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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

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

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 2526/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Àngels Leciñena i Esteban, relativa a plans de
desenvolupament d'accessibilitat elaborats i aplicats el 1995 dins
el Pla d'eliminació de barreres arquitectòniques (BOPIB núm. 17
de 27 d'octubre del 1995).

Ordre de Publicació
B)

El Govern de la Comunitat Autònoma té com un dels
objectius fonamentals garantir l'accessibilitat a l'entorn urbà, en
els edificis i mitjans de transport públic, amb la intenció d'afavorir
el principi d'igualtat reconegut a l'article 14 de la Constitució
Espanyola, tal com es recull a l'exposició de motius de la Llei
3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l'accessibilitat i de la
supressió de les barreres arquitectòniques.

A la Pregunta RGE núm. 2842/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ajudes per fomentar
les inversions forestals en explotacions agràries de les Illes Balears
(BOPIB núm. 21 de 17 de novembre del 1995).

Una de les mesures previstes per a l'assoliment dels
esmentats objectius, i segons el que es disposa a la disposició
addicional primera de la dita llei, les administracions públiques
tenen l'obligació d'elaborar un catàleg d'espais i edificis pendents
d'adaptació, per trametre al Consell assessor per a la millora de
l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

Sol•licituds amb contracte firmat: Mallorca, 55; Menorca, 8; Eivissa
i Formentera, 0; total, 63.
Sol•licituds denegades o renunciades: Mallorca, 65; Menorca, 20;
Eivissa i Formentera, 2; total, 87.
Sol•licituds en tràmit: Mallorca, 21; Menorca, 5; Eivissa i
Formentera, 2; total, 28.
Total: Mallorca, 141; Menorca, 33; Eivissa i Formentera, 4; total,
178.

L'esmentat organisme es va constituir i es va reunir per
primera vegada en sessió de dia 27 de gener de 1995, i dins el punt
VI de l'ordre del dia: "Catálogo de espacios y edificios de
titularidad de las administraciones públicas pendientes de
adaptación" es va donar compte del grau de compliment de la dita
mesura, a la qual es varen relacionar les entitats que havien
elaborat i tramès el preceptiu catàleg, i en conseqüència es va
acordar trametre un escrit a les administracions que encara no
havien enviat el catàleg, amb la finalitat de recordar-los la seva
obligatorietat.
En compliment d'aquest acord, la Direcció general
d'Urbanisme, Costes i Habitatge va trametre un escrit de 20 de
febrer de 1995, i es pot dir que de llavors ençà un gran nombre
d'entitats ja han complert amb l'elaboració del catàleg.
Per tot això, un cop definit el catàleg i quantificades i
prioritzades les necessitats, és la voluntat del Govern balear, tal
com es va manifestar a la sessió del Consell assessor, establir un
règim d'ajudes en base a un pla financer que permetrà consolidar
els objectius prevists. No obstant això, i com s'ha dit, prèviament
les entitats que encara no ho han fet, hauran de trametre el catàleg.
Palma, 5 de juny del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran

Les sol•licituds de 1995 per al programa esmentat es
distribueixen per illes de la forma següent:

S'han certificat els treballs de 24 de les 63 sol•licituds
aprovades amb contracte firmat.
Els treballs realitzats, corresponents a les 24 sol•licituds
esmentades, sumen 37.622,525 pessetes. Les dades exposades estan
actualitzades a dia 1 de desembre de 1995.
El crèdit definitiu de l'any 1995 per al programa a les Illes
Balears puja 334.752.000 pessetes, de les quals 290.752.525
corresponen als expedients aprovats i la resta, 43.972.315, als
expedients en tràmit.
Palma, 18 de desembre de 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2843/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a la difusió i
informació del programa regional d'ajudes per fomentar les
inversions forestals en explotacions agràries (BOPIB núm. 21 de 17
de novembre de 1995).
1. Articles de premsa al començament de la campanya.
2. Xerrades informatives en fòrums agrícoles i ramaders
a Mallorca i Menorca.
3. Informació en totes les delegacions de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.
4. Informació i assessorament sobre el terreny, per part del
personal tècnic forestal, a les persones sol•licitants.
5. Elaboració i edició d'un document tècnic en forma de
llibret per a la informació i l'assessorament de les persones
sol•licitants, el cost del qual ha estat de 400.000 pessetes.
Palma, 19 de desembre de 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell
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Ordre de Publicació

D)

F)

A la Pregunta RGE núm. 2844/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a declaracions de
"zona especial d'ordenació per a reg amb aigües residuals
depurades" (BOPIB núm. 21 de 17 de novembre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2849/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a ajudes al foment de
l'activitat teatral durant el 1991. (BOPIB núm. 21 de 17 de
novembre del 1995).

El Decret 33/1987, de 21 de maig, pel qual es declaren
d'utilitat pública a Balears les actuacions encaminades a reordenar
l'agricultura amb la utilització d'aigües residuals una vegada
depurades (BOCAIB núm. 69/87) de la Conselleria d'Agricultura
i Pesca. Segons el decret, le zones s'anomenaran zones especials
d'ordenació per a reg amb aigües residuals depurades o zones
especials de reg.

Joaquina Faidella Mundó (taller de teresetes): 100.000.
M. Guadalupe Vázquez Escribano (quatre cursets de
teatre): 500.000.
Amand Gomis Romaguera (taller de teatre en teresetes):
200.000.
Iguana Teatre (curset d'entrenament actoral a càrrec de
Pere Fullana): 160.000.
La Lluna de teatre (curset de pràctica dramàtica): 200.000.
Estudi Zero, teatre (curset de teatre educacional i direcció
teatral): 220.070.

La proposta la farà el conseller d'Agricultura i Pesca, i
es basarà en un estudi tècnicoeconòmic de viabilitat del reguiu que
es proposa, redactat pels serveis competents de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca i acompanyat d'un informe preceptiu pels
serveis competents de la Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació
del Territori i Medi Ambient, o redactat conjuntament per
ambdues conselleries.
Fins ara no s'ha declarat cap zona especial d'ordenació
per a reg amb aigües residuals depurades en base al Decret 33/87,
de 21 de maig, de la nostra comunitat autònoma.
També s'han realitzat propostes i estudis d'altres zones
però que per ara no s'han formalitzat.
Fins ara s'han declarat zones regables amb aigües
depurades per part del Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, segons la legislació nacional, el Pla de Sant Jordi,
Sector 1 i posteriorment el Sector 2, i tota l'illa d'Eivissa,
especialment s'ha aprovat el perímetre regable de Santa Eulària
des Riu
Palma, 13 de desembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 2845/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a informes tècnics
previs a les declaracions de "zona especial d'ordenació per a reg
amb aigües residuals depurades". (BOPIB núm. 21 de 17 de
novembre del 1995).
No s'ha fet cap informe sobre la pregunta en qüestió.
Palma, 22 de desembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

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

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 2850/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a ajudes al foment de
l'activitat teatral durant el 1992. (BOPIB núm. 21 de 17 de
novembre del 1995).
M. Guadalupe Vázquez Escribano (quatre cursets de
teatre): 200.000.
Antoni M. Thomàs Andreu (curset de teoria i pràctica
dramàtica): 200.000.
Carles Molinet Picó (curs de teatre L'actor i el seu paper):
200.000.
Joan Carles Bellviure Simon (curs taller de teatre al
carrer): 100.000.
Pere Fullana Mas (curs d'entrenament actoral): 100.000.
Amàlia Fernández Mayo (taller de teatre Comedia del
Arte): 100.000
Amand Gomis Romaguera (taller de maquillatge teatral):
100.000.
Joaquina Faidella Mundó (taller de construcció de
teresetes): 100.000.
Rosana Hernández González (curs de teatre de laboratori):
100.000.
Associació cultural Madass (taller El teatre del joc):
100.000.
Associació Nova Terra -teatre- (escola taller de teatre
infantil): 50.000.
Pere Fullana Mas (curs d'entrenament actoral comarca de
Llevant): 100.000.
Estudi Zero, teatre (tallers de teatre: interpretació,
vestuari, utillatge): 200.000.
Llorenç Ramis Rosselló (taller educacional de teatre):
150.000.
Grup Foganya -teatre- (curset de mímica teatral): 170.000.
Associació Nova Terra -teatre- (intercanvi amb
Barcelona): 115.000.
Urban Teatre (participació a la Maratón del espectáculo
(Barcelona)): 200.000.
Orfeó L'Harpa d'Inca (representació obra Monestir del
Castanyar): 285.000.
Carles Molinet Picó (funció Nit de foc, a Castelló):
400.000.
Associació Sans (assistència al festival Alternativa 92, a
Madrid): 250.000.
Associació Sans (adquisició d'infraestructura per oferir
espais escènics als grups teatrals): 4.000.000.
Lluís Colom Miquel -fundació Teatre del Mar(rehabilitació de façanes i coberta del futur Teatre del Mar):
4.000.000.
Associació taller teatre Picadís (representació obra teatral
La tia d'en Carles): 100.000.
Gaietà Aguiló Vera (obra teatral A poc a poc de G.
Cabrer): 200.000.
Eugeni Garcia Julià -grup Es Braser- (comèdies teatrals i
espectacles musicals): 100.000.
Grup de teatre de Campos (representació obra Don
Ventura veranea): 150.000.
Associació Nova Terra (obra teatre El metge a
garrotades): 50.000.
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Amand Gomis Romaguera (obra de teresetes en català):

