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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 3050/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a punts d'informació juvenil
i oficines d'informació juvenil a les Illes Balears. 1371

 
B) A la Pregunta RGE núm. 3070/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la plataforma marítima

"Mariana". 1372
 

C) A la Pregunta RGE núm. 3071/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a inversions a les Pitiüses per
lluitar contra l'erosió. 1372

D) A la Pregunta RGE núm. 3072/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a les directrius d'ordenació
territorial d'Eivissa i Formentera. 1372

 
E) A la Pregunta RGE núm. 3073/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Ofila i Pons, relativa a mesures per evitar la venda

il•legal d'oli. 1372
 

F) A la Pregunta RGE núm. 3080/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a mesures per combatre la plaga
de minadors que afecta als cítrics. 1373

 
G) A la Pregunta RGE núm. 3081/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a les mesures per combatre la

malaltia que afecta al bestiar vacú coneguda com "de sa llengua blava". 1373
 

H) A la Pregunta RGE núm. 3082/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a ajuts concedits a cada un dels
consells reguladors de la denominació d'origen existent a les Illes Balears. 1374

 
I) A la Pregunta RGE núm. 3083/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a utilitat de l'estudi sobre la

"grafiosis" dels oms. 1374
 

J) A la Pregunta RGE núm. 3084/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa als productes agroalimentaris
de les Illes Balears amb reconeixement d'utilitzar etiquetes de "Qualitat Controlada". 1374
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K) A la Pregunta RGE núm. 3085/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a les ajudes concedides pel
foment de les races autòctones. 1374

 
L) A la Pregunta RGE núm. 3155/95, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, relativa a representants a la

comissió mixta Conselleria de Sanitat-Insalud. 1375
 

M) A la Pregunta RGE núm. 3157/95, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, relativa al contracte-
programa Conselleria de Sanitat-Insalud. 1375

 
N) A la Pregunta RGE núm. 3181/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a disposició addicional

cinquena de la Llei de normalització lingüística. 1376
 

O) A la Pregunta RGE núm. 3182/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a disposició addicional setena
de la Llei de normalització lingüística. 1376

 
P) A la Pregunta RGE núm. 3183/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a establir algun programa

específic en col•laboració entre el Mec i la conselleria. 1377
 

Q) A la Pregunta RGE núm. 3184/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a temes tractats a la reunió
entre el Conseller de Cultura, Educació i Esports i el Secretari d'Estat d'Educació. 1377

 
R) A la Pregunta RGE núm. 3185/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a reciclatge de llengua catalana

per al professorat. 1377
 

S) A la Pregunta RGE núm. 3186/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a disposició addicional sisena
de la Llei 3/1986 de normalització lingüística. 1378

 
T) A la Pregunta RGE núm. 3187/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a incentius econòmics pels

centres concertats que vulguin ampliar l'oferta d'assignatures en llengua catalana i necessitin reciclar mestres. 1378
 

U) A la Pregunta RGE núm. 3189/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a les circulars del Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació referents a extremar les mesures de vigilància sobre la qualitat dels productes alimentaris
transformats. 1378

 
V) A la Pregunta RGE núm. 3214/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a ajuts tècnics o econòmics dels

establiments turístics. 1379
 

X) A la Pregunta RGE núm. 3215/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a establiments destinats a turisme
rural que han estat legalitzats. 1379

 
Y) A la Pregunta RGE núm. 3216/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a establiments destinats a

agroturisme que han estat legalitzats. 1379
 

Z) A la Pregunta RGE núm. 3245/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, relativa a com pensa la Societat
Balear de Capital Risc retornar el crèdit de 360 milions de pessetes amb el que va avalar un prèstec a "Bon Sossec S.A.". 1379

 
AA) A la Pregunta RGE núm. 3246/95, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a partides i quanties de

la reserva pressupostària corresponent per al 1995 als Pressuposts de la CAIB per al programa FONER II. 1379
 

AB) A la Pregunta RGE núm. 3249/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, relativa a contractació de la
secretària de l'Institut per a les Relacions amb les Regions Europees. 1379

 
AC) A la Pregunta RGE núm. 3787/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a depuradores construïdes

amb el suport del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 1380
 

AD) A la Pregunta RGE núm. 3790/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a personal i activitats del
Consorci 5B. 1380

 
AE) A la Pregunta RGE núm. 3792/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a convenis signats o a signar

per l'empresa pública Ibagua amb els municipis de la Comunitat. 1381
 

AF) A la Pregunta RGE núm. 3793/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a municipis amb convenit
signat i amb conveni en negociació amb l'empresa pública Ibagua. 1381
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AG) A la Pregunta RGE núm. 3794/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a anuncis publicats en castellà
per part de la Conselleria d'Obres Públiques. 1381

 
AH) A la Pregunta RGE núm. 3810/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a relació dels llibres que ha

editat la Conselleria de Cultura Educació i Esports. 1381
 

AI) A la Pregunta RGE núm. 3811/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a relació de camins rurals de
les Illes Balears. 1381

 
AJ) A la Pregunta RGE núm. 3813/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a places catalogades com

a bilingües en el concurs de trasllats d'educació secundària de 1995 1382
 

AK) A la Pregunta RGE núm. 3814/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a habilitacions transitòries
concedides per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports al professorat d'educació infantil, primària i secundària 1383

 
AL) A la Pregunta RGE núm. 3815/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a presentació per part dels

centres públics d'ensenyament primari o secundari dels projectes lingüístics de centre 1383
 

AM) A la Pregunta RGE núm. 3816/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a inclusió en el currículum
escolar de continguts o orientacions pedagògiques relacionats amb les peculiaritats pròpies de la Comunitat 1383

 
AN) A la Pregunta RGE núm. 3817/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a curs sobre bases per a

l'elaboració del Projecte lingüístic de centre, organitzat i finançat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports 1383
 

AO) A la Pregunta RGE núm. 3818/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a mapa escolar de les Illes
Balears 1384

 
AP) A la Pregunta RGE núm. 3819/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a l'article 22.2 de la Llei

3/1986 de Normalització lingüística 1384
 

AQ) A la Pregunta RGE núm. 3820/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a l'article 23.4 de la Llei
3/1986 de Normalització lingüística 1384

 
AR) A la Pregunta RGE núm. 3821/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a decret 74/1986, article 2.3,

de dia 28 d'agost, regulador de l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als centres docents no universitaris de les Illes
Balears 1385

 
AS) A la Pregunta RGE núm. 3822/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a decret 74/1986, article 2.4,

de dia 28 d'agost, regulador de l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als centres docents no universitaris de les Illes
Balears 1385

 
AT) A la Pregunta RGE núm. 3823/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a decret 74/1986, article 7.2,

de dia 28 d'agost, regulador de l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als centres docents no universitaris de les Illes
Balears 1386

 
AU) A la Pregunta RGE núm. 3824/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a l'oferta "All inclusive" 1386

 
AV) A la Pregunta RGE núm. 3825/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a la disposició addicional

tercera de la Llei de Normalització lingüística 1386
 

AX) A la Pregunta RGE núm. 3833/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a quantia dels ajuts concedits
a empreses industrials en el marc del Pla de Reindustrializació 1386

 
AY) A la Pregunta RGE núm. 3863/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a inversions per a excavacions

arqueològiques a les Pitiüses 1387
 

AZ) A la Pregunta RGE núm. 3864/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a Centre Europeu d'Empreses
Innovadores 1387

 
BA) A la Pregunta RGE núm. 3865/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a anunci en castellà del Centre

Europeu d'Empreses Innovadores 1387
 

BB) A la Pregunta RGE núm. 3866/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a construcció d'un centre per
a minusvàlids psíquics profunds a l'illa d'Eivissa 1387
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BC) A la Pregunta RGE núm. 3868/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la construcció del cinturó
de ronda a la zona de ses Païsses d'Eivissa 1387

 
BD) A la Pregunta RGE núm. 3870/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per la

Conselleria de Comerç 1387
 

BE) A la Pregunta RGE núm. 3871/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per la
Conselleria de Sanitat 1388

 
BF) A la Pregunta RGE núm. 3872/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per la

Conselleria d'Obres Públiques 1388
BG) A la Pregunta RGE núm. 3873/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per la

Conselleria de la Funció Pública. 1388
 

BH) A la Pregunta RGE núm. 3874/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per la
Conselleria d'Economia durant l'any 1994. 1388

BI) A la Pregunta RGE núm. 3875/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 1388

BJ) A la Pregunta RGE núm. 3876/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per la
Conselleria de Turisme durant l'any 1994. 1388

BK) A la Pregunta RGE núm. 3877/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Ibavi en matèria de publicitat. 1389

BL) A la Pregunta RGE núm. 3878/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Semilla en matèria de publicitat. 1389

BM) A la Pregunta RGE núm. 3879/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Sefobasa en matèria de publicitat. 1389

BN) A la Pregunta RGE núm. 3880/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Ibasan en matèria de publicitat. 1389

BO) A la Pregunta RGE núm. 3881/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Gesma en matèria de publicitat. 1390

BP) A la Pregunta RGE núm. 3883/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per la
Conselleria de Turisme en matèria de publicitat. 1390

BQ) A la Pregunta RGE núm. 3884/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports en matèria de publicitat. 1390

BR) A la Pregunta RGE núm. 3885/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per la
Conselleria d'Economia en matèria de publicitat. 1390

BS) A la Pregunta RGE núm. 3886/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per la
Conselleria de Funció Pública en matèria de publicitat. 1390

BT) A la Pregunta RGE núm. 3887/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per la
Conselleria d'Obres Públiques en matèria de publicitat. 1391

BU) A la Pregunta RGE núm. 3888/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per la
Conselleria de Sanitat en matèria de publicitat. 1391

BV) A la Pregunta RGE núm. 3889/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per la
Conselleria de Comerç en matèria de publicitat. 1391

BX) A la Pregunta RGE núm. 3892/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Institut Balear de l'Aigua en matèria de publicitat. 1391

BY) A la Pregunta RGE núm. 3894/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Institut Balear de Disseny en matèria de publicitat. 1391

BZ) A la Pregunta RGE núm. 3895/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Foment Industrial SA en matèria de publicitat. 1391
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CA) A la Pregunta RGE núm. 3896/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca en matèria de publicitat. 1392

CB) A la Pregunta RGE núm. 3897/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Serveis d'Aqüicultura Marina en matèria de publicitat. 1392

CC) A la Pregunta RGE núm. 3898/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Institut de Biologia Animal SA en matèria de publicitat. 1392

CD) A la Pregunta RGE núm. 3899/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Associació General Agrària Mallorquina SA en matèria de publicitat. 1392

CE) A la Pregunta RGE núm. 3900/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Centre Balears Europa en matèria de publicitat. 1393

CF) A la Pregunta RGE núm. 3901/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Ibatur en matèria de publicitat. 1393

CG) A la Pregunta RGE núm. 3903/95, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajudes del Pla
d'embnelliment de zones turístiques. 1393

CH) A la Pregunta RGE núm. 3907/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa a ajudes econòmiques per
a l'estalvi i diversificació energètic i aprofitament de recursos energètics renovables. 1393

CI) A la Pregunta RGE núm. 3908/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, relativa a evolució del
nombre de pagesos i la seva participació al PIB regional. 1393

CJ) A la Pregunta RGE núm. 3909/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, relativa a empreses
concessionàries de les obres del Pla extraordinari d'embelliment de les zones turístiques. 1393

CK) A la Pregunta RGE núm. 628/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
direcció i serveis generals de la Conselleria, centre de cost 13001, capítol 6, subconcepte 64000 durant 1995 1394

 
CL) A la Pregunta RGE núm. 629/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,

programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria",  centre de cost 13001, capítol 6, subconcepte 64000 durant
1995 1394

 
CM) A la Pregunta RGE núm. 630/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,

programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria", centre de cost 13101, capítol 4, subconcepte 47000 durant
1995 1394

 
CN) A la Pregunta RGE núm. 631/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,

programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria", centre de cost 13101, capítol 4, subconcepte 46100 durant
1995 1394

 
CO) A la Pregunta RGE núm. 632/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,

programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria", centre de cost 13101, capítol 2, subconcepte 22706 durant
1995 1395

 
CP) A la Pregunta RGE núm. 633/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,

programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria", centre de cost 13101, capítol 2, subconcepte 22606 durant
1995 1395

 
CQ) A la Pregunta RGE núm. 634/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,

programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria", centre de cost 13101, capítol 6, subconcepte 62000 durant
1995 1395

 
CR) A la Pregunta RGE núm. 635/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,

programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria", centre de cost 13101, capítol 6, subconcepte 64000 durant
1995 1395

 
CS) A la Pregunta RGE núm. 636/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,

programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria", centre de cost 13101, capítol 7, subconcepte 76100 durant
1995 1395
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CT) A la Pregunta RGE núm. 637/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria", centre de cost Biblioteca Pública de Palma, capítol 6,
subconcepte 62000 durant 1995 1395

 
CU) A la Pregunta RGE núm. 638/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,

programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria", centre de cost Biblioteca Pública de Maó, capítol 6,
subconcepte 62000 durant 1995 1396

 
CV) A la Pregunta RGE núm. 639/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,

programa "promoción de actividades culturales para la tercera edad",  centre de cost 13001, capítol 6, subconcepte 64000 durant
1995 1396

 
CX) A la Pregunta RGE núm. 640/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,

programa "promoción de actividades culturales para la tercera edad", centre de cost 13001, capítol 4, subconcepte 48000 durant
1995 1396

 
CY) A la Pregunta RGE núm. 641/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a ajudes a orquestres i corals

d'alumnes durant 1995 1396
 

CZ) A la Pregunta RGE núm. 642/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a promoció i foment de les
manifestacions culturals durant 1995 1396

 
DA) A la Pregunta RGE núm. 643/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a promoció i foment de les

manifestacions musicals i teatrals durant 1995 1396
 

DB) A la Pregunta RGE núm. 644/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a promoció de concerts de
música durant 1995 1397

 
DC) A la Pregunta RGE núm. 645/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a iniciatives per a la conservació

del béns culturals de les Illes Balears durant 1995 1397
 

DD) A la Pregunta RGE núm. 646/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a protecció i millora dels béns
culturals durant 1995 1397

 
DE) A la Pregunta RGE núm. 647/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a relacions amb comunitats

autònomes que tenen transferides les competències d'educació 1397
 

DF) A la Pregunta RGE núm. 648/96, 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 cost 13302, capítol 6, subconcepte 64000, durant 1995 1397

 
DG) A la Pregunta RGE núm. 647/96, 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 cost 13302, capítol 4, subconcepte 48000, durant 1995 1397
 

DH) A la Pregunta RGE núm. 666/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a ajudes a les escoles de música
dels municipis de Balears durant 1995 1398

 
DI) A la Pregunta RGE núm. 667/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a elaboració d'un Pla d'Educació

d'Aults adaptat a la realitat socioeconòmica de les Illes Balears 1399
 

DJ) A la Pregunta RGE núm. 668/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a formació del professorat del
Conservatori i de les escoles de música 1399

 
DK) A la Pregunta RGE núm. 669/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a elaboració, edició i adquisició

de material didàctic i pedagògic durant 1995 1399
 

DL) A la Pregunta RGE núm. 670/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a promoció i foment de la
cultura amb la realització d'exposicions durant 1995 1400

 
DM) A la Pregunta RGE núm. 671/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a promoció i foment de la

filmografia a les Balears durant 1995 1400
 

DN) A la Pregunta RGE núm. 672/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a suport genèric a la producció
editorial en llengua catalana 1400

 
DO) A la Pregunta RGE núm. 673/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a promoció i foment de la

filmografia a les Balears durant 1995 1400
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DP) A la Pregunta RGE núm. 674/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a fires relacionades amb el món
del llibres durant 1995 1400

 
DQ) A la Pregunta RGE núm. 675/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a activitat de l'arxiu de la imatge

i del so de les Illes Balears durant 1995 1401
 

DR) A la Pregunta RGE núm. 6761/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a ajudes a empreses
fonogràfiques que editen en català o de compositors d els Illes Balears 1401

 
DS) A la Pregunta RGE núm. 683/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a problemàtica dels residus

dels escorxadors locals 1401
 

DT) A la Pregunta RGE núm. 685/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a aigua que s'ha tractat i fang
que s'ha produït a cadascuna de les depuradores que controla l'Ibasan 1401

 
DU) A la Pregunta RGE núm. 686/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a destí i anàlisis de l'aigua

depurada l'any 1995 a les depuradores que controla l'Ibasan 1401
 

DV) A la Pregunta RGE núm. 687/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a destí dels fangs produïts
l'any 1995 a les depuradores que controla l'Ibasan 1401

 
DX) A la Pregunta RGE núm. 688/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa el

Serbasa 1402
 

DY) A la Pregunta RGE núm. 689/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa la
Junta d'Aigües 1402

 
DZ) A la Pregunta RGE núm. 691/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa

l'Ibavi 1402
 

EA) A la Pregunta RGE núm. 692/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut 1402

 
EB) A la Pregunta RGE núm. 693/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa

l'Institut Balear de Disseny 1402
 

EC) A la Pregunta RGE núm. 694/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa
l'Ibatur 1402

 
ED) A la Pregunta RGE núm. 695/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa

l'Ibasan 1403
 

EE) A la Pregunta RGE núm. 697/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa
l'Ibabsa 1403

 
EF) A la Pregunta RGE núm. 698/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa

Seamasa 1403
 

EG) A la Pregunta RGE núm. 699/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa
Sefobasa 1403

 
EH) A la Pregunta RGE núm. 700/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa

Semilla, S.A. 1403
 

EI) A la Pregunta RGE núm. 701/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa
Foment Industrial 1403

 
EJ) A la Pregunta RGE núm. 702/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa Isba

Serveis, S.A. 1403
 

EK) A la Pregunta RGE núm. 703/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa Isba
SGR 1404

 
EL) A la Pregunta RGE núm. 704/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa el

Centre Balears Europa 1404
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EM) A la Pregunta RGE núm. 705/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposen
els Serveis Ferroviaris de Mallorca 1404

 
EN) A la Pregunta RGE núm. 706/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa

Bitel, S.A. 1404
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 3050/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a punts d'informació
juvenil i oficines d'informació juvenil a les Illes Balears. (BOPIB
núm. 23 de 30 de novembre del 1995).

