; Cales de Manacor 2,99.

Adjuntam els quadres amb els noms de les empreses
participants amb les respectives ofertes, tenint en compte que els
costos fixos d'obertura de pliques són anuals i els d'adjudicació per
a tres anys.

Palma, 14 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i

Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Els quadres a què fa referència la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest parlament
a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
BX) 

A la Pregunta RGE núm. 522/96, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa al pla especial de
subvencions en matèria de policies locals. (BOPIB núm. 28 de 31 de
gener del 1996).

Pel que es refereix als anys 1993 i 1995 adjunt es tramet
relació de les quantitats, destinataris i finalitats de les subvencions
que es varen donar.

L'any 1994 no es va donar cap subvenció per falta de
dotació pressupostària.

Pont d'Inca, 27 de febrer del 1996.
Conselleria de Governació.

La relació a què fa referència la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest parlament a
disposició dels senyors diputats.
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Ordre de Publicació
BY) 

A la Pregunta RGE núm. 523/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a associacions no
governamentals dedicades a la conservació de la natura. (BOPIB
núm. 28 de 31 de gener del 1996).

Les associacions no governamentals dedicades a la
conservació de la natura, registrades al Registre d'Organitzacions
creat pel Decret 13/1993, de dia 11 de febrer són: el GOB, la
Societat d'Història Natural de les Balears, l'Associació Museu
Balear de Ciències de Sóller, l'Inese i l'Associació balear d'Amics
dels parcs.

Existeix conveni de col•laboració entre el Govern de la
Comunitat i el Gob, el ABAP i el Museu de Sóller.

Aquestes associacions han rebut ajut o subvenció per
part del Govern els anys 94 i/o 95.

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

Ordre de Publicació
BZ) 

A la Pregunta RGE núm. 524/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients per
infraccions de la Llei 5/1990, de carreteres. (BOPIB núm. 28 de 31
de gener del 1996).

Expedients incoats:
1993: de l'1 al 74.
1994: de l'1 al 114.
1995: de l'1 al 123.
1996: de l'1 al 10.

Expedients tanques retirades:
1993: 56, 57, 58, 69, 71 i 72.
1994: 1, 8, 11, 14, 16, 21, 22, 23, 42, 58, 68, 69, 70, 85,

92, 93 i 108.
1995: 1, 8, 11, 13 i 14.

Expedients en fase de recurs davant el Consell de
Govern:

1994: 2, 7, 10, 13, 15, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 59,
61, 64, 66, 73, 79, 80, 82, 84, 89, 90, 100, 110, 111, 112 i 113.

Expedients en fase executiva (enviat contret a Hisenda):
1994: 2, 7, 10, 13, 15, 59, 61, 64, 66, 73, 79, 80 i 82.

Expedients en tramitació: La resta d'expedients es troben
en distintes fases de tramitació.

Expedients arxivats:
1993: 2, 3, 18, 24, 26, 28, 32 a 37, 41, 50 a 54 i 54 bis.
1994: 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 42, 47, 49, 50, 53, 58. 68

a 70, 77, 81, 85, 92, 93, 99, 106 a 109.
1995: 1, 6 a 8, 10 a 15, 17, 20, 25, 27, 29, 34, 50 a 63, 76

a 79, 91, 92 i 95.

Els expedients han estat incoats per infraccions en
matèria de publicitat a empreses publicitàries (generalment) i a
particulars (menys vegades) i per obres (generalment de
particulars) realitzades sense autorització del departament de
Carreteres i per incompliment de la Llei de carreteres.

Palma, 22 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
CA) 

A la Pregunta RGE núm. 525/96, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a subvencions a entitats
locals per a la redacció de planejament urbanístic. (BOPIB núm. 28
de 31 de gener del 1996).

L'Ordre del Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori de 26 d'abril del 1994 estableix el règim de subvencions a
entitats locals per a la redacció del planejament urbanístic
(BOCAIB núm. 55, 5.5.1994.

A l'empara de l'esmentada normativa, s'han efectuat
convocatòries públiques durant els anys 1994 i 1995, que varen ser
resoltes per resolucions d'aquesta Direcció General en dates
17.10.94 i 17.5.95, respectivament.

En relació amb la convocatòria corresponent a l'any 1994,
varen ser aprovades les subvencions següents:

Alaró: 3.363.750 pessetes.
Algaida: 6.770.798 pessetes.
Búger: 2.805.000 pessetes.
Consell: 1.162.500 pessetes.
Selva: 6.092.037 pessetes.
Sant Joan: 5.100.000 pessetes.
Es Migjorn Gran: 4.250.000 pessetes.

En relació amb la convocatòria corresponent a l'any 1995,
varen ser aprovades les subvencions següents:

Porreres: 4.988.890 pessetes.
Maria de la Salut: 3.073.536 pessetes.
Inca: 4.432.000 pessetes.
Lloseta: 2.368.720 pessetes.

Palma, 13 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i

Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.
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Ordre de Publicació
CB) 

A la Pregunta RGE núm. 526/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a concurs del
contracte d'obres per a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Sa Pobla. (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).

La documentació que s'adjunta a la resposta, queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest
parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
CC) 

A la Pregunta RGE núm. 527/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a concurs del
contracte d'obres per a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Santa Gertrudis. (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).

La documentació que s'adjunta a la resposta, queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest
parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
CD) 

A la Pregunta RGE núm. 528/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a concurs del
contracte d'obres per a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Santa Maria. (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).

La documentació que s'adjunta a la resposta, queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest
parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
CE) 

A la Pregunta RGE núm. 529/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la presència del Govern
balear a la visita privada de la reina de Tailàndia.. (BOPIB núm.
28 de 31 de gener del 1996).

L'estada a Mallorca de la reina Sirikit de Tailàndia va ser
de caire privat amb motiu de la seva visita a Espanya.

La Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears determinà, atesa la informació de l'ambaixador de
Tailàndia a Espanya, de donar el suport que en aquests casos
aconsellen les normes protocol•làries i de cortesia.

La participació del president de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en la visita va ser d'oferir un sopar privat i
atendre una invitació d'un altre sopar ofert per S.M. la Reina de
Tailàndia, juntament amb les autoritats de Balears.

En cap cas la visita no va tenir caràcter oficial.

Palma, 14 de març del 1996.
El Secretari general tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez i González.
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