Bartomeu Rotger i Amengual

250.000.
Joaquina Faidella Mundó (dues funcions de teresetes):
100.000.
Stoa teatre (representació obra Déu): 50.000.
Companyia teatral Es Cadafal (despeses equipament):
100.000.
Mercè Recasens Jaume (muntatge i representació
L'autèntic amic): 30.000.
Grup Caràtula (muntatge i representació Les cartes d'H.
Poirot): 30.000.
Associació cultural Voramar (obra Pels pèls, de Jordi
Graells): 30.000.
Cascall teatre (direcció i muntatge d'una obra de teatre):
100.000.
Grup de teatre Sa Taringa (representació de teatre La
canten calva): 60.000.
Grup de teatre Es Mussol (obra de teatre Ca Nostra de
J. Mas): 90.000.
Joan Lacomba Garcia (dos muntatges teatrals): 100.000.
Margalida Palou Pascual (trobada de teatre en llengua
catalana): 150.000.
Aina M. Salom Ripoll (muntatge de l'espectacle
Històries de fira): 100.000.
Associació Sans (muntatge de l'obra El cercle de guix
caucasià): 250.000.
Col•legi P. Duran Estrany (representació de l'obra El rei
pepet): 30.000.
Associació cultural Voramar (muntatges teatrals a
l'estiu): 150.000.
Grup de teatre Ordi Bnoix (representació obra
L'adoració dels pastors): 150.000.
Le zilitrin-teatre (dos muntatges teatrals: El malalt
imaginari i Teatre de cabaret): 150.000.
Associació cultural Passatemps (representació Aritja
Muntanyenca): 150.000.
Associació A. Sant Bonaventura (obra teatral Amor en
blanc i negre): 120.000.
Centre cultural Colònia Sant Pere (obra de teatre
Cavallet quan eres jove): 80.000.
Andreu Segura Seguí (representació teatral poema satíric
amb música): 50.000.
Onofre Mulet Miserol (representació teatral S'Herència
d'en Toni Fabioler): 100.000.
Grup Foganya -teatre- (estrena de la passió) 225.000.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 2851/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a ajudes al foment de
l'activitat teatral durant el 1993. (BOPIB núm. 21 de 17 de
novembre del 1995).
Associació Sans (infraestructura de l'associació Sans,
gestora del teatre Sans): 2.500.000.
Lluís Colom Miquel (rehabilitació de la sala Rex del
Molinar): 2.500.000.
Onofre Mulet Miserol (representació teatral obra de Joan
Mas): 150.000.
Sebastià Frontera Sánchez (representació teatral Rituals
guerrers): 150.000.
Eugeni Garcia Julià (representació d'un espectacle
musical i un sainet): 150.000.
Pere E. Noguera Vizcaino (obra de Llorenç Villalonga
Desbarats): 2.200.000.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 2852/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a ajudes al foment de
l'activitat teatral durant el 1994. (BOPIB núm. 21 de 17 de
novembre del 1995).
Estudi Zero teatre (producció d'un muntatge teatral Cafè
teatre 94): 1.300.000.
Iguana teatre SCL (producció teatral La meitat de res):
1.700.000.
Associació Sans (infraestructura teatre Sans i escola d'arts
escèniques): 2.000.000.
Fundació Teatre del Mar (rehabilitació de la sala Rex del
Molinar per convertir-la en el futur Teatre del Mar): 5.000.000.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 2898/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a contractació per a la
divulgació d'esdeveniments esportius i educatius. (BOPIB núm. 21
de 17 de novembre del 1995).
Primera Escola esportiva estiu 95:
Diario 16, El Día del Mundo, Última Hora, Diario de
Mallorca, Baleares.
Radio Popular, Cadena 100, Radio Mallorca, 40 Mallorca,
Cadena Dial, Onda Cero, M-80, Última Hora Radio, Radio Balear
Regional, Radio Voz, Radio Ibiza, 40 Ibiza, Radio Menorca, 40
Menorca.
Anglès a Anglaterra: Última Hora, Baleares, Diario de
Mallorca, El Día del Mundo, Menorca Diario Insular, Diario de
Ibiza, Diario 16.
Radio Popular, Cadena 100, Radio Mallorca, 40 Mallorca,
Cadena Dial, Onda Cero, M-80, Última Hora Radio, Radio Balear
Regional, Radio Voz, Radio Ibiza, 40 Ibiza, Radio Menorca, 40
Menorca.
Mostra d'astronomia:
Baleares, Última Hora, Diario de Mallorca, El Día del
Mundo, Diario 16.
Radio Popular, Cadena 100, Radio Mallorca, 40 Mallorca,
Cadena Dial, Onda Cero, M-80, Última Hora Radio, Radio Balear
Regional, Radio Voz, Radio Ibiza, 40 Ibiza, Radio Menorca, 40
Menorca.
Presentació col•leció de cromos Coneix la història coneix
Mallorca:
El Día del Mundo, Diario de Mallorca, Última Hora,
Baleares, Diario 16.
Radio Popular, Cadena 100, Radio Mallorca, 40 Mallorca,
Cadena Dial, Onda Cero, M-80, Última Hora Radio, Radio Balear
Regional, Radio Voz, Radio Ibiza, 40 Ibiza, Radio Menorca, 40
Menorca.
Inscripcions curs acadèmic Conservatori Professional de
Música i Dansa de les Balears:
Última Hora, Diario de Mallorca, el Día del Mundo,
Baleares, Diario 16, Menorca Diario Insular.
Radio Popular, Cadena 100, Radio Mallorca, 40 Mallorca,
Cadena Dial, Onda Cero, M-80, Última Hora Radio, Radio Balear
Regional, Radio Voz, Radio Ibiza, 40 Ibiza, Radio Menorca, 40
Menorca.
Presentació primer volum de la col•lecció Novament:
Última Hora, Baleares, Diario de Mallorca.
Radio Popular, Cadena 100, Radio Mallorca, 40 Mallorca,
Cadena Dial, Onda Cero, M-80, Última Hora Radio, Radio Balear
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Regional, Radio Voz, Radio Ibiza, 40 Ibiza, Radio Menorca, 40
Menorca.
Proves d'accés al reciclatge i perfeccionament del
professorat de i en llengua catalana:
Baleares, Diario de Mallorca, Última Hora, El Día del
Mundo, Diario de Ibiza.
Radio Popular, Cadena 100, Radio Mallorca, 40
Mallorca, Cadena Dial, Onda Cero, M-80, Última Hora Radio,
Radio Balear Regional, Radio Voz, Radio Ibiza, 40 Ibiza, Radio
Menorca, 40 Menorca.
Curs d'iniciació a l'astronomia:
Diario de Mallorca, Baleares, Última Hora, El Día del
Mundo, Diario 16.
Radio Popular, Cadena 100, Radio Mallorca, 40
Mallorca, Cadena Dial, Onda Cero, M-80, Última Hora Radio,
Radio Balear Regional, Radio Voz, Radio Ibiza, 40 Ibiza, Radio
Menorca, 40 Menorca.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 2906/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a l'estació depuradora de
Maó-es Castell. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
Per donar compliment al que disposa VMH en relació
amb l'assumpte, em plau informar el següent:
1.- Es troba incorporada al Pla nacional de sanejament,
però per a la despesa del Govern central tenen prioritat aquelles
depuradores declarades d'interès general.
2.- Negociar amb el Govern central una subvenció, que
dependrà de les restes de tresoreria que tengui el Govern central.
3.- L'Ibasan té previst executar durant aquest any la
depuradora de Maó-es Castell, amb despesa plurianual per als
anys 1996 i 1997. Es va prendre un acord del consell
d'administració per dur a terme l'expedient.
Palma, a 21 de desembre de 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran
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Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 2907/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la rompuda de terres a la
zona afectada per l'incendi del 18 d'agost de 1995 a Menorca.
(BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
Es tracta de faixes auxiliars tallafocs.
Perquè és més negatiu l'impacte de la vegetació emergent
si ja s'ha iniciat la germinació de les llavors disseminades, o si el
material vegetatiu de rebrot està més lignificat.
Palma, a 14 de desembre de 1995
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2908/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep
Portella i Coll, relativa a fons documentals de la biblioteca de Maó.
(BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
L'Arxiu històric de Maó es va crear l'any 1952 com a part
integrant de la Casa de Cultura, amb la finalitat de recollir aquella
documentació valuosa per a l'estudi de la història insular.
Integraven el fons fundacional les quatre seccions
següents: Arxiu Municipal i de la Universitat de Maó, Reial
Patrimoni, Reial Governació i protocols notarials.
Aquesta situació original no va variar en absolut fins a
l'any 1983, en què el Govern balear va rebre la transferència de la
gestió de l'Arxiu i la Biblioteca de Maó mitjançant RD 3040/83.
En aquells anys, l'Arxiu i la Biblioteca ocupaven un petit
espai obert al públic als baixos de l'ajuntament; la majoria del fons
documental quedava a uns dipòsits, també provisionals, de la
Indústria Quesera Menorquina.
Una vegada rebudes les transferències, s'iniciaven les
gestions per a la rehabilitació de l'edifici de Can Mercadal, on
s'ahurien d'allotjar ambdues institucions -l'ARxiu i la Biblioteca- i
que, per aquell temps, estava en ruïna. El nou edifici es va inaugurar
l'any 1987.
Des de l'any 83 en què el Govern assumí la gestió fins
avui, l'Arxiu ha recomençat la seva funció de recollida de
documents d'interès històric incorporant els arxius de Llatzeret de
Maó, de la Delegació del Govern, de protocols notarials (3
actualitzacions), Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS) i la secció Altres Arxius, formada amb
documentació de particulars.
Els instruments de descripció elaborats per possibilitar-ne
la consulta han estat les següents:
- Inventari amb índex alfabètic de l'Arxiu de la Delegació
de Govern.
- Inventari de l'Arxiu del Llatzeret.
- Inventari amb índex sistemàtic de l'Arxiu Municipal.
- Inventari amb índex alfabètic de la secció Altres Arxius.
- Inventari de la subsecció Registre de la propietat.
- Inventari de la subsecció Fadigues Reials.
- Inventari de l'Arxiu de la Reial Governació.
- Catàleg informàtic d'expedients del Jutjat de la Reial
Governació.
- Catàleg informàtic d'impresos del segle XVIII.
- En l'actualitat l'ARxiu disposa d'unes 5.438 unitats, de
les quals 4.913 estan inventariades i a disposició dels investigadors,
situació que contrasta amb la que hi havia l'any 87: solament 923
unitats inventariades i un fons total de 1.868 unitats entre llibres i
lligalls.
Resumint, s'ha incrementat en un 532% l'oferta real de
documents als investigadors i en un 291% el fons total.
És cert que queda aproximadament un 15% del fons actual
sense inventariar, principalment del fons de l'AISS.
També és cert que l'edifici de Can Mercadal té els dipòsits
saturats a causa de l'increment del fons d'arxiu i el creixement
natural de la biblioteca.
Aquestes circumstàncies ens han obligat a utilitzar
diversos locals provisionals, l'últim dels quals és el que menciona
el diputat -els porxos del Claustre del Carme- i que, com és de rigor
quan es tracta de la conservació del patrimoni històric, guarda el seu
contingut tancat amb clau.
El conseller de Cultura manté contactes amb l'Ajuntament
de Maó per a la cessió o el lloguer de la planta alta del local antic de
la Mutua Mahonesa.
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Si les gestions efectuades en aquest sentit arriben a bon
terme, l'Arxiu de Maó disposarà de prou espai, encara que sigui
provisionalment, no tan sols per allotjar els fons esmentats de
l'AIS, sinó també per reiniciar la recollida de fons, actualment
aturada per falta de dipòsits.
El nou local podria permetre la classificació i l'inventari
dels fons allà dipositats, com a mesura prèvia per posar a
disposició dels investigadors el conjunt dels fons custodiats per
l'Arxiu Històric de Maó.
L'emplaçament definitiu de l'Arxiu queda, però, sense
resoldre de moment i, en aquesta qüestió, hi han d'intervenir les
diferents institucions responsables de la conservació i la difusió
del patrimoni històric menorquí, és a dir; l'Estat espanyol, la
Comunitat Autònoma i les entitats locals.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 2911/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a "carnets joves" expedits en
1994. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
Els joves que han demanat i han rebut el "Carnet jove" en
1994 són els següents:
A Mallorca: 6.786
A Menorca: 570
A Eivissa i Formentera: 435
Total: 7.791
La Conselleria de Governació.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 2910/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a "carnets joves" expedits
en 1995. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
Els joves que han demanat i han rebut el "Carnet jove"
a 30 de novembre de 1995 són els següents:
A Mallorca: 4.947
A Menorca: 437
A Eivissa i Formentera: 477
Total: 5.861
Aquesta xifra és acumulable al nombre de "carnets
joves" expedits en 1994, ja que la campanya és quadriennal, i per
tant, els expedits els anys 94 i 95 vigiran fins al 31 de desembre de
1997.
La Conselleria de Governació.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 2912/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a "carnets joves" expedits en
1993. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
El nombre de joves que han demanat i han rebut el
"Carnet jove" en 1993 és el següent:
A Mallorca: 3.178
A Menorca: 262
A Eivissa i Formentera: 299
Total: 3.739
Aquesta xifra és acumulable al nombre de "carnets joves"
expedits en 1992, ja que la campanya fou bianual i per tant els que
s'efectuaren dins aquest any eren vigent el 1993.
La Conselleria de Governació.
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Q)
A la Pregunta RGE núm. 2913/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a "carnets joves" expedits
en 1992. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
Els joves que han demanat i han rebut el "Carnet jove"
en 1992 són els següents:
A Mallorca: 3.980
A Menorca: 306
A Eivissa i Formentera: 396
Total: 4.682
La Conselleria de Governació.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 2914/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a "carnets joves" expedits
en 1991. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
El nombre de joves que han demanat i han rebut el
"Carnet jove" en 1991 és el següent:
A Mallorca: 6.640
A Menorca: 633
A Eivissa i Formentera: 427
Total: 7.700
La Conselleria de Governació.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 2915/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a l'abast del Carnet jove
entre la població juvenil. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del
1995).
Els "carnets joves" expedits a les Illes Balears a 1 de
novembre de 1995 són els següents:
A Mallorca: 4.622
A Menorca: 381
A Eivissa i Formentera: 428
De visitants: 46
Total: 5.477
De nascuts l'any 1969:
A Mallorca: 15
A Menorca: 0
A Eivissa i Formentera: 0
Península: 0
Total: 15
De nascuts l'any 1970:
A Mallorca: 58
A Menorca: 7
A Eivissa i Formentera: 3
Península: 1
Total: 69
De nascuts l'any 1971:
A Mallorca: 194
A Menorca: 2
A Eivissa i Formentera: 14
Península: 0
Total: 210
De nascuts l'any 1972:
A Mallorca: 264
A Menorca: 22
A Eivissa i Formentera: 19
Península: 6
Total: 311