Realització d'activitats any 1995.

Realització de campanya de publicitat i difusió "Perquè
Balears és jove... estem a prop de tu". (Tríptics informatius).

Realització de campanya de publicitat i difusió
"Informació jove". (Creació de logotip i edició de tríptics
informatius).

Realització de campanya de publicitat i difusió
"Anorèxia i Bulimia". (Tríptics informatius i conferències).

Participació en fires:
Dia de les Illes Balears, (Llucmajor).
La dona i el seu present, (Palma).
Pista d'aventura, (Palma).
JOVAC, (Menorca).

Publicacions:
Suplement informatiu CAMPUS "El Dia del Mundo".
Programa Setmanal Cadena 100.
Agenda Setmanal Radio Balear.
Guia de Vacances 1995.
Revista Gatzara (Eivissa).
Intervenció en mitjans de comunicació.

Esdeveniments:
Celebració festa d'Informació Juvenil i homenatge a la

informadora més antiga, Aina Pons, cap de l'oficina d'informació
de Menorca, (Llucmajor).

Trameses mensuals d'informació (especialment borsa de
treball) als ajuntaments que ho han sol•licitat, inclosos o no dins
la xarxa d'informació juvenil.

Acords existents a 1995 entre la Conselleria de
Governació i els diferents ajuntaments de les Illes, per l'ajuda i
col•laboració dels serveis d'informació juvenil:

Nous punts autoritzats o en gestions per a la seva
autorització.

Punt d'Informació Juvenil de Pollença.
Punt d'Informació Juvenil de Santa Eugènia.
Punt d'Informació Juvenil de Sant Llorenç de Cardassar.
Punt d'Informació Juvenil de Bunyola.
Punt d'Informació Juvenil de Manacor.
Punt d'Informació Juvenil d'Esporles.
Punt d'Informació Juvenil de Can Picafort.
Punt d'Informació Juvenil de Santa Margalida.
Punt d'Informació Juvenil de la Mancomunitat des Pla

(tràmit).
Punt d'Informació Juvenil de Porreres (tràmit).
Punt d'Informació Juvenil de Llubí (tràmit).
Punt d'Informació Juvenil de Lloret (tràmit).
Punt d'Informació Juvenil d'Alaró (tràmit).

Organització de cursos de formació per a informadors
juvenils gratuïts per participants de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

Atenció al client (Palma).
Introducció als problemes sanitaris de la joventut (Palma).
Marketing per a informadors (Palma).
Sectes destructives (Palma).
Anorèxia i Bulimia (Palma).
Programes europeus (Pollença).
El nou sistema educatiu (amb professorat del MEC) (Sa

Pobla).
Tres conferències a Ciutadella i a Maó sobre l'objecció de

consciència.
Conferències a instituts i a ajuntaments sol•licitades

directament fonamentalment sobre educació.
Conferència al Projecte Home.

Organització del IV Curs de Capacitació per a
Informadors Juvenils.

Reunions periòdiques amb responsbles d'informació
juvenil de les Balears.

Inspeccions i visites als punts d'informació:
Oficina d'Informació Juvenil d'Eivissa.
Oficina d'Informació Juvenil de Maó.
Oficina d'Informació Juvenil de Llucmajor.
Oficina d'Informació Juvenil de Pollença.
Oficina d'Informació Juvenil del SIOPJ (Ajuntament de

Palma).
Oficina d'Informació al Soldat de la Base Aèrea de Son

Sant Joan.
Punt d'Informació Juvenil de Cala Rajada.
Punt d'Informació Juvenil de Santa Eugenia.
Punt d'Informació Juvenil de Binnisalem.
Punt d'Informació Juvenil de Santa Maria del Camí.
Centre Coordinador del Raiguer.
Conversa amb el Regidor d'Interior de l'Ajuntament de

Formentera, Sr. Cándido Valladolid.

Contractació d'informadors juvenils conveni
INJUVE/INEM:

4 informadors juvenils (centre coordinador).
1 informador juvenil oficina informació Ajuntament de

Ciutadella.
1 informador juvenil oficina informació Maó.
1 informador juvenil oficina Eivissa.

Suport i assessorament tècnic als informadors juvenils de
la xarxa.

En tràmit connexió amb Internet de la xarxa d'informació
juvenil.
 

El Gerent de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut:
Manuel Ferrer i Massanet.

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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Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 3070/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la plataforma marítima
"Mariana". (BOPIB núm. 23 de 30 de novembre del 1995).

És cert que la plataforma flotant "Mariana" es troba
situada en aigües interiors, concretament als voltants de l'illot de
s'Espardell (Formentera), però no és mensy cert que la
competència de la CAIB en aquestes aigües es limita a les
activitats pesqueres i recreatives.

El Govern balear no té cap competència en matèria de
seguretat en la navegació, com tampoc no la té en matèria de
senyals marítims i en matèria de concessions en l'ús del domini
públic marítimo-terrestre. Aquestes competències corresponen,
respectivament, a la Capitania Marítima d'Eivissa, a l'Autoritat
Portuària de les Balears i a la Demarcació de Costes de les
Balears, tots ells organismes depenents de l'Administració de
l'Estat.

No obstant això, la Conselleria d'Agricultura i Pesca es
troba, naturalment, oberta per continuar col•laborant amb les
autoritats competents en la matèria, com ja s'ha fet amb l'Autoritat
Portuària de les Balears.
 

Palma, 3 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 3071/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a inversions a les Pitiüses
per lluitar contra l'erosió. (BOPIB núm. 23 de 30 de novembre del
1995).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca durà a terme l'any
1996 totes les actuacions que siguin necessàries per tal de millorar
la regeneració natural.

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

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 3072/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a les directrius
d'ordenació territorial d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 23 de
30 de novembre del 1995).

Les directrius d'ordenació del territori de les Illes
Balears, on són incloses les d'Eivissa i Formentera, es troben en
la fase d'elaboració de la hipòtesi del model territorial.

Es preveu que el mes de setembre del 1996 pugui estar
redactat el document d'avanç després del qual, i segons la llei, hi
haurà un període d'exposició pública de dos mesos.
 

Palma, 18 de desembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 3073/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Ofila i Pons, relativa a mesures per evitar la venda
il•legal d'oli. (BOPIB núm. 23 de 30 de novembre del 1995).

El passat dia 23 d'octubre del 1995 es va rebre escrit de
l'Associació Nacional d'Insdustrials Envasadors i Refinadors d'olis
comestibles mitjançant el qual es comunicava l'exìstència
d'envasadors d'oli d'oliva en garrafes de 5 litres a la venda sense
precinte i sense etiqueta.

Immediatament la Direcció General de Sanitat comunicà
a la cap de Secció de Farmàcia, als directors dels centres comarcals
de Sanitat d'Inca i Manacor i als directors dels centres insulars de
Menorca i Eivissa, (amb la finalitat d'ordenar als farmacèutics i als
veterinaris inspectors de sector), que intensificassin les inspeccions
a: magatzems envasadors d'oli, tafones, economats de menjadors
col•lectius, venda minorista, magatzems d'alimentació i vehicles de
transports.

També es va comunicar a totes les federacions d'hoteleria
i restauració de la CAIB i a tots els ajuntaments, sol•licitant
igualment ajuda a la 313 Comandància de la Guàrdia Civil.

Les mostres d'oli trobades amb envasos sense etiquetar
s'han processat en el laboratori municipal de l'Ajuntament de Palma
perquè disposa del material específic per a aquest tipus d'analítica,
i (es va detectar) a la recollida de garrafes de 5 i 10 litres, mescla
d'oli d'oliva, gira-sol i colza, prohibida en la legislació vigent, (RD
308/83).

La primera confiscació d'oli en garrafes sense etiquetar es
va realitzar en un restaurant de Can Picafort: garrafes de 10 litres i
4 de 5 litres. A Llubí, en un bar, es va confiscar una garrafa de 5
litre i una altra amb 2 litre.

A un altre bar de Llubí es va confiscar 1 garafa de 5 litres.

A un restaurant de Sa Coma (Sant Llorenç) es va confiscar
1 garrafa de 5 litres.

També a un restaurant de Pestra es varen confiscar 2
garrafes de 5 litres.

Totes les actes de les confiscacions s'han tramès a la unitat
de sancions.

També, de dues envasadores d'oli, analitzades les mostres
recollides procedents de dipòsits, es detecta oli comestible, diferent
al declarat; pel motiu esmentat les actes s'han tramès a la unitat de
sancions.

També varen recollir mostres de dipòsits en una
envasadora d'Inca, sense registre, l'anàlisi detecta oli comestible,
diferent al declarat.

Pel que fa a Menorca i a Eivissa-Formentera,
s'hanintensificat les visites d'inspecció a menjadors col•lectius,
mercats, supermercats, venda minorista, sense detectar venda de
mescla d'oli sense precinte ni etiquetar.

Tots els directors dels centres de sanitat comarcals (Inca
i Manacor) i insulars (Eivissa-Formentera i Menorca) segueixen
alertats, amb intensificació de les visites d'inspecció per part dels
farmacèutics i dels veterinaris del sector a envasadors d'oli, tafones,
economats de menjadors, col•lectius, magatzems d'alimentació,
venda minorista d'aliments i el seu transport, realitzen també visites
en horaris diferents a la jornada laboral de matí i visites en dies
festius.
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Quant a l'educació dirigida al públic, s'aprofiten els
mitjans de comunicació; premsa, ràdio i televisió per difondre el
perill potencial de consumir aliments sense etiquetar ni precintar
i per sol•licitar al públic la denúncia ala Direcció General de
Sanitat o bé a la Direcció General de Consum, de l'existència de
productes sense etiquetar.

Igualment, els farmacèutics i veterinaris inspectors de
sector, a totes les activitats públiques d'alimentació visitades,
continuaren informant del perill sanitari d'utilització o de venda de
productes d'alimentació sense etiquetar a més d'incòrrer en frau
contra la salut pública.
 

El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 3080/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a mesures per combatre
la plaga de minadors que afecta als cítrics. (BOPIB núm. 23 de 30
de novembre del 1995).

A finals de juliol de l'any 1994 es va detectar a l'illa
d'Eivissa la presència del minador de les fulles dels cítrics, quasi
al mateix temps que se'n declarava oficialment la presència a
Almeria, Sevilla, Múrcia, Alacant i un petit nucli de Castelló.

En aquests moments la nostra comunitat autònoma, com
també la resta de províncies del llevant espanyols, ha sofert, d'una
manera imparable, la colonització d'aquesta plaga. En aquest curt
termini, també ha colonitzat tots els països del Magreb. Sembla
que la forma majoritària de dispersió, a les Balears, ha estat
mitjançant els vents dominants de ponent de finals de primavera.

A causa de la problemàtica que va presentar la
introducció de la Phyllocnistis citrella, Stainton en el cultiu dels
cítrics (ràpida difusió i virulència), hem donat, mitjançant el Grup
de Feina de Cítrics, una sèrie de actuacions i recomanacions al
sector dels cítrics:

Potenciar el parasitisme autòcton.
Estudiar la necessitat d'importar parasitoides per

aclimatar-los i alliberar-los després.
Cercar i posar a punt una feromona específica.
Profunditzar en el programa d'assajos de productes per

a estudis d'eficàcia.
Implantació de les tècniques culturals racionals en el

cultiu per minimitzar mals.

Les informacions, actualitzades amb el temps, pel que
fa als estudis, avanços sobre la biologia de l'insecte, mètode de
lluita i control per emprar a les Illes, dirigides per la Secció de
Sanitat i Vegetal, en consonància amb les directrius del Grup de
Feina de Cítrics Interautonòmic, s'han transferit al sector de
cítrics, mitjançant la coordinació de les agrupacions de defensa
vegetal i els mitjans de comunicació públics (Diario de Ibiza,
Baleares, Día del Mundo, Diario de Mallorca, ...).

A mitjans del 1995 podem dir que la fauna auxiliar de
les Illes ha reconegut la plaga i està fent un control biològic
esperançador. A més tindrem la possibilitat d'introduir els
parasitoides, importats de l'orient, una vegada demostrin la seva
aclimatació i adequació.

Arran dels assajos interprovincials realitzats, es va
decidir, en la vessant de la lluita química contra la plaga,
recomanar una combinació de quatre productes fitosanitaris. La
Conselleria d'Agricultura i Pesca ha planificat quatre campanyes
de lluita contra el minador de les fulles dels cítrics, amb una
despesa de tres milions set-cents trenta-una mil sis-cents seixanta-
tres pessetes
 

Palma, 19 de desembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 3081/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a les mesures per combatre la
malaltia que afecta al bestiar vacú coneguda com "de sa llengua
blava". (BOPIB núm. 23 de 30 de novembre del 1995).

La malaltia de la llengua blava (blue tongue) és un procés
víric, transmès per insectes picadors, de curs agut i febril,
caracteritzat per: edema de llavis, hiperèmia, erosions i ulceracions
de la mucosa bucal i nasal.

Aquesta malaltia és coneguda en moltes regions d'Àfrica,
com també als Estats Units d'Amèrica.

Aquesta malaltia no està present en cap dels països de la
Unió Europea.

Com a conseqüència d'això, les mesures per controlar
l'entrada d'aquesta malaltia a espanya corresponen al Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ja que són els responsables del
control sanitari amb els països que no formen part de la Unió
Europea.

La llengua blava no existeix a les Balears i en
conseqüència el nivell d'incidència és del 0%.

Ja que la malaltia no existeix no s'han pres les mesures per
combatre-la.

Aquestes mesures s'imposarien a través del MAPA,
d'acord amb la normativa del Reglament d'epizoòties.
 

Palma, 3 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 3082/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a ajuts concedits a cada
un dels consells reguladors de la denominació d'origen existent a
les Illes Balears. (BOPIB núm. 23 de 30 de novembre del 1995).

Consell Regulador Formatge Mao amb Denominació
d'Origen:

1993: 5.196.153
1994: 2.500.000
1995: 2.500.000

Consell Regulador Vins de Binissalem, mallorca amb
Denominació d'Origen:

1993: 4.182.500
1994: 1.756.250
1995: 1.500.000

Consell Regulador de la Sobrassada de Mallorca amb
Denominació Específica:

1994: 2.250.000
1995: 5.000.000

Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
(Denominació Genèrica):

1995: 1.500.000
 

Palma, 2 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 3083/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a utilitat de l'estudi sobre
la "grafiosis" dels oms. (BOPIB núm. 23 de 30 de novembre del
1995).

L'estudi sobre la grafiosis dels oms ha donat com a
resultat:

1.- La informació (el coneixement) de l'existència de
nombrosos bosquets d'aquesta espècie.

2.- L'activitat silvícola en els bosquets esmentats que ha
permès una millora sanitària.

3.- La divulgació del problema que representa la
grafiosis.

4.- la creació de bancs d'aquesta espècie situats a distints
indrets de les illes.