De nascuts l'any 1973:
A Mallorca: 328
A Menorca: 23
A Eivissa i Formentera: 27
Península: 4
Total: 382
De nascuts l'any 1974:
A Mallorca: 372
A Menorca: 39
A Eivissa i Formentera: 38
Península: 6
Total: 455
De nascuts l'any 1975:
A Mallorca: 388
A Menorca: 29
A Eivissa i Formentera: 44
Península: 15
Total: 476
De nascuts l'any 1976:
A Mallorca: 516
A Menorca: 55
A Eivissa i Formentera: 59
Península: 3
Total: 633
De nascuts l'any 1977:
A Mallorca: 641
A Menorca: 74
A Eivissa i Formentera: 89
Península: 5
Total: 809
De nascuts l'any 1978:
A Mallorca: 492
A Menorca: 45
A Eivissa i Formentera: 45
Península: 3
Total: 585
De nascuts l'any 1979:
A Mallorca: 446
A Menorca: 39
A Eivissa i Formentera: 38
Península: 1
Total: 524
De nascuts l'any 1980:
A Mallorca: 509
A Menorca: 32
A Eivissa i Formentera: 34
Península: 1
Total: 576
De nascuts l'any 1981:
A Mallorca: 399
A Menorca: 14
A Eivissa i Formentera: 18
Península: 1
Total: 432
Totals:
A Mallorca: 4.622
A Menorca: 381
A Eivissa i Formentera: 428
Península: 46
Total: 5.477
La Conselleria de Governació.
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T)

X)

A la Pregunta RGE núm. 2916/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa als establiments
col•laboradors amb el programa de Carnet jove. (BOPIB núm. 22
de 24 de novembre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2919/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la participació a l'Escola
Taller de restauració del patrimoni de Palma Molins Gabriel
Rabassa. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).

A dia 1 de novembre de 1995, el nombre total
d'establiments que participen en el programa Carnet jove amb
descomptes als usuaris del carnet jove a les Illes Balears és el
següent:

No hi ha constància de cap participació econòmica del
Govern balear a l'Escola Taller de restauració de patrimoni de
Palma Molins Gabriel Rabassa en 1995.
Palma, a 5 de febrer de 1996
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

A Mallorca: 761
A Menorca: 120
A Eivissa: 120
A Formentera: 2
Així mateix, adjuntam un desglossament dels apartats de
comerços i el nombre d'ens públics adherits a dit programa.
La Conselleria de Governació.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 2920/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la participació a l'Escola
Taller de restauració del patrimoni de Palma Bernat Deià. (BOPIB
núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
No hi ha constància de cap participació econòmica del
Govern balear a l'Escola Taller de restauració de patrimoni de
Palma Bernat Deià en 1995.
Palma, a 5 de febrer de 1996
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 2917/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la participació a
l'Escola Taller d'Eivissa. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del
1995).
No hi ha constància de cap participació econòmica del
Govern balear a l'Escola Taller de Restauració d'Eivissa en 1995.
Palma, a 5 de febrer de 1996
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 2921/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la participació a l'Escola
Taller de restauració del patrimoni d'Alcúdia. (BOPIB núm. 22 de
24 de novembre del 1995).
No hi ha constància de cap participació econòmica del
Govern balear a l'Escola Taller de restauració de patrimoni
d'Alcúdia en 1995.

Ordre de Publicació

Palma, a 5 de febrer de 1996
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

V)
A la Pregunta RGE núm. 2918/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la participació a
l'Escola Taller de restauració de patrimoni de Calvià Sa Societat.
(BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
No hi ha constància de cap participació econòmica del
Govern balear a l'Escola Taller de restauració de patrimoni de
Calvià Sa Societat en 1995.
Palma, a 5 de febrer de 1996
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 2922/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la participació a l'Escola
Taller de margers de Lloseta. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre
del 1995).
No hi ha constància de cap participació econòmica del
Govern balear a l'Escola Taller de margers de Lloseta en 1995.
Palma, a 5 de febrer de 1996
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou
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AB)

AE)

A la Pregunta RGE núm. 2948/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcé, relativa a motius del Govern per
no participar amb els diferents fons insulars de Solidaritat i
Cooperació amb el Tercer Món. (BOPIB núm. 22 de 24 de
novembre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2953/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa al cost del transport entre
Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del
1995).

El Govern balear, a través de les fórmules de
col•laboració que en cada cas siguin pertinents, té la intenció de
participar en els fons insulars de cooperació constituïts dins
l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 16 de febrer de 1996
La Vicepresidenta:
M. Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 2950/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcé, relativa a ajuntaments de la
Serra de Tramuntana que varen rebre ajuts de Presidència del
Govern durant l'any 1995. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del
1995).
Ajuntament d'Escorca: 10.000.000 PTA.
Ajuntament de Banyalbufar: 10.000.000 PTA.
Ajuntament de Fornalutx: 7.000.000 PTA.
Ajuntament d'Estellencs: 10.000.000 PTA.
Ajuntament de Valldemossa: 5.000.000 PTA.
Ajuntament de Deià: 8.000.000 PTA.
Palma, a 15 de desembre de 1995
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 2951/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a inspecció del
manteniment i condicionant de les reformes incloses en el Pla
d'embelliment. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
Aquesta Conselleria de Turisme ha tramès a tots els
ajuntaments que participaren en el Pla d'embelliment un
recordatori del seu compromís en el manteniment de les zones
d'actuació del pla.
Pròximament, i amb vista a la propera temporada, es farà
un seguiment de cada una de les zones per comprovar el seu estat
de manteniment.
Palma, a 5 de desembre de 1995
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Sí, la Conselleria de Transports ha realitzat un estudi sobre
el cost del transport entre Eivissa i Formentera; s'hi adjunta l'estudi
realitzat.
D'altra banda, la conselleria s'ha posat en contacte amb els
armadors de les companyies navilieres que actualment realitzen el
transport entre Formentera i Eivissa a fi d'establir el nombre de
persones residents que utilitzen aquest servei i posteriorment poder
subvencionar-lo, ja que en aquests moments són les pròpies
companyies navilieres les que subvencionen aquest trajecte a les
persones residents.
Palma, a 19 de desembre de 1995
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 2954/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a ajuts als agricultors afectats
per la sequera. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
Les ajudes als agricultors de les Illes, afectats per la
sequera, vénen regulades per l'Ordre del conseller d'Agricultura i
Pesca de 26 de setembre de 1995.
En aquesta ordre, s'hi complementen les ajudes que el
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació concedeix per a
aquesta finalitat, les quals consisteixen en la subvenció de quatre
punts dels interessos que hagin d'abonar els agricultors pels préstecs
obtinguts, amb els límits següents:
- Cooperatives i SAT de comercialització: 20.000.000
PTA.
- La resta de persones peticionàries: 4.000.000 PTA.
Així mateix, s'estableix un límit en funció de la superfície
cultivada i del bestiar existent, que és el mateix que estableix l'ordre
del MAPA.
Acollint-se a aquesta ordre, s'han presentat 1.492
sol•licituds, amb un crèdit total de 4.262.695.770 PTA. Aplicant la
normativa vigent, s'estima que els crèdits amb dret a subvenció
pujaran 3.200.000.000 PTA.
Palma, a 18 de desembre de 1995
El Conseller d''Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell
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AG)
A la Pregunta RGE núm. 2970/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la venda il•legal d'oli.
(BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).

La Conselleria de Sanitat ha informat el públic del perill
potencial que sempre representa el fet de consumir productes
envasats sense etiquetar i precintar. En aquest sentit es continuarà
insistint a diferents nuclis de comunicació.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

En relació amb la detecció i venda il•legal d'oli sense
etiquetar, la conselleria ha realitzat les actuacions següents.
El 23 d'octubre es va rebre per fax l'escrit de
l'Associació Nacional d'Industrials Envasadors i Refinadors d'Olis
Comestibles en el qual es comunicava l'existència d'envasadors
d'oli d'oliva en garrafes de 5 litres amb venda sense precinte i
sense etiqueta. La Direcció General de Sanitat comunicà a la
Secció de Farmàcia, als directors dels centres de Sanitat comarcals
i insulars que procedissin a la realització d'inspeccions amb presa
de mostres a: envasadors d'oli tafones, menjadors col•lectius
d'hotels i restaurants, mercats, supermercats i comerços
minoristes. Tot això va contribuir a la detecció d'oli envasat sense
etiquetar.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 2983/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a sancions per infraccions
turístiques. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
La Conselleria de Turisme en el període de temps que va
de l'1 de gener de 1994 al dia d'avui ha imposat les següents
sancions per infraccions turístiques:
Any: 1994
Sancions: 423
Import: 103.300.094

Des d'aquí es va comunicar també i amb ajuda de totes
els ajuntaments de la CAIB, al tinent coronel director de la 313
Comandància de la Guàrdia Civil i a totes les federacions
d'hoteleria i restauració de la CAIB.