Realització d'un tríptic divulgatiu sobre els oms a les
Illes Balears (s'adjunta tríptic).
 

Palma, 28 de desembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

El tríptic a què fa referència la resposta queda dipositat
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3084/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa als productes agroalimentaris
de les Illes Balears amb reconeixement d'utilitzar etiquetes de
"Qualitat Controlada". (BOPIB núm. 23 de 30 de novembre del
1995).

La relació de productes de les Illes Balears que poden
emprar les etiquetes de "qualitat controlada" són:

Formatge mallorquí.
Oli d'oliva de la Serra de Tramuntana.
Carn d'oví de les Balears.
Pollastre fresc de les Balears.
Porcella de porc negre de Mallorca.
Vedella de les Balears.
Meló eriçó.
Ametlles de Mallorca.
Ous frescs de Mallorca.

Els controls que du a terme la Conselleria d'Agricultura i
Pesca es fan sobre els resultats de les anàlisis del producte que
realitzen, les empreses acollides, en laboratoris contractats a aquest
efecte.
 

Palma, 3 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 3085/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a les ajudes concedides pel
foment de les races autòctones. (BOPIB núm. 23 de 30 de novembre
del 1995).

L'any 1993 els ajuts per al foment de les races autòctones
foren:

1.- IV Concurs Morfològic de Cavall de Pura Raça
Mallorquina: 100.000 ptes.

2.- III Concurs Morfològic de Cavalls i Poltres de Pura
Raça Menorquina, realitzar a Mercadal: 300.000 ptes.

3.- III Concurs d'Egües i Poltres de Pura Raça
Menorquina, realitzat a Ciutadella: 300.000 ptes.

4.- Subvenció a l'Associació de Criadors de Porc Negre
Mallorquí Selecte: 400.000 ptes.

5.- Subvenciço al Club Espanyol de Ca de Bestiar:
100.000 ptes.

Total 1993. 1.200.000 ptes.

L'any 1994 els ajuts per al foment de les races autòctones
foren:

1.- IV Concurs Cavalls i Poltres de Pura Raça
Menorquina, realitzata a Mercadal: 200.000 ptes.

2.- IV Concurs d'Egües i Poltres de Raça Menorquina,
realitzat a Ciutadella: 150.000 ptes.

3.- Adquisició de dos vedells de raça menorquina i
enviament al CENSIRA de Movera: 750.000 ptes.

4.- Adquisició d'un semental d'equí raça menorquina per
a l'ús en parada a Menorca: 800.000 ptes.
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5.- Estudi sobre la implantació d'IAG en èquids de raça
menorquina.

Contrast descendents semental: 1.200.000 ptes.

6.- I Concurs d'Ases de Raça Mallorquina: 100.000 ptes.

7.- V Concurs de Bestiar Cavallí de Pura Raça
Mallorquina: 100.000 ptes.

8.- Suvenció a l'Associació de Criadors i Propietaris de
Cavalls de Raça Menorquina: 275.000 ptes.

9.- Subvenció a l'Associació de Ramaders de Porc Negre
mallorquí Selecte: 300.000 ptes.

10.- Club de Ca de Bestiar. 80.000 ptes.

11. Subvenció a l'Agrupació de Defensa Sanitària del
Porc Negre Mallorquí Selecte: 1.564.000 ptes.

Total: 5.519.000 ptes.

L'any 1995:

1.- V Concurs de Cavalls i Poltres de Raça Menorquina,
realitzat a Mercadal: 250.000 ptes.

2.- V Consurs d'Egües i Poltres de Raça Menorquina,
realitzat a Ciutadella: 250.000 ptes.

3.- II Concurs d'Ases de Pura Raça Mallorquina:
150.000 ptes.

4.- Subvenció a l'Agrupació de Defensa Sanitària Porc
Negre: 1.330.300 ptes.

Total: 1.980.300 ptes.

Total període 1993-1995: 8.699.000 ptes.
 

Palma, 3 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3155/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, relativa a representants
a la comissió mixta Conselleria de Sanitat-Insalud. (BOPIB núm.
23 de 30 de novembre del 1995).

Els representants de la conselleria a la Comissió mixta
per a la reforma psiquiàtrica són:

Il•lm. Miquel Munar Cardell. Director General Acció
Social.

Sr. Fernando Rey-Maquieira Palmer. Director Gerent del
Consorci Aprop "Son Tugores".

Sr. Lluís Coll Real. Director Gerent de Gesma.
Dr. César Azpeleta Gelabert. Director Hospital

Psiquiàtric.
Dr. Rafael de la Rosa. Hospital Pisquiàtric.
Dra. Carme Martí Izard. Hospital Psiquiàtric.

Aquests membres van esser triats a una reunió bilateral
entre el Conseller de Sanitat i el Director Provincial de l'Insalud,
donat que es tracta d'una comissió d'anàlisi i estudi de la situació
de la salut mental a les Balears.
 

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3157/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, relativa al contracte-
programa Conselleria de Sanitat-Insalud. (BOPIB núm. 23 de 30 de
novembre del 1995).

La Clàusula Addicional del Contracte-Programa per a
l'any 1995 establia, com a estipulació primera, que el Complex
Hospitalari de Mallorca, es faria càrrec de dues Unitats de Salut
Mental (USM), que es regirien, pel que fa a la cobertura i al
funcionament, per tot allò que s'indica a l'Annex IV, i que l'hospital
de referència, a tots els efectes, d'aquestes USM seria el propi
Complex Hospitalari de Mallorca.

L'esmentat Annex IV, relatiu a "sectorització de la Salut
Mental i l'assistència psiquiàtrica d'aguts a la població corresponent
a dues USM", determinava la població afectada.

Una d'aquestes estava formada pels usuaris de les ZBS del
Coll den Rabassa, Son Ferriol, S'Arenal, Llucmjaor, Santanyí i
Campos i engloba 64.500 habitants.

I l'altra estava formada pels usuaris de les ZBS d'Inca,
Alcúdia, Pollença, Sa Pobla, Marines, Binissalem i Es Pla i engloba
91.000 habitants.

Els criteris que es consideraren per a l'assignació a
aquestes dues zones d'una USM per a cadascuna foren:
l'accessibilitat de la població afectada, les característiques
sociodemogràfiques i que en cap d'elles existia Unitat de Salut
Mental.

Malgrat restava estipulada la coordinació de les dues USM
esmentades amb la resta d'USM i la Unitat d'hospitalització
Psiquiàtrica de Son Dureta, també s'establia que tant
l'hospitalització de processos psiquiàtrics aguts com l'atenció
hospitalària a les urgències psiquiàtriques de les dues zones de
població afectades, es durien a terme a l'Hospital Psiquiàtric del
Complex Hospitalari.

Malgrat això, tot el que s'ha dit entrava en el context de
coordinació i cooperació que existeix entre l'Insalud i la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social, en general, i per tot allò que respecta
a la Salut Mental, en particular.

Per tot això, i d'acord amb l'evolució dels aconteixements
i considerant les necessitats en assistència psiquiàtrica de l'Insalud
i les situacions noves plantejades, està previst que molt prest se
subscrigui una nova clàusula addi cional per a l'any 1996,
introduïnt-se les modificacions que es vénen consensuant entre
ambdues institucions, per tal d'ajustar-se a la realitat actual.

En efecte, en aquests moments, l'Insalud compta amb 8
psiquiatres, pertanyents a l'hospital Son Dureta, que treballen en
Atenció Primària, amb la distribució següent:

7 psiquiatres per a 6 USM de Palma (a una de les quals hi
ha 2 dels esmentats psiquiatres).

1 pisquiatra per a la USM de la zona de Llevant (Manacor
i comarca), ubicada a Manacor.

D'altra banda, i en virtud de la Clàusula Addicional del
Contracte-Programa per a l'any 1995, existeix la USM de la zona
d'Inca (que ja s'ha determinat amb anterioritat), on s'ubica el
psiquiatra del Servei Balear de la Salut, d'0acord amb el que
s'estipulà per al 1995.
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I, atès que els usuaris de les ZBS del Coll den Rabassa,
Son Ferriol, S'Arenal, Llucmajor, Santanyí i Campos, continuen
essent atesos pels psiquiatres de l'Insalud, s'estima convenient, i
així s'ha projectat, basant-se en criteris d'una millor reordenació
de recursos i una millora de la cobertura de la població, que la
segona USM, en la qual s'estableixi la col•laboració Insalud-
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, cobreixi la població
corresponent a la Ciutat Antiga de Palma, Portopí, Sant Agustí,
Calvià i Andratx.

S'ubicaria a l'institut Social de la Marina i, amb més
motiu, es donarien raons de bona accessibilitat de la població
atesa, de tipus sociodemogràfic i d'una reordenació millor dels
recursos.
 

Palma, 29 de gener del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3181/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a disposició addicional
cinquena de la Llei de normalització lingüística. (BOPIB núm. 23
de 30 de novembre del 1995).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, a partir
del fet que no té competències en matèria d'Educació, no disposa
de cap tipus d'òrgan de control o d'inspecció que li permeti
esbrinar les necessitats dels centres ni, en conseqüència, quins són
aquells en els quals hi ha la necessitat d'establir en caràcter
opcional classes dedicades a l'ensenyament de la llengua catalana
a fi de facilitar l'adaptació a l'enseyament dels alumnes procedents
de fora de la nostra comunitat lingüística. En aquest punt, com en
tants, disposam únicament de les informacions que el Ministeri
d'Educació i Ciència ens vol facilitar, normalment via conveni de
col•laboració.

Sobre el tema que tracta la vostra pregunta tenim
coneixements indirectes que, fins ara, els centres escolars no n'han
fet un plantejament global de l'adaptació de l'ensenyament dels
alumnes provinents d'una altra comunitat lingüística, sinó que,
amb els recursos propis -professors de suport, en la Primària, i
hores lliures dels professors de català, en la Secundària- i en
funció de les capacitats organitzatives de cada centre, han anat
resolent el problema.

Mai no s'han format grups d'acollida, doncs sinó que,
com a màxim, el MEC ha organitzat un grup de suport, per ara
integrat per tres professores, que ha atès les necessitats de setze
centres escolars, atenent les necessitats dels alumnes dins l'aula
pròpia, i donant suport organitzatiu i didàctic tant als equips
directius com als professors dels centres indicats.
 

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

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3182/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a disposició addicional setena
de la Llei de normalització lingüística. (BOPIB núm. 23 de 30 de
novembre del 1995).

Les mesures promogudes per l'administració per tal
d'acomplir les disposiciones addicionals setena i vuitena de la Llei
de normalització lingüística s'han d'emmarcar en el conveni de
cooperació MEC/CAIB per tal de fer complir al professorat de les
Illes Balears les obligacions que en matèria de llengua marca la Llei
de normalització lingüística. Cal dir també que l'administració que
té les competències en aquest aspecte i, per tant, la que ha de fer
complir aquestes mesures, és el Ministeri d'Educació i Ciència.

Malgrat tot, les mesures aplicades són les següents:

Catalagor progressivament places "bilingües" a pre-
escolar i EGB, fet que pròximament s'estendrà a l'ensenyament
secundari -per accedir-hi és necessària la titulació corresponent del
reciclatge de català.

Fixar terminis estrictes perquè els professors de nova
incorporació que encara no han fet els cursos els facin.

Primar les titulacions del reciclatge en els concursos de
places interines i de propietaris provisionals.

Pel que fa als professors que han obtingut des de l'any
1986 ençà, l'avaluació satisfactòria dels dos primers cursos de
reciclatge, he de manifestar que l'han obtingut un total de 4372
(2825 de primària i 1547 de secundària).

Finalment, per conèixer quants de professors que estaven
obligats a obtenir l'avaluació satisfactòria dels dos primers curos de
reciclatge, i no l'han obtinguda, us hauríeu d'adreçar al Ministeri
d'Educació i Ciència, que és l'únic competent en matèria d'educació
i el que pot controlar aquestes dades.
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 3183/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a establir algun
programa específic en col•laboració entre el Mec i la conselleria.
(BOPIB núm. 23 de 30 de novembre del 1995).

En base a les previsions que estableix la clàusula
cinquena del conveni entre el MEC i la CAIB per a la
col•laboració en la planificació educativa, la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, ha establert per ara relacions de
coparticipació i col•laboració amb el Ministeri en els temes
següents:

A.- Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i
Cultural que inclou:

Possibilitat d'impartir els cursos de reciclatge en els
centres de professors (CEP).

Projecte de cursos de reciclatge a distància per al curs
acadèmic vinent, per facilitar el seu seguiment al professorat
interessat.

Dispensa parcial de les exigències del coneixement de
la llengua catalana al professorat major de 55 anys.

B.- Sis cursos sobre el Projecte Lingüístic de Centre que
han estat inclosos en el Pla provincial de formació del professorat
per al curs 1995-1996. Els cursos s'impartiran en col•laboració
entre el MEC i la conselleria en els cinc centres de professors de
les Illes, a raó d'un curs en cadascun d'ells, excepte en el de Palma
on se'n donaran dos.
 

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

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 3184/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a temes tractats a la
reunió entre el Conseller de Cultura, Educació i Esports i el
Secretari d'Estat d'Educació. (BOPIB núm. 23 de 30 de novembre
del 1995).

Els assumptes tractats entre el Conseller de Cultura,
Educació i Esports i el Secretari d'Estat d'Educació a la reunió que
tingué lloc el 31 d'octubre passat foren els següents:

Informació facilitada pels representants del Mec, sobre:
La Llei de participació i govern dels centres escolars.

El desenvolupament normatiu de la Llei d'inspecció
educativa.

Informació sobre el nou Decret d'educació
compensatòria.

La nova ordre del conseller sobre el Pla de reciclatge i
de formació lingüística i cultural del professorat.

Informació sobre la creació per part de la conselleria del
Consell Social Assessor en matèria de normalització lingüística.

Centres escolars de les Illes on s'imparità primer de
Secundària.

Revisió d'alguns punts inclosos en el conveni entre el
MEC i la conselleria:

a) Avaluació dels resultats en matèria de normalització
lingüística als centres escolars.

b) Sol•licitud de transferència de mitjans personals del
MEC a la conselleria per al treball de normalització lingüística als
centres escolars.

c) Pla de reciclatge i formació del professorat.

Calendari de transferències del sistema educatiu no
universitari.

Els acords a què es va arribar en la reunió esmentada foren
els següents:

Augment de la col•laboració entre ambdues institucions
en l'elaboració normativa d'educació.

Fixar conjuntament els centres docents de les illes que
impartiran l'educació secundària.

Tramesa de dades per part del MEC a la conselleria que
permetin avaluar els resultats derivats de l'Ordre sobre l'ús de la
llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua vehicular
en l'ensenyament no universitari de 12 d'agost del 1994.

La Conselleria ha d'elaborar propostes al MEC sobre les
qüestions que planteja el Pla de reciclatge i formació del
professorat, les habilitacions transitòries per poder fer
l'ensenyament en llengua catalana, els cursos intensius de reciclatge
i la reducció d'exigències en el coneixement de la llengua catalana
per als majors de 55 anys.

Constituir una comissió mixta per resoldre les qüestions
indicades.
 

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 3185/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a reciclatge de llengua
catalana per al professorat. (BOPIB núm. 23 de 30 de novembre del
1995).

La Direcció General d'Educació de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports estudia la possibilitat que els cursos de
reciclatge, i el mateix pla, siguin gestionats o s'imparteixin en els
centres de professors i de recursos del MEC. La nova regulació que
l'Ordre sobre el Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural
del professorat, de 5 d'octubre del 1995, així ho permet, i, en la
reunió que tingué lloc el proppassat 31 d'octubre entre el conseller
i el Secretari d'Estat d'Educació es va plantejar aquesta via per
primera vegada. Es va produir un acord de principi sobre el tema
però, la veritat sigui dita, no es va especificar gaire més.

Evidentment volem donar passees en aquest sentit i urgir
la participació dels CEPs sempre que suposti una millora en la
qualitat dels cursos de reciclatge (el contrari, canviar per pitjorar,
seria una incongruència) i sempre que sigui en benefici del
professorat, que es matricula als diversos cursos, bé per raons de
proximitat als CEPs o per altres motius que la pràctica quotidiana
s'encarregarà de fer evidents
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 3186/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a disposició addicional
sisena de la Llei 3/1986 de normalització lingüística. (BOPIB núm.
23 de 30 de novembre del 1995).

Per poder respondre a les diverses qüestions que la
pregunta inclou, la conselleria hauria de tenir des de fa temps les
competències en educació. Sense elles, esdevé impossible que
nosaltres podem realitzar el seguiment i el control de les
situacions que el Grup Parlamentari PSM planteja, ni tampoc
d'altres semblants que facin referència, per exemple, al nombre de
professors, procedens d'altres comunitats autònomes, que no
posseeixen el nivell suficient i adequat de comprensió oral i
escrita de la llengua catalana, o sobre la situació actual dels
professors que estaven obligats a superar les proves dels dos
primers nivells de reciclatge i no ho han fet.

Permeteu-me recordar que, tot i que l'article 14 de
l'Estatut d'Autonomia atribueix a la CAIB les competències
exclusives, amb harmonia amb els plans d'estudis estatals, per a
l'ensenyament de la llengua catalana en tots els camps, i, que, fent
ús d'aquestes atribucions, el Govern ha produït les disposicions
legals adequades a aquesta finalitat, es troba que no pot exercir ni
la gestió ni les tasques de control que són conseqûència logica de
la labor lesgislativa i sense les quals aquesta es queda minvada de
virtualitat.

En el camp de l'educació, la mancança indicada té
conseqüències greus sobretot a l'hora de poder fer complir el que
el Govern ha establert en matèria de reciclatge de professors que
han de fer l'ensenyament en llengua catalana.

Mentre, l'únic recurs que tenim al nostre abast és
sol•licitar dades al MEC sobre les qüestions que plantejau, i urgir
que la Inspecció Educativa del Ministeri faci el seguiment i avaluï
els resultats que nosaltres no podem realitzar per la manca
competencial denunciada. Així ho fa la conselleria constantment,
com, per exemple, a la darrera reunió que mantinguerem amb el
Secretari d'Estat d'Educació, Sr. Alvaro Marchesi, el 31 d'octubre
passat.
 

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

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 3187/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a incentius econòmics pels
centres concertats que vulguin ampliar l'oferta d'assignatures en
llengua catalana i necessitin reciclar mestres. (BOPIB núm. 23 de 30
de novembre del 1995).

Les principals mesures que la conselleria pensa endegar
per facilitar el reciclatge de català dels mestres i per incentivar els
centres escolars concertats seran les següents:

La realització de sis cursos sobre el Projecte Lingüístic de
Centre, als centres de professors de totes les illes. Aquests cursos
han estat inclosos en el Pla provincial de formació del professorat
per al curts 95-96, i es donaran en col•laboració entre el MEC i la
Direcció General d'Educació de la conselleria. Els cursos s'adrecen
majoritàriament als docents dels centres públics però també al
professorat dels centres privats concertats.

Per al proper curs 1996-1997, està prevista la realització
de cursos de reciclatge a distància per als professors amb dificultats
d'accés als centres on són impartits actualment. Els cursos indicats
seran impartits segurament en col•laboració entre el MEC i la
CAIB.

Els premis Francesc de Borja Moll s'atorgaran pel
novembre de 1996 als professors, alumnes i grups que hagin
descatat en el conreu de la llengua i la normalització lingüística.
 

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

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 3189/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a les circulars del Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació referents a extremar les mesures
de vigilància sobre la qualitat dels productes alimentaris
transformats. (BOPIB núm. 23 de 30 de novembre del 1995).

Les circulars trameses pel Ministeri d'Agricultura, Pesca
i Alimentació que ha rebut la Conselleria d'Agricultura i Pesca, fan
referència als controls que s'han de realitzar en la fase de fabricació
o envasament.

Pel que fa als controls que pertoquen a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, s'han nomenats dos funcionaris inspectors que
ja han iniciat les tasques corresponents seguint una programació
adequada. Per les circumstàncies del moment actual, i per motius de
prioritat, els controls han començat per les indústries relacionades
amb la carn fresca. El mes de gener es preveu que aquest control
continuï amb les indústries relacionades amb la llet.

Pel que fa al vi, el Conseller d'Agricultura i Pesca ha
redactat una ordre per tal de fixar les normes de circulació de vins,
la qual es donarà a conèixer al sector perquè n'informi. Una vegada
informada serà publicada, cosa que permetrà controlar la producció
i entrada de vins. 
 

Palma, 3 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marào Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 3214/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a ajuts tècnics o econòmics
dels establiments turístics. (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del
1995).

Aquesta conselleria, en aquest moment, no té cap línia
d'ajuda als establiments turístics subjectes a la Llei 3/90 per la
qual es regula el Pla de modernització i d'allotjaments turístics
existents a les Illes Balears.
 

Palma, 12 de gener del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 3215/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a establiments destinats a
turisme rural que han estat legalitzats. (BOPIB núm. 24 de 15 de
desembre del 1995).

Adjunt acompany llistat amb la relació d'establiments
destinats a turisme rural que han estat legalitzats per la Conselleria
de Turisme
 

Palma, 12 de gener del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

El llistat a què fa referència la resposta queda dipositat
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 3216/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a establiments destinats a
agroturisme que han estat legalitzats. (BOPIB núm. 24 de 15 de
desembre del 1995).

Adjunt acompany llistat amb la relació d'establiments
destinats a agroturisme que han estat legalitzats per la Conselleria
de Turisme.
 

Palma, 12 de gener del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

El llistat a què fa referència la resposta queda dipositat
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 3245/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, relativa a com pensa la
Societat Balear de Capital Risc retornar el crèdit de 360 milions de
pessetes amb el que va avalar un prèstec a "Bon Sossec S.A.".
(BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

En funció de les desinversions es plantejarà una ampliació
de capital com a possible compensació de crèdits total o parcial.
 

Palma, 12 de gener del 1996.
La Conselleria d'Economia i Hisenda.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 3246/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a partides i quanties
de la reserva pressupostària corresponent per al 1995 als Pressuposts
de la CAIB per al programa FONER II. (BOPIB núm. 24 de 15 de
desembre del 1995).

Al pressupost del 1995 de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca no figura cap partida pressupostària amb l'import de
1.065.450 pessetes.
 

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

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 3249/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Eberhard Grosske i Fiol, relativa a contractació de la
secretària de l'Institut per a les Relacions amb les Regions Europees.
(BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

De conformitat amb l'art. 3 paràgraf primer, de l'Ordre de
la Presidència del Govern de 8 de juliol del 1991 (BOCAIB d'11 de
juliol del 1991) s'adverteix que l'Institut de Relacions Europa
disposarà d'un director, que serà auxiliat en les seves funcions per
una secretària. Les funcions del director són la gestió i el control de
l'Institut, els fins específics del qual es determinen a l'art. 1 de
l'Ordre esmentada i que ara no és necessari reiterar.

En relatiat es tracta d'assessoria i durarà fins a la
revocació, ja que és exercit per personal eventual, d'acord amb el
que estableix l'art. 20 de la Llei 30/1984.

La dedicació dela Sra. Maria Salom serà aquella
necessària per al bon funcionament de la Secretaria de l'Institut.

Les funcions són les pròpies de la Secretaria de l'Institut
i, fonamentalment, l'auxili del director en les seves funcions.
 

El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez i González.
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Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 3787/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a depuradores construïdes
amb el suport del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

Finançades per l'antic Servei Hidràulic de Balears:

EDAR: Porto Cristo.
Cost: 107.121.171.- PTA.
Aportació CAIB: 50%

EDAR: Sóller.
Cost: 256.656.075.- PTA.
Aportació CAIB: 50%

EDAR: Andratx.
Cost: 234.500.000.- PTA.
Aportació CAIB: 50%

EDAR: Capdepera.
Cost: 563.670.157.- PTA.
Aportació CAIB: 237.504.732.- PTA.

EDAR: Font de Sa Cala.
Cost: 50.467. 074.- PTA.
Aportació CAIB: 50%

EDAR: Canyamel.
Cost: 89.588.249.- PTA.
Aportació CAIB: 100%

EDAR: Sa Coma.
Cost: 301.143.565.- PTA.
Aportació CAIB: 167.777.846.- PTA.

EDAR: Cala Sant Vicent.
Cost: 38.244.623.- PTA.
Aportació CAIB: 50%

EDAR: Cala Figuera.
Cost: 39.876.524.- PTA.
Aportació CAIB: 50%

EDAR: Pollença.
Cost: 142.149.761.- PTA.
Aportació CAIB: 50%

(A tots els casos, els ajuntaments han sol•licitat la
compensació de les quantitats finançades a costa seva amb càrrec
al cànon de sanejament; totes les sol•licituds han estat ateses).

Finançades per la Junta d'Aigües (cànon de sanejament):

EDAR: Alcúdia (ampliació).
Cost: 235.598.065.- PTA.
Aportació CAIB: 100%

EDAR: Sa Coma (ampliació).
Cost: 231.621.176.- PTA.
Aportació CAIB: 100%

Per altra banda, hi ha les construïdes per l'Ibasan, la
relació de les quals s'adjunta a aquest escrit.
 

Palma, 6 de febrer del 1996.
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
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 3790/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a personal i activitats del
Consorci 5B. (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

La plantilla actual del Consorci 5B és:

Sra. Margalida Llobera i Sampol, coordinador.
Sr. Pere Rotger i Llabrés, coordinador.
Sra. Antònia Oliver i Ramírez, administrativa.

Els seus salaris, funcions i dedicació:

Sra. Margalida Llobera i Sampol, 294.577 pessetes brutes,
contracte 40 hores setmanals.

Sr. Pere Rotger i Llabrés, 150.000 pessetes brutes,
contracte 20 hores setmanals.

Sra. Antònia Oliver i Ramírez, 141.860 pessetes brutes,
contracte 40 hores setmanals.

Al primer trimestre de l'any 95, el Consorci realitzà una
campanya de promoció i difusió del P.O. Foner II pels diferents
municipis integrants de la zona 5B.

Així mateix realitzà tasques d'informació a particulars i
ajudà a la complimentació de les sol•licituds d'ajut 

A partir del segon trimestre i fins al mes de desembre de
l'any 95, el Consorci realitzà les tasques següents:

Revisió i seguiment de les sol•licituds d'ajut presentades
pels particulars, associacions i mancomunitats.

Participació i col•laboració amb el grup de treball de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, creat pel seguiment i avaluació de
les sol•licituds d'ajut.

Amb caràcter general el Consorci, tal i com estableix
l'article 4 dels seus estatuts, ha impulsat els treballs, projectes i
gestions perquè els possibles beneficiaris del programa operatiu 5B
puguin gaudir de les ajudes establertes, assessorant-los, informant-
los i fent el seguiment dels seus expedients.
 

Palma, 12 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 3792/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a convenis signats o a
signar per l'empresa pública Ibagua amb els municipis de la
Comunitat. (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

a) L'Institut Balear de l'Aigua no ha signat conveni amb
ajuntaments de la Comunitat.

b) Altres formes de col•laboració:

1.- Actuacions puntuals per a millora de proveïments
d'aigua.

2.- Consorcis d'Aigües, constituïts entre ajuntaments i
Comunitat Autònoma, dels quals s'acompanya relació dels
existents amb indicació del BOCAIB que publicà els
corresponents estatuts:

Eivissa-capital: BOCAIB del 28.04.94
Palma i Calvià (Badia de Palma): BOCAIB del 08.10.94
Deià: BOCAIB del 18.02.95
Maó: BOCAIB del 04.05.95
Formentera: BOCAIB del 05.05.95
Ciutadella: BOCAIB del 11.07.95.

 
Palma, 16 de gener del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 3793/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a municipis amb convenit
signat i amb conveni en negociació amb l'empresa pública Ibagua.
(BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

a) No hi ha cap relació de municipis amb conveni signat.

b) Relació de municipis amb conveni en negociació
(relatiu a gestió de Consorcis d'Aigua):

Eivissa-capital.
Palma i Calvià (Badia de Palma).
Maó.
Formentera.

c) Altres actuacions i col•laboracions:

1.- Millora de l'Arteria de Turó per al proveïment d'aigua
a Maó.

2.- Depòsti d'aigua a Fornalutx.
3.- Obres d'emergència per a millora del proveïment

d'aigua a estellencs i a Banyalbufar (agost 1995).
 

Palma, 10 de gener del 1996.
La Conselleria dObres Públiques i Ordenació del

Territori.

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

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 3794/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a anuncis publicats en castellà
per part de la Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB núm. 24 de 15
de desembre del 1995).

Donada la urgència que plantejava el tall de la carretera
Inca-Llubí, una vegada organitzats els equips necessaris per a dur-la
a terme, es va enviar precipitadament l'anuncia a la premsa sense
que s'apercebés en quin idioma estava redactat, en no considerar
això d'una importància vital per a la seguretat dels conductors.
 

Palma, 1 de febrer del 1996.
El Conseller d'obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 3810/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a relació dels llibres que ha
editat la Conselleria de Cultura Educació i Esports. (BOPIB núm. 24
de 15 de desembre del 1995).
 

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

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 3811/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a relació de camins rurals de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

Els camins rurals ampliats, asfaltats o millorats amb
pressupost de la CAIB des de 1987 a 1995 són els següents:

Son Avidala (Andratx).
Biniagual (Binissalem).
De Montanya, Sollerichs (Consell).
Ses Rotes (Lloret de Vistalegre).
Costixt.
Marina-Matadero (Porreres).
Des Terme (Santa Maria del Camí).
La Venerable, Jornets (Sencelles).
Ses tres creus (Sóller).
Binifamis, Cutaines, D'en Rosi, Binifamis II (Alaior).
Ses Arenetes, Es Caragolí, Ses Mongetes, Torralba

(Ciutadella).
Na Furana, Cutaines (Maó).
D'en Kane, Tramontana, 2 Ponts (Mercadal).
Santa Rita, Bonaventura (Sant Lluís).
Benimusa, Sa Casilla, Ramal de Sa Casilla, D'aubarca

(Sant Antoni Portmany).
Santa Agnes a Sant Mateu.
Can Pep Mayans I, Auberqueta, Es Pla de ses

Formigues,(Sant Joan de Labritja).
Benimusa, Ramal de Benimusa (Sant Josep de Sa Talaia).
Can Miquel Pere, Can Furnet, Santa Gertrudis, Atxaró,

Milestones, Milestones II, Can Carlos, Can Pep Mayans II, Sa
Venda des Savions, Es Novells (Santa Eulàlia des Riu).

Des fils (Sant Joan de Labritja).
Can Parra, Vell de la Mola (Formentera).
Vell de Santa Maria (Alaró).
Son Moll, Ses Maioles, Sa Comuna, De Castellitx

(Algaida).
Son Rullan, Son Nigorra (Ariany).
Borneta, des Polls (Binissalem).
Son Mateuet, Sa Rata (Búger).
D'Ullaró (Campanet).
De S'Estació (Consell).
Vell d'Ariany, Son Patereta (Lloret de Vistalegre)
Son Ramon, Clot de s'Arguila, Vell de Binimar, Vell de

Selva, Son Batle (Lloseta).
Son Sitges, Sa Canastreta, Des Comellar d'es lli, Can

Miquelo (LLubí).
 Son Gener, Son Ceiart, Es Poas, Hort de Llodra, Sa

GRuta (Manacor).
Ses Quarterades (Mancor del Vall).
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Can Calusa, Son Bages, Son Massanet, Ca s'Alcorairer,
Na Pelada, Son Pelada, Son Ripoll, Son Moya, Can Pelut, Can
Pelluso, Sa Fita (Montuïri).

Sa Tafona, Sa Cova, Sa Pleta, Son Maimo (Petra).
Es Tast-es Moreis (Porreres).
Dels Calderes (Sant Joan).
Son Ganxo (Santa Maria del Camí).
D'Abaix de Binibona (Selva).
Son lluny, Pou Major, Son Arrosa (Sencelles).
Sa Torre, (Sineu).
Sa Vinya Nova (Vilafranca).
Pla de Sant Jordi (Palma).
Accés Sa Rotlana (Fornalutx).
Cavalleria (Mercadal)
Des Col a des Coloms (Santa Eulàlia).
Es Pla Roig i Ramal (Sant Joan-Sant Antoni).
Puig de Sant Martí, Can Ferrer (Alcúdia).
Des Castell (Alaró).
Son Puça, Des Rafal, Son Duc-les Amadores, Son

Canals, Son Asopa, S'Eltelrica, Son Duc-Crta. Canyamel, Son
Duc-Son Catiu, SEs paises-Corbaya, Rafal-Camí de Son Catiu,
(Artà).

Sa Foradada (Deià).
Varis (Fornalutx).
Camí d'es raquell, Santa Magdalena, Son Perelló, Sa

Pota del Rei (Inca).
Varis (Lloret).
Varis (Llubí).
Varis (Manacor).
Sa Síquia, Son Sunyer, Es Caragol, Es Tast i Ramals

(Palma).
Varis (Petra).
Camí del Torrent (Sa Pobla).
Carretera vella de Sant Llorenç, Son Garrova, Son

Prime, En Bossà, Pi del Soleró, Llassos dels Bous, Gorg (Sant
LLorenç)

Sa Taulera-Son Fullós (Santa Margalida).
Varis (Sineu).
Son Pere Jaia, Cas Concos (Campos).
Es Fiters I, Es Fiters II, Son Font (Muro).
Son March, Can Fornari, Na Pontons (Sa Pobla).
Artà.
Pollença.