Any: 1995:
Sancions: 365
Import: 96.800.076

Des del 23 d'octubre al 24 de novembre de 1995, s'han
realitzat les següents inspeccions: 14 envasadors d'oli, 3 tafones,
1231 economats i cuines de menjadors col•lectius (hotels i
restaurants), 75 supermercats, 55 magatzems polivalents
d'alimentació, 64 mercats i 49 minoristes.
Pels serveis d'inspecció de la Conselleria de Sanitat,
serveis centrals comarcals i insulars, se segueix el control dels
establiments abans esmentats amb especial atenció a envasadors
d'oli i llavors, els seus transports i la venda en diferents mercats,
en coordinació amb les inspeccions realitzades per la Guàrdia
Civil i personal dels ajuntaments.
Totes les actuacions s'han traslladat a la Fiscalia del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per si els fets
haguessin constituït algun tipus de delicte, interessin l'obertura de
les diligències escaients.
Les mostres d'oli trobades amb envasos sense etiquetar
es varen trametre al laboratori municipal de l'Ajuntament de
Palma per disposar del material específic per a aquest tipus
d'analítica, es va detectar mescla d'oli d'oliva, gira-sol i colza
sense detectar-hi productes tòxics, si bé és constitutiu d'un frau al
consumidor, d'acord amb el previst en la legislació vigent RD
303/83 (BOE de 21 de febrer de 1983 i modificacions posteriors),
la mescla d'oli d'oliva amb oli de llavors.
A hores d'ara s'han trobat els productes següents: la
primera confiscació a un restaurant de Can Picafort va ser de 5
garrafes de 10 litres i 4 de cinc litres. Després, a Llubí varen
trobar en un bar 1 garrafa de 5 litres i una altra amb 2 litres.
En un altre bar de la mateixa localitat es va confiscar 1
garrafa de 5 litres.
Les garrafes esmentades mancaven d'etiquetes i a
l'anàlisi es detectà mescla d'oli d'oliva, gira-sol i colza.
A la comarca de Manacor, en un restaurant de sa Coma
(terme municipal de Sant Llorenç) es decomissà una garrafa de 5
litres. A Petra es decomissaren 2 garrafes de 5 litres i una altra de
5 litres es decomissà a Lluc. Els decomissos esmentats resten
pendents del resultat analític. També entregats per particulars i
pendents d'anàlisi, 7 envasos de 5 litres. Quant a Menorca i
Eivissa i Formentera, les inspeccions en magatzems d'alimentació,
menjadors col•lectius a hotels i restaurants, mercats públics,
minoristes, etc., es realitzaren i es realitzen. Els directors dels
centres insulars de Sanitat han comunicat que no trobaren ni venda
ni utilització d'oli sense precinte ni etiqueta.
A totes les actuacions sols s'ha trobat mescla d'oli
d'oliva, gira-sol i colza amb envasos sense etiquetar. En relació
amb l'origen, sols s'ha trobat en consumidors, establiments de
restauració i particulars, de moment no s'ha pogut ni esbrinar ni
comprovar els causants que han fet aquestes mescles. Respecte a
tot això, continuaran les investigacions, a fi d'aclarir l'origen del
frau.

Palma, a 19 de desembre de 1995
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 2984/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a l'aplicació de la Llei 3/90, de
30 de maig, que regula el Pla de modernització d'allotjaments
turístics. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).
S'hi adjunta documentació relativa a la pregunta.
Palma, a 19 de desembre de 1995
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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AJ)

AL)

A la Pregunta RGE núm. 2985/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a canvis de categories
d'hotels. (BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 3049/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a les despeses d'assistència al
còctel ofert pel Govern balear a l'hotel Savoy. (BOPIB núm. 23 de
30 de novembre del 1995).

En relació amb la primera pregunta, quants de canvis de
categoria s'han autoritzat, s'adjunta llistat dels canvis de categoria
corresponents.
I quant a la segona pregunta, en base a quina normativa
s'han concedit els canvis de categoria provisional o condicionada,
vull manifestar-li que:
El Reial Decret 1634/83, de 15 de juny, pel qual
s'estableixen les normes de classificació dels establiments hotelers
(articles 3.2, 3.7, disposició addicional i disposició transitòria
primera).

El còctel de l'hotel Savoy de Londres ofert amb motiu del
WTM va ser organitzat per Turespaña mitjançant l'Oficina
Espanyola de Turisme a Londres.
L'Escola de turisme, amb la col•laboració de la
Conselleria d'Agricultura del Govern balear, es va fer càrrec de les
despeses dels productes autòctons, així com de llur transport.
L'Ibatur es va fer càrrec de la factura corresponent al
lloguer del local, begudes, així com de 100 serveis mínims exigits
per l'hotel, l'import va ser de 2.937,75 lliures esterlines.

Ordre Ministerial de 19 de juny de 1968, pel qual es
dicten normes sobre la classificació dels establiments hotelers
(articles 12.1, 13 i disposició final quarta).

Palma, a 28 de desembre de 1995
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Per això, vull indicar-li que les autoritzacions
provisionals sempre es realitzen quan l'establiment ja ha realitzat
la part més important de les obres de modernització, se sotmeten
a un pla d'execució amb dates de realització i comptant amb el
vist-i-plau del director general d'Ordenació i amb l'informe
favorable de l'inspector que realitzi la tutoria de l'establiment.

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

Així mateix, volem deixar constància que en cap
normativa turística en vigor apareix la impossibilitat d'atorgar les
autoritzacions provisionals en els canvis de categoria dels
establiments turístics.

AM)

Palma, a 20 de desembre de 1995
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 547/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a la problemàtica dels
residus de l'escorxador de Mercapalma. (BOPIB núm. 29 de 16 de
gener del 1996).
La normativa aplicable al respecte (Reial Decret 2224/93)
disposa que els residus orgànics d'escorxador han de ser eliminats
mitjançant incineració o enterrament, o si de cas, transformar-se en
farines per a alimentació animal mitjançant mètodes adequats.

AK)

En el cas que ens ocupa, els residus es depositen en
contenidors especials, estancs, i es retiren al final de la jornada de
feina per personal del mateix escorxador. El destí final dels
esmentats residus és la seva eliminació mitjançant enterrament a
l'abocador de Son Reus.

A la Pregunta RGE núm. 2987/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a ingressos en la
Conselleria de Turisme per taxes de tramitacions administratives.
(BOPIB núm. 22 de 24 de novembre del 1995).

La gestió d'aquests residus, pel que fa a la seva recollida
i el seu transport, correspon a l'empresa titular de l'escorxador de
Mercapalma, Productors i Distribuïdors Mallorquins, SA.

Ordre de Publicació

S'hi adjunta la documentació sol•licitada especificant els
conceptes durant els anys 1993, 1994 i 1995.
Palma, a 18 de desembre de 1995
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Palma, 4 de març del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.
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AN)

AR)

A la Pregunta RGE núm. 548/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a la problemàtica dels
residus de l'escorxador de Carma (Marratxí). (BOPIB núm. 29 de
16 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 552/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a tècnics autors de l'avanç
de normes subsidiàries del Parc Bit. (BOPIB núm. 29 de 16 de gener
del 1996).

L'establiment a què fa referència la pregunta ha cessat
en la seva activitat com a escorxador des del dia 2 d'octubre del
1995.

L'avanç de les normes subsidiàries previstes a la Llei 2/93,
de creació del Parc balear d'innovació tecnològica ha estat elaborat
per l'empresa Gestur Balears.

Palma, 4 de març del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Palma, 28 de febrer del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AO)

AS)

A la Pregunta RGE núm. 549/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a la problemàtica dels
residus hospitalaris de l'Hospital San Juan de Dios. (BOPIB núm.
29 de 16 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 553/96, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a projectes inclosos al
Programa operatiu Foners II. (BOPIB núm. 29 de 16 de gener del
1996).

Aquest centre disposa d'un sistema d'incineració per als
residus infecciosos.

Subprograma Feoga
Mesura 1.3 Lluita contra la desertificació i l'erosió

La situació és millorable.
El Govern està acabant el procediment per a l'aprovació
d'un decret que reguli la gestió dels residus hospitalaris, tant en la
vessant intrahospitalària com en la gestió final.
Palma, 6 de març del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 550/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a la problemàtica dels
residus hospitalaris de l'Hospital Militar. (BOPIB núm. 29 de 16
de gener del 1996).
Aquest centre disposa d'un autoclau per a l'esterilització
dels residus hospitalaris, tant en la vessant intrahospitalària com
en la gestió final.
Palma, 6 de març del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 551/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a la problemàtica dels
residus hospitalaris de la Creu Roja. (BOPIB núm. 29 de 16 de
gener del 1996).
Aquest centre disposa d'un conveni amb Son Dureta on
es tracten els residus hospitalaris.
La situació és millorable.
El Govern està acabant el procediment per a l'aprovació
d'un decret que reguli la gestió dels residus hospitalaris, tant en la
vessant intrahospitalària com en la de gestió final.
Palma, 6 de març del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Recondicionament de torrents: 104.564 ecus (*)
Secció: 31
Capítol: 6
Programa-subprograma pressupostari: 126900
Percentatge de cofinançament: 50%
Mesura 1.6 Renovació i desenvolupament de nuclis rurals
Obres hidràuliques rurals: 197.644 ecus (*)
Secció: 72
Capítol: 6
Programa-subprograma pressupostari: 512000
Percentatge de cofinançament: 50%
Subprograma Feder
Mesura 2.1 Accions en favor de la localització d'inversions
productives
Adequació xarxa viària (a): 525.151 ecus (*)
Secció: 17
Capítol: 6
Programa-subprograma pressupostari: 513100
Percentatge de cofinançament: 50%
Adequació xarxa viària (b): 72.972 ecus (*)
Secció: 31
Capítol: 6
Programa-subprograma pressupostari: 126900
Percentatge de cofinançament: 50%
Mesura 2.2 Accions en favor de la localització d'inversions
productives
Ajudes petites i mitjanes empreses (a): 1.020.306 ecus (*)
Secció: 20
Capítol: 7
Programa-subprograma pressupostari: 621100
Percentatge de cofinançament: 50%
Ajudes petites i mitjanes empreses (b): 118.851 ecus (*)
Secció: 20
Capítol: 7
Programa-subprograma pressupostari: 724100
Percentatge de cofinançament: 50%
Mesura 2.3 Turisme rural
Infraestructura municipis turístics: 483.160 ecus (*)
Secció: 12
Capítol: 6
Programa-subprograma pressupostari: 751200
Percentatge de cofinançament: 50%
Rehabilitació de monuments (a): 140.855 ecus (*)
Secció: 17
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Capítol: 6
Programa-subprograma pressupostari: 431200
Percentatge de cofinançament: 50%