Total: 1.743.992.539.
 

Palma, 10 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 3813/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a places catalogades com a
bilingües en el concurs de trasllats d'educació secundària de 1995
(BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports és conscient
que la catalogació de places bilingües és d'importància essencial per
donar impuls a l'ensenyament en llengua catalana als centres
d'educació secundària.

És per aquest motiu que la Direcció General d'Educació
s'ha adreçat repetides vegades a la Direcció Provincial del MEC
sol•licitant informació sobre aquest tema. Podem fer esment, per
exemple, de l'escrit de 10 de novembre del 1995 sol•licitant
informació sobre els punts següents:

- Procés seguit per la Direcció Provincial del MEC per
catalogar les places de secundària.

- Situació actual de la catalogació.

També de l'escrit de 22 de desembre del 1995, referent als
coneixements de llengua catalana per al concurs de trasllats del
professorat de secundària.

La Direcció Provincial del MEC ens acaba de comunicar
la informació demanada, que podem resumir d'aquesta manera:

- El certificat de capacitació per a l'ensenyament en
llengua catalana a educació secundària ha estat valorat com a mèrit
en el darrer concurs de trasllat.

- Les places de secundària no estan encara catalogades
com a bilingües i, per aquest motiu, la titulació de llengua catalana
no és considerada com a requisit. Cal tenir present, però, que les
destinacions es donen, des de Madrid, el primer any després d'haver
aprovat l'oposició, condicionades a la presentació de la titulació
corresponent de català.

- Pel que fa a la convocatòria per a l'adjudicació de places
als funcionaris interins a la resta de places de primària -un 25%-
així com a les de secundària, es va establir el barem següent:
accedien a les places d'interins no catalogades com a bilingües, en
primer lloc, aquells funcionaris que presentaven el títol de
reciclatge; a continuació, aquells que presentaven matèries parcials
del Pla de Reciclatge i de Formació lingüística i cultural. La resta
de places eren cobertes pel professorat malgrat no hagués presentat
cap titulació o matèria aprovada de català. Al professorat de
secundària de Llengua i literatura castellana se'l va exigir només la
certificació de Llengua I.

- Al professorat que, mitjançant concurs de trasllat,
s'incorpora com a funcionari a les Illes Balears procedent d'una altra
comunitat autònoma, se'l notifica per part del MEC la seva situació,
tot recordant-los la disposició addicional sisena de la Llei de
Normalització lingüística que és vigent.
 

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



BOPIB núm.53 - 29 de juliol del 1996 1383

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 3814/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a habilitacions
transitòries concedides per la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports al professorat d'educació infantil, primària i secundària
(BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

La Direcció General d'Educació de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports i el Ministeri d'Educació i Ciència, en
el marc del conveni general de cooperació signat, vam establir el
juny del 1990 el procediment per habilitar transitòriament per
exercir l'ensenyament de i en llengua catalana aquells professors
que, sense posseir la titulació exigida, desenvolupassin funcions
docents de o en català a l'entrada en vigor del conveni, dia 21 de
maig del 1990.

El dia 8 de setembre del 1993, conjuntament amb la
Direcció Provincial del MEC a Balears, vam trametre una circular
a tots els centres públics obrint un nou i definitiu termini per
sol•licitar l'habilitació transitòria que s'atorgaria fins al 1995.
Aquesta darrera convocatòria es tancà dia 15 de desembre del
1994, data en què es varen concedir les darreres habilitacions.

Durant el període juny 1990 - 15 de desembre del 1995,
s'han habilitat 1613 professors i professores amb la distribució per
illes següent:

- Professorat habilitat a Mallorca: 1404
- Professorat habilitat a Menorca: 142
- Professorat habilitat a Eivissa/Formentera: 67

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

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 3815/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a presentació per part
dels centres públics d'ensenyament primari o secundari dels
projectes lingüístics de centre (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre
del 1995).

La relació de centres públics d'ensenyament primari i
secundari, públics, privats i concertats, que han presentat el
Projecte lingüístic de centre a la Direcció General d'Educació
durant els cursos 1994-1995 i 1995-1996 són els que figuren en
l'annex adjunt. Però, d'acord amb les dades derivades de
l'avaluació que està realitzant la Inspecció Tècnica d'Educació del
MEC, podem afirmar que la pràctica totalitat dels centres escolars
ha fet el Projecte lingüístic de centre, atès que si abans del curs
1994-1995 sols 100 centres disposaven del projecte indicat, durant
el curs acadèmic actual 237 centres més l'han elaborat o revisat.
 

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

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

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 3816/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a inclusió en el currículum
escolar de continguts o orientacions pedagògiques relacionats amb
les peculiaritats pròpies de la Comunitat (BOPIB núm. 24 de 15 de
desembre del 1995).

La Direcció General d'Educació de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports treballa des de fa temps en la preparació
de material que permeti definir un currículum escolar que integri
tant els continguts com les orientacions pedagògiques relacionats
amb les peculiaritats històriques, culturals i socioeconòmiques
pròpies de la nostra comunitat.

La mateixa direcció general preveu que aquesta tasca de
definició del contingut curricular, que és una labor ampla i
complexa, es perllongarà durant els anys 1996 i 1997. Hom pot
preveure que, al final d'aquest termini, s'haurà iniciat, com a mínim,
el traspàs de competències educatives que seran les que ens
permetran establir els currículum propi de forma global i
generalitzada a tots els nivells educatius i en totes les àrees de
l'ensenyament.

Mentre, i en el marc del conveni de col•laboració en la
planificació educativa, es proposen al MEC les modificacions
curriculars a les assignatures de l'àrea de llengua catalana.
 

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

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 3817/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a curs sobre bases per a
l'elaboració del Projecte lingüístic de centre, organitzat i finançat per
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports (BOPIB núm. 24 de 15
de desembre del 1995).

La relació dels 54 centres que van participar en el
Seminari "Bases per a l'elaboració del Projecte lingüístic de centre",
que tingué lloc a Palma els dies 18 i 19 de novembre del 1994, i la
relació dels centres participants que han presentat el Projecte
lingüístic de centre corresponent i, en conseqüència, han incorporat
la llengua catalana a l'ensenyament, són les que figuren a l'annex
adjunt.
 

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

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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Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 3818/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a mapa escolar de les
Illes Balears (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

Per esbrinar en quina situació es troben els treballs sobre
el mapa escolar de les Illes Balears, potser que sigui adient
començar pels antecedents immediats.

Dia 1 de desembre del 1994, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports va presentar a la Direcció Provincial del MEC
una primera esmena a la proposta de mapa escolar que abans li
havia tramès. La segona proposta de mapa escolar, feta per la
Direcció Provincial del MEC dia 3 d'abril del 1995, recollia
nombrosos suggeriments que havíem fet al primer document,
abans esmentat.

Els serveis tècnics de la Direcció General d'Educació
elaboraren una llista de suggeriments i millores en relació a
aquesta segona proposta que foren comunicats oportunament al
MEC.

En el tema del mapa escolar, la Conselleria sempre ha
defensat els punts següents:

- Necessitat, per poder planificar conjuntament, de
disposar de totes les dades existents referents al nombre d'alumnat,
grups, horaris, capacitat real dels edificis, nombre d'aules,
laboratoris, tallers, així com també del nombre de professors i la
seva especialitat per cada institut.

- Necessitat de nous instituts a diverses zones de
Mallorca, com ara s'Arenal, Marratxí, Palmanova, Santanyí,
Campos, Sineu o Porreres, i a Eivissa.

- Necessitat que, a la planificació d'assignació de centres
de primària a secundària, s'ha de tenir en compte que els alumnes
que han rebut l'ensenyament en català han de poder continuar els
estudis en la mateixa llengua, cosa que no sempre s'ha tingut en
compte en les propostes del MEC.

Pel que fa a la situació actual, el propassat dia 22 de
desembre la conselleria ha rebut el nou document de treball sobre
la xarxa de centres. En aquest temps la Direcció General
d'Educació l'analitza i el treballa per poder oferir al Ministeri
d'Educació les propostes i els suggeriments adequats que permetin
la millora del mapa escolar de les Illes Balears.
 

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

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 3819/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a l'article 22.2 de la Llei
3/1986 de Normalització lingüística (BOPIB núm. 24 de 15 de
desembre del 1995).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports pensa que,
per fer efectiu el que estableix l'article 22 de la Llei 3/1986, de
Normalització lingüística de les Illes Balears, el més adient és
insistir i urgir l'observància del que estableix l'Ordre del Conseller
de Cultura, Educació i Esports, sobre l'ús de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, com a llengua vehicular en
l'ensenyament no universitari, del 12 d'agost del 1994, perquè, tal
com preveu el punt 3 de l'Ordre, el Projecte lingüístic de centre
"haurà de preveure la implantació progressiva de la llengua
catalana en l'ensenyament i en els actes administratius, socials i
culturals". El projecte lingüístic esdevé, doncs, des del nostre punt
de vista, l'eina cabdal per garantir l'ús de la llengua catalana com
a vehicle d'expressió normal en els centres escolars. Adreçarem,
doncs, els esforços de la conselleria a aconseguir que la majoria
dels centres que no ho han fet fins ara, elaborin el seu projecte
lingüístic.

Durant els darrers tres anys, la conselleria ha destinat a
la promoció de l'ús progressiu de la llengua catalana als centres
d'ensenyament les quantitats següents:

- 1993:  94.252.836 PTA
- 1994: 106.741.922 PTA

- 1995: 114.124.369 PTA

Les quantitats esmentades s'han emprat en el finançament
del reciclatge per al professorat, per dotar els centres escolars de
material didàctic en llengua catalana, per promoure escoles d'estiu
de professors i jornades educatives, cursos de projecte lingüístic per
a l'educació d'adults en català, etc.

Per al 1996, la conselleria destinarà a idèntica finalitat la
quantitat de 111.035.000 PTA.

Per acabar, la Conselleria de Cultura, a l'inici del curs
1995-1996, elaborà una enquesta per conèixer la realitat lingüística
dels centres.

L'enquesta fou tramesa a la Direcció Provincial del MEC
a Balears perquè, atès que és l'Administració competent del sistema
educatiu, mitjançant la labor del Servei d'Inspecció Tècnica
d'Educació, es responsabilitzàs de la tramesa de l'enquesta i de la
recollida i avaluació de les dades.

A hores d'ara donam tractament informàtic a l'enquesta a
mesura que el MEC ens facilita les dades corresponents.
 

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

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 3820/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a l'article 23.4 de la Llei
3/1986 de Normalització lingüística (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1995).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, en el marc
del Conveni general de cooperació amb el Ministeri d'Educació i
Ciència, ha reiterat amb insistència la necessitat que tots els
professors de nou ingrés posseeixin la competència lingüística que
mana el punt 4 de l'article 23 de la Llei 3/1986, de Normalització
lingüística de les Illes Balears. Aquestes reiterades peticions consten
en les diverses actes de les reunions que la Comissió de Direcció del
conveni ha mantingut durant els darrers cinc anys.

A més a més, la Direcció General d'Educació ha tramès
escrits, també amb reiteració, a diverses instàncies del Ministeri
d'Educació i Ciència, demanant que la reglamentació de l'accés del
professorat a la funció docent reculli la mateixa exigència. En
aquest sentit, podem fer referència als escrits següents:

- Escrit, de dia 29 de novembre del 1993, adreçat al
Director Provincial del MEC.

- Escrit, de dia 4 de març del 1994, adreçat al Subdirector
general de relacions amb les CC.AA. i de l'Alta inspecció, amb
còpia al Director Provincial del MEC.

- Escrit, de dia 20 de juny del 1994, adreçat al Director
Provincial del MEC.

- Escrit, de dia 19 de desembre del 1994, adreçat al
Subdirector general de relacions amb les CC.AA. i de l'Alta
inspecció.

Malgrat que no de forma directa, fan referència al mateix
tema els escrits adreçats als òrgans centrals del Ministeri d'Educació
i Ciència, dels dies 15.05.95, 26.06.95 i 10.07.95.

Fruit d'aquesta insistència, les convocatòries del MEC del
Concurs general d'educació infantil i primària inclouen ja
l'exigència del coneixement de la llengua catalana per poder optar
a plaça definitiva, però, per optar a una plaça definitiva d'educació
secundària, encara no s'ha elaborat el catàleg de places bilingües
malgrat les nostres peticions perquè es faci amb urgència. És per
aquest motiu que, a la darrera convocatòria (BOE del 3.11.95)
s'inclou la condició d'haver d'acreditar coneixements suficients de
llengua catalana durant els tres anys següents a la destinació
definitiva a Balears. Cas de no fer-ho, la destinació no es
consolidarà. Aquesta és una normativa provisional fins a la
catalogació de places.



BOPIB núm.53 - 29 de juliol del 1996 1385

Per altra part, la Direcció General d'Educació estudia les
fórmules adequades per poder exigir el coneixement de la llengua
catalana al moment de l'ingrés al Cos de Funcionaris docents.
 

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

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 3821/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a decret 74/1986, article
2.3, de dia 28 d'agost, regulador de l'ensenyament de la llengua i la
literatura catalanes als centres docents no universitaris de les Illes
Balears (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports en aquests
darrers anys ha donat un impuls important a l'elaboració de
material que permeti la implantació de programes en llengua
catalana, especialment en les àrees de socials i naturals.

Entre les diverses activitats de la Direcció General
d'Educació de la conselleria, adreçades a aconseguir la finalitat
indicada, volem fer esment de les següents:

- Edició i distribució de material didàctic en llengua
catalana.

- Cursos sobre el projecte lingüístic de centre.

- Edició del primer volum de la col•lecció "Ciències
socials a les Illes Balears. Bibliografia bàsica".

- Elaboració de la guia bibliogràfica d'història de les Illes
Balears i de l'atles de les Illes Balears, actualment en procés
d'edició.

El pressupost que s'ha dedicat a aquestes actuacions és
el següent:

1991: 14.801.424 PTA
1992: 11.346.220 PTA
1993: 10.248.500 PTA
1994: 18.385.610 PTA
1995: 21.463.132 PTA

Per altra part, la conselleria ha encomanat els estudis
adients per determinar els continguts propis de les Illes Balears
que s'han d'integrar en les àrees de naturals i socials, d'acord amb
els plans d'estudis estatals.

Durant el 1996, a més de la publicació de quatre llibres
de la col•lecció abans indicada, pensam finalitzar l'elaboració del
currículum de primària - Coneixement del medi - Ciències
socials/Ciències naturals, amb l'objectiu que l'alumnat pugui
conèixer millor les coses i realitats properes (barri, ciutat o poble,
illa, Balears, Península, comunitats europees) per així entendre
millor els fets i els elements característics del nostre món.
Pretenem que sigui un currículum pràctic i consensuat pel
professorat de primària i que pugui servir com a base de futurs
llibres de text o de material didàctic.

Preveim per a enguany l'edició de la "Història de les Illes
Balears", que ompli el buit que patim sobre aquest tema. Aquesta
publicació pretén ser una obra general de les Illes Balears dirigida
a estudiants d'educació secundària. Així mateix, publicarem la
Història natural de les Illes Balears, quinze quaderns sobre els
ecosistemes a les Balears, i el recull bàsic de tots els recursos
didàctics existents de Ciències naturals a les Illes Balears.

Per al 1997, la conselleria té prevista l'edició de cinc
volums més de la col•lecció "Ciències socials a les Illes Balears.
Bibliografia bàsica", l'edició del diccionari terminològic de Ciències
socials, la finalització dels treballs sobre el currículum de
secundària de Ciències socials i l'edició d'un CD-Rom sobre la
geografia de les Illes Balears.
 

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

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 3822/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a decret 74/1986, article 2.4,
de dia 28 d'agost, regulador de l'ensenyament de la llengua i la
literatura catalanes als centres docents no universitaris de les Illes
Balears (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha
considerat que no era oportú fer cap gestió davant el Ministeri
d'Educació i Ciència per posar en funcionament centres
d'experimentació i innovació perquè, d'acord amb els plantejaments
educatius que la conselleria vol promoure mitjançant la Direcció
General d'Educació, les línies educatives s'han de posar en pràctica
en tots els centres escolars i no sols en alguns centres experimentals.
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 3823/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a decret 74/1986, article
7.2, de dia 28 d'agost, regulador de l'ensenyament de la llengua i la
literatura catalanes als centres docents no universitaris de les Illes
Balears (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

Mentre el Govern de les Illes Balears no rebi la
transferència de les competències educatives, la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports considera que és innecessària la
creació d'un centre de recursos i material per a l'ensenyament de
i en llengua catalana.

De fet, la Direcció General d'Educació ha vingut a
realitzar les funcions que desenvolupa un centre de recursos
perquè s'ha encarregat de l'elaboració de material didàctic i de la
seva distribució, a més de posar a l'abast dels centres els
programes informàtics, convenientment renovats, que permeten la
gestió acadèmica, econòmica i administrativa dels centres en
llengua catalana.

Per tot el que he dit fins ara, és obvi que el plantejament
que batega sota la proposta d'una esmena als pressuposts del 1996
que permeti la creació d'un centre de recursos i material en llengua
catalana, no coincideix amb el que fa la conselleria sobre aquest
tema.
 

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

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 3824/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a l'oferta "All inclusive"
(BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

Aquesta conselleria ha expressat públicament la seva
preocupació per aquesta modalitat de contractació, si bé és cert
que les relacions i les opcions comercials són totalment lliures
entre empreses.

Per tant, la Conselleria de Turisme vetllarà, de forma
intensiva, pels nivells de qualitat que afecten els establiments que
es dediquin al "tot inclòs".
 

Palma, 11 de gener del 1996
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 3825/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a la disposició addicional
tercera de la Llei de Normalització lingüística (BOPIB núm. 24 de
15 de desembre del 1995).

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha tingut
sempre especial esment en la garantia i el reconeixement del paper
que confereix la disposició addicional tercera de la Llei de
Normalització lingüística a la Universitat de les Illes Balears com
a institució oficial consultiva per tot quant fa a la llengua catalana.

En aquest sentit, cal assenyalar, a més, que la comunitat
autònoma, en totes les seves actuacions i manifestacions, s'ha
distingit en tot moment pel respecte al que determina el Reial
Decret 3118/1976, de 26 de novembre, el qual, en l'article primer,
atorga reconeixement oficial a l'Institut d'Estudis Catalans com a
corporació acadèmica, científica i cultural, l'àmbit d'actuació de la
qual s'extén als territoris de parla i cultura catalanes; la nostra
comunitat autònoma hi està representada a través de la Universitat
de les Illes Balears.

D'altra banda, el Govern balear, a través de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, duu a terme molt diverses
actuacions en el marc de la cooperació en matèria de llengua amb
d'altres comunitats de parla catalana. Entre aquestes activitats
destaquen -per la seva importància, per la projecció social que
comporten, per la continuïtat i durada que han tingut i tenen
actualment- l'organització i la gestió de la Junta Avaluadora de
Català i l'assistència a fires lingüístiques nacionals i internacionals.
Ambdues actuacions s'insereixen en l'objectiu comú que representa
la llengua per a les comunitats de l'àmbit lingüístic català, i van
dirigides, en última instància, a refermar la unitat de la llengua: la
Junta Avaluadora de Català, des de la perspectiva de la formació per
a adults i de la valoració dels coneixements dels català, l'assistència
a fires lingüístiques nacionals i internacionals, en el context del
foment i la difusió de la llengua i cultura catalanes.
 

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

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 3833/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a quantia dels ajuts concedits
a empreses industrials en el marc del Pla de Reindustrializació
(BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del 1995).

La Conselleria de Comerç i Indústria, en l'execució del Pla
de Reindustrialització durant l'exercici del 1994, va concedir ajudes
a les empreses industrials per a la realització d'accions de promoció
comercial per un total de cent quaranta-quatre milions cinc-centes
tretze mil pessetes -144.513.000 PTA- tal com es detalla en la llista
annexa.
 

Palma, 10 de gener del 1996
La Conselleria de Comerç i Indústria.

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

A la Pregunta RGE núm. 3863/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a inversions per a
excavacions arqueològiques a les Pitiüses (BOPIB núm. 24 de 15
de desembre del 1995).

En relació a les preguntes formulades, us vull manifestar
el següent:

Com ja sabeu, l'any 1990 es va cedir al Consell Insular
d'Eivissa-Formentera la gestió ordinària de funcions en matèria de
cultura, educació i esports i, en concret, i en aquest cas, la
tramitació dels expedients en matèria de patrimoni històric i
artístic d'Eivissa i Formentera. La cessió de gestió implicava, així
mateix, el traspàs de totes les partides pressupostàries que
afectassin Eivissa i Formentera. Les inversions no corresponen
directament, doncs, al Govern balear.

A partir de dia 1 de gener del 1995, i atesa la Llei
6/1994, de dia 13 de desembre, els consells insulars han assumit
les competències plenes en matèria de patrimoni històric, de
promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal
de llibres i d'esports.
 

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

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 3864/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a Centre Europeu
d'Empreses Innovadores (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del
1995).

El Centre Europeu d'Empreses Innovadores està situat
a Inca perquè, d'acord amb la DG XVI, que subvenciona la posada
en marxa dels CEEI, ha d'estar dins la zona de l'Objectiu 2.

A Menorca, Eivissa i Formentera hi haurà delegacions
que es posaran en funcionament tan aviat el CEEI comenci a ser
operatiu.

Fins ara s'ha fet la promoció principal a Mallorca i s'ha
comunicat a les altres illes, però durant el mes de febrer es
presentarà el CEEI oficialment en aquestes illes.
 

Palma, 18 de gener del 1996
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 3865/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a anunci en castellà del
Centre Europeu d'Empreses Innovadores (BOPIB núm. 24 de 15
de desembre del 1995).

El Centre Europeu d'Empreses Innovadores ha editat els
seus fulletons i cartells en català i castellà (bilingüe) i les
publicacions en premsa són publicades alternativament en català
i castella.
 

Palma, 18 de gener del 1996
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 3866/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a construcció d'un centre per
a minusvàlids psíquics profunds a l'illa d'Eivissa (BOPIB núm. 24 de
15 de desembre del 1995).

Dins el Pla estratègic que s'està elaborant ja és ferma la
decisió de l'inici d'aquest centre amb negociacions amb l'Inserso,
l'Once i el consell insular.
 

Palma, 25 de gener del 1996
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 3868/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la construcció del cinturó de
ronda a la zona de ses Païsses d'Eivissa (BOPIB núm. 24 de 15 de
desembre del 1995).

S'estudien solucions no tan sols per l'encreuament
esmentat, sinó per a millorar una altra sèrie de problemes i
condicionaments de la segona ronda. Esperam envestir-lo en la
mesura que la disponibilitat pressupostària ho permeti.
 

Palma, 17 de maig del 1996
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i

Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 3870/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per la
Conselleria de Comerç (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del
1995).

Els estudis encarregats per la Conselleria de Comerç i
Indústria durant l'any 1994, detallant el seu cost i les empreses a les
quals s'han adjudicat, són els següents.

- Assessoria tècnica i estudi de la qualitat de l'aire. Aest.
Dep. química UIB. 345.000 PTA.

- Estudi: revisió d'alternatives de generació elèctrica.
Sener. Ingeniería y Sistemas S. 747.500 PTA.

- Estudi grans superfícies comercials. Laese de gestión de
centros comer. 2.300.000 PTA
 

Palma, 12 de gener del 1996
La Conselleria de Comerç i Indústria.
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Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 3871/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
la Conselleria de Sanitat (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre del
1995).

Els estudis que encarregà la Conselleria de Sanitat
durant l'any 1994 són els següents:

- Informe sobre la unitat sanitària de Formentera,
encarregat a Jorge Mateu Vadell per un import de 101.200 PTA.

- Estudi sobre el moviment de la població, encarregat a
Mallorquina de Servicios S.L. per un import de 630.650 PTA.
 

Palma, 25 de gener del 1996
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 3872/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
la Conselleria d'Obres Públiques (BOPIB núm. 24 de 15 de
desembre del 1995).

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

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 3873/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
la Conselleria de la Funció Pública. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1995).

Durant l'any 1994, la Conselleria de Funció Pública va
encarregar un treball per a l'estudi, la gestió i el control de
l'absentisme laboral per causes d'incapacitat transitòria del
personal de la CAIB, a l'empresa Centre d'estudis de salut laboral,
SL, el cost del qual ha estat de cinc milions vuit-centes cinquanta-
tres mil vuit-centes setze pessetes (5.853.816 PTA).
 

Palma, 8 de gener del 1996.
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain i Díez.

Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 3874/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
la Conselleria d'Economia durant l'any 1994. (BOPIB núm. 25 de
21 de desembre del 1995).

S'adjunta la relació d'estudis encarregats per la
Conselleria d'Economia i Hisenda durant l'exercici del 1994.

Palma, 12 de gener del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

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

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 3875/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 1995).

S'especifica el concepte, l'empres i l'import.

Treballs seguiment premsa. Mallorca Press. 747.500.
Treballs documentació. Mallorca Press. 184.000.
Elaboració bolletí informatiu. Carmen Vicens Llitera.

86.250.
Treballs còpies prema. KRM Imatge. 540.615.
Projecte pista Poliesportiu. Juan Calafat Rotger. 225.220.
Treball problemes psicoafectius en el fracàs escolar. A.

Gomila Balch. 500.000.
Treball normalització lingüística i personal docent. D.

Mateu Conti. 300.000.
L'educació a Balears i la seva administració. J. Delgado

Saiz. 345.000.
Comentari sobre la intel•ligència i l'entrevista com

instrument. A. Vidal Quetglas. 200.000.
Noves tecnologies aplicades a la formació del professorat.

C. Garcia Amengual. 600.000.
Informe sobre cursos d'estiu als EUA per a estudiants. F.

Gayá Bonnin. 287.500.
Les ensenyances musicals a l'educació secundària. M.

Monserrat Ferrer. 300.000.
Dossier informatiu iniciatives UE i programa Socrates i

Leonard. Grup d'orientació empresarial. 150.000.
Estudi educació infantil i educació primària. Zohreh F.

Pirmoradian. 300.000
Dificultats educatives dels alemanys residents. S.

Rudolph. 300.000.
Les escoles oficials d'idiomes i la seva gestió. J. Lladó

Ballester. 100.000.
Model educatiu i gestió de centres escolars. J. Oliver

Jaume. 200.000.
Dades referents aportació mallorquina a la colonització.

R. Garcia Perez. 200.000.
L'ensenyament europeu. B. Bauzá Tugores. 200.000.

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

Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 3876/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per la
Conselleria de Turisme durant l'any 1994. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1995).

La despesa turística a 1994
Adjudicat a la UIB
1.663.750 PTA

Estudi Hostelería y Restauración
Adjudicat a Antonio Montserrat Moll
1.426.000 PTA

Estudio Alegaciones POOT
Adjudicat a Pablo Mir Capellà
1.425.000 PTA

Estudio PEIM, Zona de Alcudia
Adjudicat a Gadeso, SL
747.500 PTA

Estudio PEIM, zona Platja de Palma
Adjudicat a Gadeso, SL
632.500 PTA

Dictamen Càmping Formentera
Adjudicat a la UIB
750.000 PTA

Estudio económico financiero POOT
Adjudicat a Antonio Sastre Albertí
172.000 PTA
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Informe registro establecimientos de alojamiento en
Baleares.

Adjudicat a Avelino Blasco Esteve
345.000 PTA

Palma, 12 de gener del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 3877/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Ibavi en matèria de publicitat. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1995).

Les despeses efectuades per l'Ibavi en publicitat durant
els exercicis del 1994 i els deu primers mesos del 1995 han
resultat els següents:

Publicitat en concursos d'obres i projectes, adjudicació
d'habitatges i altres de menor quantia:

Exercici del 1994: 7.803.630 PTA
10 primers mesos del 1995: 4.806.540 PTA

Palma, 15 de gener del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 3878/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Semilla en matèria de publicitat. (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 1995).

Publicitat any 1994: 9.716.526 PTA
Fires i congressos any 1994: 1.307.018 PTA

Publicitat any 1995: 3.653.350 PTA
Fires i Congressos any 1995: 3.720.979 PTA

Palma, 15 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 3879/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Sefobasa en matèria de publicitat. (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 1995).

Publicitat any 1994: 21.601.315 PTA
Publicitat any 1995: 16.768.990 PTA

Palma, 15 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
BN) 

A la Pregunta RGE núm. 3880/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Ibasan en matèria de publicitat. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1995).

Any 1994:

Anunci premsa cerca terreny EDAR Puigpunyent: 33.000
PTA

Anunci premsa sol•licitud concessió terrenys Sant Antoni
(Eivissa): 36.000 PTA

Anunci premsa sol•licitud concessió terrenys Manacor:
54.360 PTA

Anunci premsa contractació obra Sa Ràpita-
S'Estanyol/Porreres/Costitx: 370.742 PTA

Publicitat revista Dinero: 149.999 PTA
Publicitat BOE: 23.500 PTA
TOTAL: 667.601 PTA

Anuncis premsa concursos obres EDAR: 1.416.285 PTA
Aquests imports han estat posteriorment repercutits als

adjudicataris de les obres.
TOTAL: 2.083.886 PTA

Any 1995:

Anunci premsa contractació personal departament tècnic:
28.500 PTA

Anunci premsa cerca terreny EDAR Santa Maria: 83.600
PTA

Anuncis tanques publicitàries EDAR'S: 98.061 PTA
TOTAL: 210.161 PTA

Anuncis premsa concur. obres EDAR i manteniment:
542.048 PTA

Aquests imports seran repercutits posteriorment als
adjudicataris de les obres o serveis.

TOTAL 95: 752.209 PTA

Palma, 23 de gener del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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Ordre de Publicació
BO) 

A la Pregunta RGE núm. 3881/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Gesma en matèria de publicitat. (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 1995).

Any 1994:

Mediterránea Internacional de Publicidad SA, per
anunciar en el diario Ultima Hora la convocatòria per a la
contractació d'un metge anestesiòleg: 18.860 PTA

Editora Balear SA per anunciar en el diario Diario de
Mallorca (octubre), els nous números de telèfon de les centraletes
dels hospitals Generals i Psiquiàtric: 41.918 PTA

Rey Sol SA per anunciar en el diari Día del Mundo
(octubre) els nous números de telèfon dels hospitals General i
Psiquiàtric: 37.605 PTA

Hora Nova SA per anunciar en el diari Baleares
(octubre) els nous números de telèfon dels hospitals General i
Psiquiàtric: 20.700 PTA

Hora Nova SA per anunciar en el diario Ultima Hora
(octubre), els nous números de telèfon de les centraletes dels
hospitals General i Psiquiàtric: 36. 570 PTA

Editora Balear SA, per anunciar en el diari Diario de
Mallorca (novembre), els nous números de telèfon de les
centraletes dels hospitals General i Psiquiàtric: 31.257 PTA

Rey Sol SA per anunciar en el diario Día del Mundo
(novembre), els nous números de telèfon de les centraletes dels
hospitals General i Psiquiàtric: 30.015 PTA

Hora Nova SA per anunciar en el diari Baleares
(novembre), els nous números de telèfon de les centraletes dels
hospitals General i Psiquiàtric: 17.940 PTA

Hora Nova SA per anunciar en el diari Ultima Hora
(novembre), els nous números de telèfon de les centraletes dels
hospitals General i Psiquiàtric: 28.290 PTA 

Mediterránea Internacional de Publicidad SA per
anunciar en el diari Ultima Hora la convocatòria per al lloguer
d'un despatx per al Servei de Salu Laboral: 18.860 PTA

Any 1995:

Hora Nova SA per la publicació en el diari Ultima Hora
de l'esquela del Sr. Antonio Mut de l'Hospital General: 41.760
PTA

Editora Balear, SA per la publicació en el diari Diario de
Mallorca de l'esquela del Sr. Antonio Mut de l'Hospital General:
38.106 PTA

Mediterránea Internacional de Publicidad SA per
anunciar en els diaris Ultima Hora, Diario de Mallorca i Día del
Mundo la convocatòria per a les contractacions d'un metge
digestòleg, un metge uròleg i un metge cirurgià: 124.445 PTA

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

Ordre de Publicació
BP) 

A la Pregunta RGE núm. 3883/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per la
Conselleria de Turisme en matèria de publicitat. (BOPIB núm. 25 de
21 de desembre del 1995).

L'any 1994, la despesa en matèria de publicitat fou de
2.231.016 PTA.

L'any 1995, fou de 317.260 PTA
Aquestes despeses varen ser per fer front a les insercions

publicitàries que anunciaven els canvis en els números de telèfon i
de l'oficina de seguiment de reserves.