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

Rehabilitació de monuments (b): 7.579 ecus (*)
Secció: 17
Capítol: 7
Programa-subprograma pressupostari: 431200
Percentatge de cofinançament: 50%

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 568/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a l'oferta il•legal de centres
d'agriturisme a les Illes Balears. (BOPIB núm. 29 de 16 de gener del
1996).

Mesura 2.5 Accions medioambientals en nuclis rurals
Manteniment espais naturals: 77.760 ecus (*)
Secció: 17
Capítol: 6
Programa-subprograma pressupostari: 443100
Percentatge de cofinançament: 50%
Mesura 2.6 Infraestructures
desenvolupament local

per

a

la
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Aquesta conselleria no té constància de cap denúncia
formal o real del debat d'agroturisme dut a terme al club del Diari
de Mallorca.

potenciació

del

Rehabilitació d'habitatges: 538.244 ecus (*)
Secció: 17
Capítol: 7
Programa-subprograma pressupostari: 431200
Percentatge de cofinançament: 50%
C) Subprograma FSE
Per a l'any 1995 no existeix execució per part de les "Altres
seccions".
(*) El tipus de canvi subjacent és el corresponent al canvi oficial
de l'ecu del mes de maig de l'any 1996.
Palma, 6 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 563/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda i Villarrubias, relativa a la destitució del
Sr. Pere Rotger. (BOPIB núm. 29 de 16 de gener del 1996).
El Sr. Pere Rotger no ha presentat la dimissió.
Palma, 20 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 567/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a ajuts de la Presidència
del Govern als ajuntaments de menor nombre d'habitants. (BOPIB
núm. 29 de 16 de gener del 1996).
Sens dubte es refereix a les ajudes realitzades l'any 1995
als diferents ajuntaments de la serra de Tramuntana, d'acord amb
els convenis signats per la Vice-presidència del Govern balear i
les entitats locals.
Pel que fa a l'exercici pressupostari del 1996, el Consell
de Govern dictà el Decret 17/1996, de 8 de febrer, sobre els
criteris de distribució de les subvencions als ajuntaments a la serra
de Tramuntana. En aquesta norma jurídica es recullen una sèrie de
requisits objectius que han de complir les entitats locals per
accedir a les subvencions, de conformitat amb les regles
objectives que es determinin mitjançant una ordre de
Vicepresidència.
Entre aquestes raons objhectives es determina que els
ajuntaments han de pertànyer a la serra de Tramuntana, la qual
cosa significa una limitació territorial i geogràfica. Per tant,
respecte de la pregunta concreta sobre el benefici a través
d'aquesta subvenció a l'ajuntament des Migjorn Gran, entenem
que en el marc del decret present no seria efectiva, tot i que no
poden descartar-se estudis i plans posteriors que afectin entitats
locals de característiques semblants.

El Servei d'Inspecció no té constància en aquests moments
de cap establiment d'agroturisme en situació il•legal ni d'haver
imposat cap tipus de sanció per aquest motiu.
Cal mencionar que la darrera normativa reguladora del
Turisme rural fou aprovada per Decret 62/95, de 2 de juny, i per
l'Ordre d'11 d'octubre, la qual cosa va implicar l'adequació
d'expedients en tràmit a la nova normativa.
Palma, 21 de març del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 569/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a resultats de l'anàlisi
bacteriològica i físico-química efectuada a les platges de Menorca.
(BOPIB núm. 29 de 16 de gener del 1996).
Les anàlisis es realitzen al Centre Insular de Sanitat de
Maó, cada 15 dies, i en cas que no surtin conformes, es comunica
immediatament a l'ajuntament corresponent.
Les dades abans esmentades corresponen als resultats
globals de les anàlisis realitzades i són trameses a través del
Ministeri de Sanitat i Consum a la UE que confecciona mitjançant
els resultats de tots els estats membres, l'informe de Síntesi de
l'estat sanitari d'aigües de bany a totes les zones de bany de la UE.
L'informe de Síntesi de les aigües de bany de la CAIB
és tramès per la Conselleria de Sanitat tots els anys als diferents
ajuntaments perquè en prenguin coneixement i també per si volen
col•licitar el guardó "Bandera Azul" de les platges amb
qualificació 2, el qual és adoptat per la Fundació Europea per al
medi ambient.
Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 571/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a vigilants contractats per
la Conselleria d'Agricultura a través de Sefobasa. (BOPIB núm.
29 de 16 de gener del 1996).
No és cert que els vigilants contractats per la Conselleria
d'Agricultura a través de Sefobasa, no hagin comptat l'any 1995
amb prismàtics per tal de facilitar la seva feina.
No és cert que tampoc no hagin comptat amb plànols
que els permetin identificar la zona d'on prové el fum detectat.
No és cert que, a l'illa de Menorca, no comptin ni amb
un coberxo en cas que es posi a ploure.
El personal de l'empresa Sefobasa, destinat a incendis,
està cobert pel Règim general de la Seguretat Social.
No és cert que el mes de gener del 1996 fes feina, per
Sefgobasa, a l'Albufera des Grau, a Menorca, personal sense
contracte.
Palma, 20 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 574/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa al cost de la campanya
publicitària del Pla Mestral de Formació Ocupacional. (BOPIB
núm. 29 de 16 de gener del 1996).
La pregunta és difícil de contestar atesa la complexitat
de les accions que s'han diut a terme i les seves titularitats.
Així i tot, la despesa total que s'ha fet és de prop de 14
milions de pessetes. El criteri de la Unió Europea és que la
despesa de publicitat per comunicar les actuacions de formació
pugui arribar fins al 7% del total. Com que les actuacions es
perllongaran fins al mes de desembre, la despesa inicial és
coherent.
Vos he assenyalat la dificultat per precisar la despesa
perquè el senyor diputat ha vist als mitjans de comunicació
l'actuació següent:
Campanya de promoció genèrica, duta a terme per la
Conselleria.

Campanya de cursos concrets, duta a terme pels centres
d'ensenyament.
Campanya de cursos de l'objectiu 2, duta a terme amb el
programa de l'objectiu 2.
Campanya de l'objectiu 5B.
Campanya per a Eivissa i Menorca.
Campanya del Canal 4, que és part del mateix curs
d'anglès abans esmentat.
Campanya amb els ajuntaments.
Atès que la Conselleria ha fixat uns criteris unitaris per a
tota la publicitat, el que abans eren actuacions puntuals, ara és part
d'una mateixa imatge i dóna una sensació més important.
Palma, 5 de març del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 576/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa d'activitats culturals per a la tercera edat, centre de cost
13101, capítol 6, subconcepte 64000, durant el 1995. (BOPIB núm.
29 de 16 de gener del 1996).
Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric,
de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal
de llibres i d'esports, i per executar tot el que estableix es va
realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95, mitjançant la qual es
varen transferir els crèdits del pressupost del 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària 13101-45500264000, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta
partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació

BB)

BE)

A la Pregunta RGE núm. 577/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa art: promoció i exposicions, centre de cost 13101,
capítol 6, subconcepte 64000, durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de
16 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 580/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa difusions musicals, codi 455004, centre de cost 13101,
capítol 4, subconcepte 66100, durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de 16
de gener del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost del
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13101-455003-47000, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.

Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric,
de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal
de llibres i d'esports, i per executar tot el que estableix es va
realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95, mitjançant la qual es
varen transferir els crèdits del pressupost del 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària 13101-45500466100, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta
partida.