Palma, 12 de gener del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BQ) 

A la Pregunta RGE núm. 3884/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports en matèria de publicitat.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

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

Ordre de Publicació
BR) 

A la Pregunta RGE núm. 3885/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per la
Conselleria d'Economia en matèria de publicitat. (BOPIB núm. 25
de 21 de desembre del 1995).

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

Ordre de Publicació
BS) 

A la Pregunta RGE núm. 3886/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per la
Conselleria de Funció Pública en matèria de publicitat. (BOPIB
núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

Durant l'any 1994, la Conselleria de Funció Pública va
insertar un anunci per cobrir una plaça vacant al Cos Superior de
l'Administració, escala de Lletrats, que es va realitzar mitjançant
Clave Agencia de Publicidad. L'import d'aquesta inserció va ser de
211.830 PTA

Els deu primers mesos del 1995 no se'n va produir cap.

Palma, 8 de gener del 1996.
El Conseller de Funció Pública:
José Antonio Berastain i Díez.
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Ordre de Publicació
BT) 

A la Pregunta RGE núm. 3887/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
la Conselleria d'Obres Públiques en matèria de publicitat. (BOPIB
núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

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

Ordre de Publicació
BU) 

A la Pregunta RGE núm. 3888/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
la Conselleria de Sanitat en matèria de publicitat. (BOPIB núm. 25
de 21 de desembre del 1995).

Any 1994 (s'especifiquen el concepte, l'empresa i l'import):

Despeses de publicitat. Prod. de publicidad. 517.500
PTA

Publicitat anuncis. Nimbus. 255.024 PTA
Publicació diari. Editora Menorca. 22.920 PTA
Campaña informativa. Ràdio Balear. 138.000 PTA
Despeses de publicitat. Rey Sol. 46.000 PTA
Impres. fullets propaganda. Model Grafic. 22.103 PTA
Despeses publicitat. Editora Balear. 37.950 PTA
Despeses publicitat. Ultima Hora. 51.750 PTA
Actes Inf. "Dia del Consumidor". Feria Service. 533.959

PTA
Prog. radio "Dia del Consumidor". Ràdio Balear. 46.000

PTA
Campanya publicitària. Imagen. 998.890 PTA
Despeses de publicitat. Editora Balear. 17.319 PTA
Despeses de publicitat. Hora Nova. 8.855 PTA
Despeses de publicitat. Hora Nova. 16.675 PTA
Despeses de publicitat. Rey Sol. 13.283 PTA
Publicació 1ª pàg. a diari. Hora Nova. 690.000 PTA

Any 1995 (s'especifiquen el concepte, l'empresa i l'import):

Campanya publicitària ràdio. Ràdio Balear. 175.384
PTA

Despeses fullets i pòsters. T. y P. Ofimáticos. 110.000
PTA

Fra. Publicitat llistin telef. Cia. Publicitaria exclus.
185.810 PTA

Despeses "Diada Autonòmica". Feria Service. 110.100
PTA

Fra. Anunci a diari. Editora Balear. 133.400 PTA
Campanya publicitària ràdio. Ràdio Balear. 175.392

PTA
Despeses publicitat. Fundesba. 203.000 PTA
Fra. anunci Ibercom. Intel tres Baleares. 125.048 PTA
Cam,panya publicitat ràdio. Ràdio Balear. 175.392 PTA

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

Ordre de Publicació
BV) 

A la Pregunta RGE núm. 3889/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per la
Conselleria de Comerç en matèria de publicitat. (BOPIB núm. 25 de
21 de desembre del 1995).

Durant el 1994 suposen un import de 18.987.127 PTA, i
durant els deu primers mesos del 1995, 21.337.476 PTA

Palma, 12 de gener del 1996.
La Conseleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
BX) 

A la Pregunta RGE núm. 3892/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Institut Balear de l'Aigua en matèria de publicitat. (BOPIB
núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

L'Institut Balear de l'Aigua no ha realitzat cap despesa en
matèria de publicitat pròpia.

Palma, 16 de gener del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BY) 

A la Pregunta RGE núm. 3894/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Institut Balear de Disseny en matèria de publicitat. (BOPIB
núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

Any 1994, import total: 891.869 PTA

Any 1995 (deu primers mesos), impòrt total: 1.726.660
PTA

Corresponen a anuncis de premsa i ràdio de cursos que
realitza l'Institut Balear de Disseny (bijuteria, patronatge, etc.), així
com la divulgació de les convocatòries de beques d'estudis a
l'estranger que convoca la Conselleria de Comerç i Indústria.

Palma, 5 de gener del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
BZ) 

A la Pregunta RGE núm. 3895/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Foment Industrial SA en matèria de publicitat. (BOPIB
núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

Les despeses efectuades per l'empresa Foment Industrial
SA en matèria de publicitat durant l'any 1994 i els deu primers
mesos del 95, és d'1.000.000 de pessetes.

Palma, 11 de gener del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.



1392 BOPIB núm.53 - 29 de juliol del 1996

Ordre de Publicació
CA) 

A la Pregunta RGE núm. 3896/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca en matèria de publicitat.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

Les despeses en matèria de publicitat realitzades pels
Serveis Ferroviaris de Mallorca el 1994 i durant els deu primers
mesos del 1995 són les següents:

1994:

Ultima Hora, anunci venda ferralla: 8.200 PTA
Diario de Mallorca, informació persones usuàries:

46.800 PTA
Clave, publicació en premsa nacional i local del concurs

per a la construcció, subministrament i manteniment de 4 unitats
de tren diesel hidràulic: 458.560 PTA

El Día del Mundo, anunci venda ferralla: 8.700 PTA
AP VANTROOST, Tourist Infor, publicitat en mapes i

guia de Mallorca: 210.000 PTA
Ultima Hora, informació persones usuàries: 42.400 PTA
Baleares, informació persones usuàries: 21.000 PTA
Diario de Mallorca, informqació persones usuàries:

41.200 PTA
El Día del Mundo, informació persones usuàries:

124.000 PTA
Diario de Mallorca, informació persones usuàries:

135.900 PTA
ITC, tall en màscara de logotip SFM: 72.920 PTA
Diario 16, informació persones usuàries: 27.000
Ultima Hora, informació persones usuàries: 260.600

PTA
Baleares, informació persones usuàries: 110.600 PTA
Estil Rotul, rètols "venda de bitllets", "sala d'espera" i

"informació": 88.000 PTA
Clave, agencia de pubicidad, anunci en premsa

d'execució d'obres per a la rehabilitació de la doble via
Palma.Inca, nova platja de vies dels tallers i reforma a l'estació de
Palma: 452.700 PTA

TOTAl: 2.920.842 PTA

1995:

Revelat de fotografies per a publicitat en Mallorca
Tourist Info: 1.931 PTA

Publicitat d'SFM en la guia Mallorca Tourist Info:
105.000 PTA

Diapositives material CAF per a publicitat: 1.979 PTA
Clave Agencia de Publicidad, publicació en premsa local

de modificació de freqüències motivada per les obres: 229.800
PTA

Diario de Mallorca, reportatge sobre empreses
rellevants: 400.000 PTA

Cetesa, publicitat en pàgines grogues: 144.700 PTA.
TOTAL: 883.410 PTA

Palma, 26 de gener del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
CB) 

A la Pregunta RGE núm. 3897/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Serveis d'Aqüicultura Marina en matèria de publicitat.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

L'empresa Serveis d'Aqüicultura Marina, SA ha efectuat
les despeses següents:

Any 94, en publicitat i propaganda: 2.963.060 PTA
Any 95, en publicitat i propaganda: 522.445 PTA

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

Ordre de Publicació
CC) 

A la Pregunta RGE núm. 3898/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Institut de Biologia Animal SA en matèria de publicitat.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

Publicitat any 1994: 635.000 PTA
Publicitat any 1995: 724.000 PTA

Palma, 15 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
CD) 

A la Pregunta RGE núm. 3899/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Associació General Agrària Mallorquina SA en matèria de
publicitat. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

Les despeses efectuades en matèria de publicitat han estat
les següents:

Any 1994: 8.407.374 PTA
Any 1995 (de gener a octubre): 8.611.816 PTA

Palma, 30 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
CE) 

A la Pregunta RGE núm. 3900/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Centre Balears Europa en matèria de publicitat. (BOPIB
núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

El Centre Balears Europa gastà en publicitat durant
l'exercici del 1994 la quantitat de 4.294.513 pessetes.

Respecte de l'exercici del 1995, des de l'1 de gener al 28
de desembre, gastà en publicitat i propaganda la quantitat de
9.678.262 pessetes.

S'ha de remarcar que la nostra labor de difusió de la
informació europea i de les activitats que organitza el Centre
Balears Europa es basa a treure en els mitjans de comunicació les
ofertes de cooperació, la publicitat dels seminaris, cursos, jornades
amb un dia d'antelació per poder tenir major audiència, edició de
butlletins i mailings. Respecte del Programa europeu TEDIS, és
obligat per part nostra, ja que s'ha de complir un contracte amb la
comissió europea, donar la màxima publicitat al Projecte EDI a
través de la premsa local.

Palma, 2 de gener del 1996.
La Conselleria d'Economia i Hisenda.

Ordre de Publicació
CF) 

A la Pregunta RGE núm. 3901/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses efectuades per
l'empresa Ibatur en matèria de publicitat. (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 1995).

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

Ordre de Publicació
CG) 

A la Pregunta RGE núm. 3903/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajudes del
Pla d'embnelliment de zones turístiques. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1995).

L'aportació per part de la conselleria en els projectes és
del 60% i la de l'ajuntament, del 40%.

S'adjunta relació de les ajudes atorgades als ajuntaments
acollits al Pla d'embelliment de les zones turístiques previst a la
Llei 7/90.

Palma, 12 de gener del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
CH) 

A la Pregunta RGE núm. 3907/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa a ajudes econòmiques per
a l'estalvi i diversificació energètic i aprofitament de recursos
energètics renovables. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
1995).

El pressupost per a la partida objecte de la pregunta fou de
50.965.920 pessetes.

El repartiment del pressupost es detalla al full adjunt,
desglossat en:

a) Obres executades dins l'any 1995.
b) Obres a finalitzar l'any 1996 amb aval per tal de

garantir-se l'execució.
c) Obres en les quals els beneficiaris han renunciat a la

subvenció de la CAIB al final de l'exercici per no haver obtingut
una subvenció complementària per part del MINER.

Palma, 3 de gener del 1996.
Conselleria de Comerç i Indústria.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició dels
senyors diputats.

Ordre de Publicació
CI) 

A la Pregunta RGE núm. 3908/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, relativa a evolució del
nombre de pagesos i la seva participació al PIB regional. (BOPIB
núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

S'adjunta la documentació relativa a l'evolució del nombre
de pagesos i la seva participació al PIB regional balear.

Palma, 15 de gener del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició dels
senyors diputats.

Ordre de Publicació
CJ) 

A la Pregunta RGE núm. 3909/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, relativa a empreses
concessionàries de les obres del Pla extraordinari d'embelliment de
les zones turístiques. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

S'adjunta la relació de les empreses concessionàries de les
obres del Pla extraordinari d'embelliment de les zones turístiques.

Palma, 15 de gener del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició dels
senyors diputats.
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Ordre de Publicació
CK) 

A la Pregunta RGE núm. 628/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, direcció i serveis generals de la Conselleria, centre de cost
13001, capítol 6, subconcepte 64000 durant 1995 (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).

(S'especifica NIF, concepte, data i import)
A28281368. Promoció activitats Conselleria. 21.3.95. 232.000
G07278385.       "             "               "       21.3.95. 49.764
B07670334.      "            "               "       22.2.96. 9.808.292
A07074594. Col•laboració suplement cultural. 4.4.95. 409.063
B07578792. Promoció cultural. 6.4.95. 133.400
42991161. Promoció activitats Conselleria. 6.4.95. 98.948
A28281368.      "            "               "        21.4.95. 116.000
A07242753.      "            "               "        21.4.95. 348.000
A28281368.      "            "               "        25.5.95. 116.000
B07578792.      "            "               "        25.5.95. 114.991
B07590987.      "            "               "        30.5.95. 325.000
A07029820.     "            "               "      18.12.95. 9.992.500
A07242753       "            "               "        16.6.95. 249.632
B07590987.      "            "               "        16.6.95. 95.009
B07284649.      "            "               "        6.7.95. 371.200
B07719669.      "            "               "        6.7.95. 232.000
G07278385.      "            "               "        6.7.95. 49.764
B07063761.      "            "               "        6.7.95. 174.000
A28281368.      "            "               "        20.7.95. 116.000
A28281368.      "            "               "        20.7.95. 69.600
A07509698. Prom.inaug. Museu Menorca. 31.7.95. 290.000
A28281368. Promoció activitats Conselleria. 31.7.95. 435.000
A07074594.      "            "               "        31.7.95. 95.352
B07321029.      "            "               "        31.7.95. 236.461
A07099500.      "            "               "        17.10.95. 89.900
A07052582.      "            "               "        17.10.95. 279.250
A07724966.      "            "               "        20.11.95. 75.400
 

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

Ordre de Publicació
CL) 

A la Pregunta RGE núm. 629/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "promoción difusión y estímulo de la producción
literaria",  centre de cost 13001, capítol 6, subconcepte 64000
durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

En virtut de la Llei 6/1994 de 13 de desembre (BOCAIB
(29-12-94) 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,
s'atribueixen al Consell Insular de Mallorca totes les competències
executives i de gestió assumides per la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en les esmentades matèries.

Per donar compliment a tot el que en ella s'exposa es va
tramitar la modificació de crèdit núm. 5003 mitjançant la qual es
varen transferir tots els crèdits corresponents a les esmentades
activitats.
 

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

Ordre de Publicació
CM) 

A la Pregunta RGE núm. 630/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria",
centre de cost 13101, capítol 4, subconcepte 47000 durant 1995
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 de 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària
13101.455001.47000, 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
CN) 

A la Pregunta RGE núm. 631/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria",
centre de cost 13101, capítol 4, subconcepte 46100 durant 1995
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 de 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària
13101.455001.46100, 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
CO) 

A la Pregunta RGE núm. 632/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "promoción difusión y estímulo de la producción
literaria", centre de cost 13101, capítol 2, subconcepte 22706
durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13101.455001.22706, 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
CP) 

A la Pregunta RGE núm. 633/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "promoción difusión y estímulo de la producción
literaria", centre de cost 13101, capítol 2, subconcepte 22606
durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13101.455001.22606, 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
CQ) 

A la Pregunta RGE núm. 634/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "promoción difusión y estímulo de la producción
literaria", centre de cost 13101, capítol 6, subconcepte 62000
durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13101.455001.62000, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.
 

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

Ordre de Publicació
CR) 

A la Pregunta RGE núm. 635/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria",
centre de cost 13101, capítol 6, subconcepte 64000 durant 1995
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 de 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària
13101.455001.64000, 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
CS) 

A la Pregunta RGE núm. 636/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria",
centre de cost 13101, capítol 7, subconcepte 76100 durant 1995
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 de 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària
13101.455001.76100, 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
CT) 

A la Pregunta RGE núm. 637/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "promoción difusión y estímulo de la producción literaria",
centre de cost Biblioteca Pública de Palma, capítol 6, subconcepte
62000 durant 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
CU) 

A la Pregunta RGE núm. 638/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "promoción difusión y estímulo de la producción
literaria", centre de cost Biblioteca Pública de Maó, capítol 6,
subconcepte 62000 durant 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
CV) 

A la Pregunta RGE núm. 639/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "promoción de actividades culturales para la tercera
edad",  centre de cost 13001, capítol 6, subconcepte 64000 durant
1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

En virtut de la Llei 6/1994 de 13 de desembre (BOCAIB
(29-12-94) 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,
s'atribueixen al Consell Insular de Mallorca totes les competències
executives i de gestió assumides per la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en les esmentades matèries.

Per donar compliment a tot el que en ella s'exposa es va
tramitar la modificació de crèdit núm. 5003 mitjançant la qual es
varen transferir tots els crèdits corresponents a les esmentades
activitats.
 

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

Ordre de Publicació
CX) 

A la Pregunta RGE núm. 640/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "promoción de actividades culturales para la tercera
edad", centre de cost 13001, capítol 4, subconcepte 48000 durant
1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13101.455001.48000, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.
 