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

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

BC)

BF)

A la Pregunta RGE núm. 578/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa art: promoció i exposicions, centre de cost 13102,
capítol 6, subconcepte 64000, durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de
16 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 581/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa difusió musical, codi 455004, centre de cost 13101, capítol
4, subconcepte 66200, durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de
gener del 1996).

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

Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric,
de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal
de llibres i d'esports, i per executar tot el que estableix es va
realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95, mitjançant la qual es
varen transferir els crèdits del pressupost del 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària 13101-45500446200, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta
partida.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 579/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa art: promoció i exposicions, centre de cost 13105,
capítol 6, subconcepte 64000, durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de
16 de gener del 1996).
A la relació següent s'especifica la quantitat, el
perceptor, la data i el concepte:
- 257.017. BO7058647. 21.2.95. Treballs de fusteria.
- 704.992. BO7597347. 30.8.95. Millorament casa de Cultura.
- 591.600. 41.393.873. 7.8.95. Reforma casa de Cultura.
- 719.200. 42.946.623. 31.8.95. Reforma casa de Cultura.
- 623.311. BO7681036. 30.8.95. Treballs de conservació.
- 742.400. 1117. 18.9.95. Projecte i direcció reforma.
- 217.500. 42.946.623. 18.9.95. Reforma casa de Cultura.
- 461.097. BO7597347. 18.9.95. Reforma casa de Cultura.
- 739.004. EO7225600. 25.9.95. Reforma casa de Cultura.
- 746.052. EO7225600. 3.10.95. Vides casa de Cultura.
- 672.650. AO7043557. 3.10.95. Vidres de seguretat.
- 522.000. 42.981.268. 25.10.95. Remodelació i condicionament.
- 274.417. BO7597347. 8.11.95. Obres casa de Cultura.
- 363.728. BO7709082. 8.11.95. Instal•lació reguladors potència
Niessen.
- 623.478. AO7018112. 27.12.95. Rehabilitació edifici casa de
Cultura.
- 56.125. EO7557069. 8.1.95. Inversió reposició instal•lacions.
En aquesta partida es va produir un romanent que es va utilitzar
per fer front a factures d'altres centres culturals.
- 179.800. 1.490.934. 8.11.95. Restauració de rajoles i plafons de
rajoles.
- 400.000. 42.994.131. 8.11.95. Arrencada i reconstrucció
col•lecció rajoles Valencia.
- 260.000. 43.007.350. 8.11.95. Restauració rajoles.
- 499.380. BO7583313. 30.10.95. Condicionament tanca
metàl•lica necròpolis Puig dels Molins.
- 36.830. BO7583313. 29.11.95. Rascar i pintar porta de la
cecròpolis.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

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

BJ)

A la Pregunta RGE núm. 582/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa difusió musical, codi 455004, centre de cost 13101,
capítol 4, subconcepte 48000, durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de
16 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 585/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa difusió musical, codi 455004, centre de cost 13101, capítol
7, subconcepte 77000, durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de
gener del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost del
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13101-455004-48000, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.

Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric,
de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal
de llibres i d'esports, i per executar tot el que estableix es va
realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95, mitjançant la qual es
varen transferir els crèdits del pressupost del 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària 13101-45500477000, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta
partida.

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

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

BH)

BK)

A la Pregunta RGE núm. 583/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa difusió musical, codi 455004, centre de cost 13101,
capítol 6, subconcepte 64000, durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de
16 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 586/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa difusió musical, codi 455004, centre de cost 13101, capítol
7, subconcepte 78000, durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de
gener del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost del
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13101-455004-64000, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.

Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric,
de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal
de llibres i d'esports, i per executar tot el que estableix es va
realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95, mitjançant la qual es
varen transferir els crèdits del pressupost del 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària 13101-45500478000, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta
partida.

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

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

BI)

BL)

A la Pregunta RGE núm. 584/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa difusió musical, codi 455004, centre de cost 13101,
capítol 7, subconcepte 76000, durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de
16 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 587/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa difusió musical, codi 455004, centre de cost 13105, capítol
6, subconcepte 64000, durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de
gener del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost del
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13101-455004-76000, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.

A la relació següent s'especifica la quantitat, el perceptor,
la data i el concepte:

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

- 1.800.000. 41.118.658. 17.1.95. Planificació, coordinació i
seguiment concerts comentats.
- 1.460.000. GO7280621. 16.2.95. Cicle concerts didàctics.
- 50.000. G28197564. 6.3.95. Organització concert a benefici de
l'AECC.
- 50.000. GO7143266. 24.4.95. Actuació coral 3ª edat Porreres.
- 400.000. BO7547243. 15.5.95. Cartells difusió musical.
- 227.000. AO7057243. 12.5.95. Viatge Festival Internacional de
Folklore.
- 150.000. GO7278823. 25.5.95. Concerts Coral Sor Francinaina.
- 588.234. 41.137.910. 25.5.95. Cicle concerts didàctics.
- 344.981. AO7052582. 29.5.95. Reimpressió fullets concerts
didàctics.
- 250.000. GO7605140. 12.6.95. Concert per a 4 pianos.
- 116.000. GO7156136. 18.7.95. Concert realitzat a ACA.
- 80.000. GO7436553. 20.11.95. Actuació Rondalla Bellver.
- 520.000. GO7201478. 20.11.95. Actuacions Filarmònica
Porrerenca.
- 550.000. QO718001A. 13.12.95. Concerts de la Quarta Scientia.
- 250.000. BO7100456. 27.11.95. Adquisició CD editats a les
Balears.
- 250.000. PO704700D. 27.11.95. Organització trobada corals.
- 160.000. GO7463516. 27.11.95. Actuacions Orfeó d'Alaró.
- 200.000. GO7220445. 27.11.95. Actuació Coral Porreres.
- 700.000. Q5755003J. 27.11.95. Actuacions F.B. per a la música.
- 232.000. 43.021.255. 27.11.95. Sonorització concerts didàctics.
- 480.000. GO7586770. 11.12.95. Concerts pedagògics.
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- 250.000. GO7111461. 13.12.95. Concerts Festival Pla de
Mallorca.
- 170.000. PO705800A. 13.12.95. Cicle concerts música clàssica.
- 100.000. GO7552011. 20.12.95. Realització concerts associació
cultural ADAIA.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 588/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa difusió musical, codi 455004, centre de cost 13106,
fonoteca, capítol 2, subconcepte 22109, durant el 1995. (BOPIB
núm. 29 de 16 de gener del 1996).

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 590/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa foment i animació teatral, codi 455005, centre de cost
13101, capítol 7, subconcepte 78000, durant el 1995. (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).
Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric,
de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal
de llibres i d'esports, i per executar tot el que estableix es va
realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95, mitjançant la qual es
varen transferir els crèdits del pressupost del 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària 13101-45500578000, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta
partida.

Quantitat: 232.812
Perceptor Ona digital SL
Data: 6.4.95
Concepte: subministre de discs
Segons el previst a la legislació vigent, el romanent es
va utilitzar per necessitats del servei a altres partides mitjançant el
mecanisme legal de la vinculació pressupostària.
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El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
BP)

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

A la Pregunta RGE núm. 591/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa planificació lingüística i foment i utilització llengua, codi
455006, centre de cost 13115, capítol 4, subconcepte 48000, durant
el 1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Ordre de Publicació

En la formulació de l'enunciat d'aquesta pregunta s'ha
produït un error, atès que el pressupost del subconcepte al qual fa
referència la pregunta va ser de 100 pessetes. El subconcepte al qual
s'apliquen les transferències corrents a ajuntaments és el 46000.

BN)
A la Pregunta RGE núm. 589/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa foment i animació teatral, codi 455005, centre de cost
13101, capítol 4, subconcepte 48000, durant el 1995. (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).
Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost del
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13101-455005-48000, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports va concedir,
amb càrrec a la partida pressupostària 13115.4550.06.46000, les
subvencions següents (es fa constar perceptor, objecte i quantitat:
- Ajuntament de Ferreries. Compra de llibres per a l'Oficina de
Normalització Lingüística. 50.000.
- Ajuntament de Santa Maria del Camí. Retolació en català de
camins i carrers i retolació interna. 50.000- Ajuntament de Capdepera. Classes de català per als funcionaris.
53.375.
- Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Pla de normalització
lingüística de l'ajuntament. 50.000.
- Ajuntament de Campanet. Adquisició de llibres de consulta.
50.000.
- Ajuntament de Binissalem. Normalització lingüística de comerços,
cursos de català, material informàtic i curs de llenguatge
administratiu. 50.000.
- Ajuntament de Muro. Compra de diccionaris. 50.000.
- Ajuntament d'Es Mercadal. Mantenimen de l'Oficina de
normalització lingüística i compra de diccionaris. 50.000.
- Ajuntament d'Alaior. Manteniment de l'Oficina de normalització
lingüística i adquisició de bibliografia. 56.000.
- Ajuntament de Llubí. Curs de català i edició del pregó de les
festes. 50.000.
- Ajuntament de Pollença. Edició d'un vocabulari de terminologia
de tallers mecànics. 98.875.
- Ajuntament de Manacor. Retolació interna, cursos de català i
adquisició de material divers. 223.125.
- Ajuntament de Marratxí. Pla de normalització lingüística de
l'ajuntament. 100.625.
- Ajuntament d'Inca. Edició d'un vocabulari de terminologia del
calçat. 178.500.
- Ajuntament de Llucmajor. Retolació de carrers de diverses
urbanitzacions. 151.375.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

BQ)

BS)

A la Pregunta RGE núm. 592/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa planificació lingüística i foment i utilització de la
llengua, codi 455006, centre de cost 13115, capítol 6, subconcepte
62000, durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 594/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa planificació lingüística i foment i utilització de la llengua,
codi 455006, centre de cost 13115, capítol 7, subconcepte 78000,
durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Les despeses amb càrrec a la partida
13115.455006.62000 dels pressuposts de l'any 1995 varen ser les
següents:

Les despeses a càrrec de la partida pressupostària
13115.455006.78000 durant l'any 1995 han estat les següents:

Concepte: Compra d'un ordinador per al servei de Política de
normalització lingüística (PPU, pantalla i teclat).
Perceptor: Ofimática Valls.
Quantitat: 370.794.
Concepte: Compra d'un ordinador per al Servei de Política de
normalització lingüística (CPU, pantalla i teclat).
Perceptor: Ofimática Valls.
Quantitat: 370.794.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 593/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa planificació lingüística i foment i utilització de la
llengua, codi 455006, centre de cost 13115, capítol 6, subconcepte
64000, durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
Les despeses de la secció 13, programa de Planificació
lingüística i foment de l'ús de la llengua, del centre de cost 13115,
codi 455006, capítol 6, subconcepte 64000, durant l'any 1995 han
estat les següents:
- Preparació de les convocatòries de la Junta Avaluadora de Català
durant el 1995. NIF 42.995.739-E. 4.615.625.
- Anàlisi dels criteris de les proves de la JAC aplicats i elaboració
dels criteris que s'han d'aplicar durant el 1995 amb la corresponent
anàlisi de rendibilitat. NIF 41.492.824-L. 4.615.625.
- Dinamització de l'extensió de l'ús del català en els organismes
dependents de l'Administració de la CAIB durant el 1995. NIF
42.992.734-F. 4.615.625.
- Correcció lingüística, estilística i tipogràfica de les publicacions
i la documentació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
durant l'any 1995. NIF 18.220.065-V. 4.067.329.
- Recepció de les emissions de ràdio i de televisió d'altres
comunitats de parla catalana. CIF G07220635. 20.000.000.
- Assistència de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports a
fires lingüístiques internacionals. Diversos. 4.350.000.
- Promopció de l'ús del català i la difusió de la cultura de les Illes
Balears.
CIF G07158249. 3.500.000.
- Normalització lingüística de les organitzacions sindicals. NIF
G07177074 i G07626542. 1.000.000 i 1.000.000.
- Manteniment del Gabinet de Terminologia. NIF Q0718001A.
5.000.000.
- Realització de l'agenda per al 1996 "Les rondalles mallorquines".
NIF A07080419. 2.922.800.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Perceptor: Gremi de Llibreters de Mallorca.
Objecte: Organització de la VI Setmana del Llibre en Català.
Quantitat: 3.000.000.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 595/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa protecció dels béns culturals, codi 455007, centre de cost
13109, capítol 2, subconcepte 22209, durant el 1995. (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).
Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric,
de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal
de llibres i d'esports, i per executar tot el que estableix es va
realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95, mitjançant la qual es
varen transferir els crèdits del pressupost del 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària 13109-45500722209, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta
partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

BU)

BY)

A la Pregunta RGE núm. 596/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa protecció dels béns culturals, codi 455007, centre de
cost 13109, capítol 4, subconcepte 48000, durant el 1995. (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 599/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa protecció dels béns culturals, codi 455007, centre de cost
13109, capítol 6, subconcepte 64000, durant el 1995. (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost del
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13109-455007-48000, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.

Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric,
de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal
de llibres i d'esports, i per executar tot el que estableix es va
realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95, mitjançant la qual es
varen transferir els crèdits del pressupost del 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària 13109-45500764000, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta
partida.

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

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

BV)

BZ)

A la Pregunta RGE núm. 597/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa protecció dels béns culturals, codi 455007, centre de
cost 13109, capítol 6, subconcepte 61100, durant el 1995. (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 651/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa 422003, capítol 4, subconcepte 44100, durant el 1995.
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost del
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13109-455007-61100, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 598/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa protecció dels béns culturals, codi 455007, centre de
cost 13109, capítol 6, subconcepte 62000, durant el 1995. (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit núm. 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost del
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13109-455007-62000, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Q0718001A. Programa de formació del professorat en llengua
catalana. 20.4.95. 9.400.000.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 652/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa 422003, capítol 4, subconcepte 48000, durant el 1995.
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
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
CB)
A la Pregunta RGE núm. 653/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa 422003, capítol 6, subconcepte 64000, durant el 1995.
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació

CC)

CG)

A la Pregunta RGE núm. 654/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa 422004, capítol 4, subconcepte 48000, durant el
1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 658/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa educació d'adults, capítol 4, subconcepte 48000, durant el
1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

G071238720. XVIII Escola d'Estiu per a ensenyants. 19.10.1995.
300.000.

Q0700002I Conveni per dur a terme pla d'educació d'adults 94-95.
18.7.95. 600.000.
Q0700269D Idem. 24.7.95. 600.000.
G07259997 Conveni de col•laboració pla d'adults. 14.6.95.
1.200.000
G07205305. Idem. 13.9.95. 600.000.
G07220064. Idem. 17.7.95. 2.100.000.

G07205958. XXIV edició de l'Escola d'Estiu de Mallorca.
20.9.1995. 700.000.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

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

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 655/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa 422004, capítol 7, subconcepte 71100, durant el
1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
Q071800A Conveni de col•laboració amb la UIB per a cursos de
reciclatge. 26.7.95. 30.100.000.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 659/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa formació musical i creació d'escoles de música, centre de
cosrt 13202, capítol 4, subconcepte 46000, durant el 1995. (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

CE)
A la Pregunta RGE núm. 656/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa educació d'adults, capítol 4, subconcepte 46000,
durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
P0702700F Conveni de col•laboració pla d'adults. 22.6.95.
1.600.000.
P07026ooH Conveni de col•laboració pla d'adults. 17.7.95.
900.000.
P0703300D Conveni de col•laboració pla d'adults. 23.11.95.
600.000.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació

CI)
A la Pregunta RGE núm. 660/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
capítol 6, programa 422001, subconcepte 64000, durant el 1995.
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 661/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa 422002, subconcepte 46000, durant el 1995. (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).

CF)
A la Pregunta RGE núm. 657/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa educació d'adults, capítol 4, subconcepte 46200,
durant el 1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
G07111461 Conveni amb la mancomunitat del pla de Mallorca.
Adultus. 18.7.95. 6.753.275.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

P5704002D Subvenció per llengua catalana a les escoles infantils.
12.5.95. 130.840.
P0701100J. Subvenció per llengua catalana per a educació infantil.
22.11.95. 130.840.
P0702700F. Idem. 26.9.95. Idem.
P0705800A. Idem. 7.9.95. Idem.
P0702900S. Idem. 17.7.95. Idem.
P0700300G. Idem. 24.7.95. Idem.
P0705600E. Idem. 19.5.95. Idem.
P0700600J. Idem. 7.9.95. Idem.
P0701700G. Idem. 13.9.95. Idem.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

BOPIB núm.52 - 26 de juliol del 1996

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 662/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa 422002, capítol 4, subconcepte 47000, durant el
1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
000984925. Subvenció per organització cursos d'anglès a
Anglaterra. 4.5.95. 2.500.000.
000984925. Idem. 29.9.95. Idem.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 663/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa 422002, capítol 6, subconcepte 62000, durant el
1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
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
CM)
A la Pregunta RGE núm. 664/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa 422002, capítol 6, subconcepte 64000, durant el
1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
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
CN)
A la Pregunta RGE núm. 665/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa 422003, capítol 6, subconcepte 64000, durant el
1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.
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