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

Ordre de Publicació
CY) 

A la Pregunta RGE núm. 641/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a ajudes a orquestres i corals
d'alumnes durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Les possibilitats pressupostàries de l'any 1995 foren
destinades a la formació musical mitjançant ajudes i beques als
alumnes del Conservatori que cursaven estudis superiors de música,
a la Xarxa d'Escoles Elementals de Música de la CAIB, a les de
nova creació, formació del professorat i alumnes del Conservatori,
intercanvi d'alumnes del Conservatori, etcètera. No disposàrem de
disponibilitas pressupostàries per concedir ajudes ni a orquestres ni
a corals d'alumnes.
 

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

Ordre de Publicació
CZ) 

A la Pregunta RGE núm. 642/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a promoció i foment de les
manifestacions culturals durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 de 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària destinada a la
promoció i foment de les manifestacions culturals, 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
DA) 

A la Pregunta RGE núm. 643/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a promoció i foment de les
manifestacions musicals i teatrals durant 1995 (BOPIB núm. 29 de
16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 de 1995 a cada consell
insular i, en concret, els de la partida pressupostària destinada a la
promoció i foment de les manifestacions musicals i teatrals, 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
DB) 

A la Pregunta RGE núm. 644/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a promoció de concerts
de música durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària destinada a la promoció de concerts de música, 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
DC) 

A la Pregunta RGE núm. 645/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a iniciatives per a la
conservació del béns culturals de les Illes Balears durant 1995
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 24 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, a partir de dia 1 de gener de
1995 els consells insulars tenen les competències plenes en
matèria de patrimoni històric. Així, han estat els consells insulars
els que han gestionat i executat els pressuposts assignats per a
1995.
 

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

Ordre de Publicació
DD) 

A la Pregunta RGE núm. 646/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a protecció i millora dels
béns culturals durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del
1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 24 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, a partir de dia 1 de gener de
1995 els consells insulars tenen les competències plenes en
matèria de patrimoni històric. Així, han estat els consells insulars
els que han gestionat i executat els pressuposts assignats per a
1995.
 

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

Ordre de Publicació
DE) 

A la Pregunta RGE núm. 647/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a relacions amb
comunitats autònomes que tenen transferides les competències
d'educació (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

- Durant l'any 1995, la Direcció General d'Educació de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha mantingut
relacions amb diverses comunitats autònomes per intercanviar
experiències, dades i informacions sobre el desenvolupament
d'aspectes concrets del sistema educatius i el seu funcionament.

En concret, ha mantingut contactes, a nivell de direcció
general, amb la Generalitat de Catalunya, amb la de València,
amb Galícia, Madrid i Múrcia.

Per altra banda, la intercomunicació d'ha produït així
mateix al si de les reunions de la Freref, de les comissions d'I+D
on forma part la mateixa direcció general, i, malgrat que Balears
no formi part del Consejo de Universidades, de les comissions
tècniques del Consejo esmentat de les quals és membre.

- Pel que fa a les experiències educatives, la Conselleria,
durant l'any 1995, va promoure, del 10 al 12 de març, l'intercanvi de
27 alumnes de l'Escola de Música de Llucmajor amb altres del
Conservatori de Tarragona. A més de visites culturals i de sortides
conjuntes, oferiren, també conjuntament, dos concerts.

Els resultats de l'intercanvi -els alumnes tarragonins
havien visitat prèviament Mallorca- han estat positius per a la
formació de l'alumnat.
 

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

Ordre de Publicació
DF) 

A la Pregunta RGE núm. 648/96, 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
cost 13302, capítol 6, subconcepte 64000, durant 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
DG) 

A la Pregunta RGE núm. 647/96, 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
cost 13302, capítol 4, subconcepte 48000, durant 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).

043065546 Subvencions per estudis musicals de cambra a
Barcelona 20/03/95 60.000
018221170 Subvenció per estudis musicals de saxofó a Barcelona.
20/03/95 60.000
018224198 Subvenció per estudis musicals a Badalona 20/03/95
60.000
043111050 Subvenció per estudis musicals a Madrid 20/03/95
60.000
043008361 Subvenció per estudis musicals a València 20/03/95
60.000
043055468 Subvenció per estudis musicals a Barcelona 20/03/95
60.000
043093096 Subvenció per estudis musicals a València 29/03/95
60.000
043049930 Subvenció per estudis musicals a Barcelona 29/03/95
60.000
043074005 Subvenció per estudis musicals a Itàlia 27/04/95
120.000
G07574700 Subvenció per curs internacional de música estiu 95
14/06/95 500.000
043061364 Subvenció per estudis musicals a Àustria 14/06/95
120.000
034069243 Subvenció per estudis musicals a València i París
07/09/95 120.000
043076755 Subvenció per estudis musicals a París 17/07/95
120.000
043058567 Subvenció per estudis musicals a Holanda 07/09/95
120.000
078212173 Subvenció per estudis musicals a Itàlia 27/04/95
120.000
043049617 Subvenció per estudis musicals a New York 28/09/95
120.000
043077222 Subvenció per estudis musicals a Àustria 29/03/95
120.000
043085410 Subvenció per estudis musicals a València 07/04/95
20.000
044325120 Subvenció per estudis musicals al Conservatori de
Palma 07/04/95 15.000
043011584 Subvenció per estudis musicals a Alemanya 26/04/95
120.000
043073122 Subvenció estudis de grau mitjà professional a Madrid
26/04/95 60.000
043081687 Subvenció 10è de piano i pràctiques de professorat a
València 26/04/95 60.000
018224029 Subvenció estudis de flauta i past de grau a València
26/04/95 20.000
043040568 Subvenció per 10è de violí i 2n de pràctiques de
professorat a Madrid 26/04/95 60.000
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018226104 Estudis superiors de música a Barcelona 02/05/95
60.000
G07458227 Conveni educació musical 24/07/95 350.000
Q0700104C Conveni educació musical 09/11/95 350.000
044327601 Despeses per realitzar exàmens a la península
22/06/95 20.000
044326757 Subvenció per estudis musicals superiors de trompeta
09/05/95 20.000
043066202 Subvenció estudis superiors de música curs 95-96
d'estiu 05/10/95 20.000
041500147 Estudis superiors de música a Barcelona 12/05/95
60.000
043070915 Ampliació d'estudis de dansa a Londres 22/05/95
120.000
018225963 Exàmens a la península de l'Orquestra Jove del
Mediterrani 24/05/95 20.000
043091197 Subvenció assistència al tercer encontre de música de
Guardamar 14/11/95 20.000
043083632 Subvenció exàmens a la península de l'Orquestra Jove
del Mediterrani 21/06/95 20.000
044328190 3 cursos de prefeccionament de clarinet a Itàlia
26/05/95 20.000
 

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

Ordre de Publicació
DH) 

A la Pregunta RGE núm. 666/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a ajudes a les escoles de
música dels municipis de Balears durant 1995 (BOPIB núm. 29 de
16 de febrer del 1996).

Les ajudes concedides per la Conselleria de Cultura,
Educaciió i Esports a les escoles de música membres de la Xarxa
d'Escoles Elementals de Música que tenen com a titulars els
ajuntaments de Balears, durant 1995, foren atorgades amb càrrec
a la partida pressupostària 13202 422007 46000. La relació de les
escoles beneficiàries és la següent:

P0700300G Convenis per escoles de música 07/09/95 295.500
P0700400E Convenis per escoles de música 02/08/95 295.000
P0700600J Convenis per escoles de música 02/08/95 461.000
P0701300F Convenis per escoles de música 24/07/95 295.500
P0701400D Convenis per escoles de música 07/09/95 461.000
P0701500A Convenis per escoles de música 13/12/95 707.500
P0701900C Convenis per escoles de música 17/07/95 295.500
P0702200G Convenis per escoles de música 07/09/95 461.000
P0702300E Convenis per escoles de música 24/07/95 461.000
P0703300D Convenis per escoles de música 13/12/95 626.500
P0703700E Convenis per escoles de música 24/07/95 295.500
P0703800C Convenis per escoles de música 07/09/95 295.500
P0703900A Convenis per escoles de música 17/07/95 626.500
P0704200E Convenis per escoles de música 31/10/95 461.000
P0704300C Convenis per escoles de música 28/07/95 461.000
P0705100F Convenis per escoles de música 24/07/95 461.000
P0705600E Convenis per escoles de música 13/09/95 295.500
P0705700C Convenis per escoles de música 05/10/95 626.500
P0705800A Convenis per escoles de música 13/09/95 295.500
P0706200C Convenis per escoles de música 02/08/95 461.000
P0705500G Convenis per escoles de música 28/07/95 461.000
P0706500F Convenis per escoles de música 23/11/95 200.000
P0702000A Convenis per escoles de música 02/08/95 200.000
P0701600I Convenis per escoles de música 07/09//95 200.000
P0702700F Convenis per escoles de música 24/07/95 200.000
P0700200I Convenis per escoles de música 27/07/95 200.000

*Els criteris establerts per la Comissió d'Avaluació de
Subvencions en matèria d'educació, en la reunió de dia 3 d'abril de
1995, regularen la concessió de les ajudes i foren els següents:

La Comissió, com a punt de partida, i davant les noves
sol•licituds d'integració dins la Xarxa d'Escoles Elementals de
Música, decideix acceptar les escoles següents:

- Alaior
- Inca
- Consell
- Esporles
- Vilafranca

Se n'iniciarà el procediment d'admissió per a cadascuna.
A més, s'estableix una única subvenció d'entrada a la Xarxa de
200.000 pessetes per  a cadascuna, per un total d'un milió de
pessetes.

De la quantitat restant de la partida pressupostària 13202
422007 46000 (9.100.000 PTA) s'acorda repartir proporcional el
30% entre totes i cadascuna de les escoles que han sol•licitat la
pròrroga per aquest any, en concepte de despeses generals comunes.
Així, cada escola rebrà 130.000 PTA.

L'altre 70% es reparteix proporcionalment al nombre
d'alumnes i l'informe que el Conservatori ha proporcionat a aquesta
direcció i s'estableixen quatre categories segons els criteris
anteriors:
- Escoles apartat 1, que rebrien 165.500 PTA.
- Escoles apartat 2, que rebrien 331.000 PTA.
- Escoles apartat 3, que rebrien 496.500 PTA.
- Escoles apartat 4, que rebrien 577.500 PTA.

A aquestes quantitats sumarà la subvenció general
anteriorment citada de 130.000 PTA per a cada escola, és a dir:
- Escoles apartat 1: 130.000+165.500= 295.500
- Escoles apartat 2: 130.000+331.000= 461.000
- Escoles apartat 3: 130.000+496.500= 626.500
- Escoles apartat 4: 130.000+577.500= 707.500
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació
DI) 

A la Pregunta RGE núm. 667/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a elaboració d'un Pla
d'Educació d'Aults adaptat a la realitat socioeconòmica de les Illes
Balears (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

L'objectiu marcat en la memòria dels pressuposts per
1995 recollia les expectatives d'una transferència de les
competències educatives ja consumades. En aquest context, hauria
estat possible l'elaboració d'un pla d'educació d'adults adaptat a la
realitat socioeconòmica de les Balears. Malauradament les
competències no arribaren, per la qual cosa, sense elles, el nostre
paper en l'educació d'adults és purament i única de caràcter
subsidiari.

És per aquest motiu que hem adreçat els nostres esforços
per garantir l'ensenyament en llengua catalana en l'educació
d'adults, la qual cosa s'ha obtingut mitjançant la formalització de
convenis amb la Mancomunitat del Pla, amb els ajuntaments
d'Inca, Manacor i Eivissa, i amb diverses fundacions o
associacions dedicades a l'ensenyament d'adults, amb una inversió
total de 14.953.275 PTA.
 

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

Ordre de Publicació
DJ) 

A la Pregunta RGE núm. 668/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a formació del professorat
del Conservatori i de les escoles de música (BOPIB núm. 29 de 16
de febrer del 1996).

- Per donar compliment a l'objectiu i) de la memòria de
la Secció 13 que acompanyava els pressuposts per a 1995, objectiu
que referència a la formació del professorat del Conservatori de
Müsica, durant l'any indicat s'han impartit els cursos següents, tots
ells adreçats al profesorat interessat de l'esmentat centre docent:

- Curs de composició, dirigits pels professors Srs. Carles
Guinovart i Carme Poch.

- Curs de nutrició en la dansa, impartit pels Srs. Juan
Ramon Urgelés i Marina González.

- Curs de Piano, a càrrec del Sr. Bartomeu Jaume.

- Curs de flauta, donat per la Sra. Magdalena Martínez.

- Curs de violí, a càrrec del professor Vartan Manoogian.

Pel que fa al professorat de les escoles de música, hem
de dir que pogueren assistir a tots els cursets de formació que
s'organitzaren al Conservatori, i que són els indicats en el paràgraf
anterior.

Per altra part, a més de les ajudes que per al 1995 la
Conselleria ha atorgat a cadascuna d'elles -per un valor oal de
10.100.000 PTA- i que indubtablement repercuteixen en la
formació del professorat, s'han d'assenyalar les activitats següents:

a) Dues reunions, celebrades en el Conservatori, sobre
el canvi de plans d'estudis, la nova normativa, i les proves i
exàmens.

b) Conferència del director del Conservatori en la
Trobada d'Escoles de Música, que tingué lloc a Alcúdia.
 

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

Ordre de Publicació
DK) 

A la Pregunta RGE núm. 669/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a elaboració, edició i
adquisició de material didàctic i pedagògic durant 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

- El material didàctic i pedagògic elaborat i editat per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports al llarg de 1995 ha estat:
- OAM. Edició material didàctic. Descobrint l'univers.
- Edició 3 llibres de la col•lecció "Plenamar".
- Edició "Estimem la nostra terra".
- Adquisició video "El Modernisme a Mallorca".
- Currículum: Edició "Climatologia i meteorologia".
- Edició cassettes "Cantem".
- Edició: Atles Illes Balears.
- CD-ROM Natura: S'Albufera.
- Les danses rituals.
- Quaderns d'educació vial.
- Antologia Miquel dels Sants Oliver.

- El material adquirit per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports al llarg de 1995 ha estat:
- Adquisició de 3 llibres d'educació ambiental:

-. Pedagogia Ambiental núm. 9.
-. Pedagogia Ambiental núm. 10
-. Pedagogia Ambiental núm. 11.

- La despesa que ha representat l'elaboració i edició o
adquisició del material didàctic i pedagògic esmentat durant 1995
ha estat:
- 43.583.808 PTA.
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació
DL) 

A la Pregunta RGE núm. 670/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a promoció i foment de la
cultura amb la realització d'exposicions durant 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).

1.- Durant l'any 1995 la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports ha organitzat les següents exposicions:
- Joan Fuster
- Miró en escena
- A la recerca del Sud
- D'Illa a Illa
- Centenari Robert Graves
- Esguard, l'Objecte al límit de l'escultura
- Ses nostres dites il.lustrades (itinerant)
- Mallorca, des de Miró fins avui (Dinamarca)
- Arte actual en las comunidades autónomas (Madrid)
- Xam, actituds als 80 anys (Barcelona)

2.- Despeses globals de les exposicions de 1995:
67.545.896 PTA.

3.- S'han realitzat 7 exposicions a Mallorca amb unes
despeses globals de 64.324.594 PTA.

4.- A Menorca s'han realitzat dues exposicions:
Arquieologia Púnica i Col•lecció Artística s. XVIII amb un cost
global de 8.286.000 PTA.

5.- A Eivissa-Formentera tan sols d'ha col•laborat amb
l'exposició La moneda a l'Eivissa púnica, organitzada per Sa
Nostra, atès que, durant 1995, no s'ha rebut cap propoposta
suficientment interessant per dur a terme.

6.- No s'ha donat cap suport econòmic a cap institució,
atès que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports no comta
amb cap partida pressupostària per concedir subvencions.
 

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

Ordre de Publicació
DM) 

A la Pregunta RGE núm. 671/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a promoció i foment de la
filmografia a les Balears durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 al modificació de crèdit número 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària destinada a la promoció i foment de la filmografia
a les Balears, 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
DN) 

A la Pregunta RGE núm. 672/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a suport genèric a la producció
editorial en llengua catalana (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.
 

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

Ordre de Publicació
DO) 

A la Pregunta RGE núm. 673/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a promoció i foment de la
filmografia a les Balears durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 al modificació de crèdit número 3/95, mitjançant la
qual es varen transferir els crèdits del pressupost de 1995 a cada
consell insular i, en concret, els de la partida pressupostària
destinada al foment de la investigaciói difusió de la cultura popular
a les Illes Balears, 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
DP) 

A la Pregunta RGE núm. 674/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a fires relacionades amb el
món del llibres durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del
1996).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, a través del
Servei de Política de Normalització Lingüística de la Direcció
General de Cultura, va assistir durant l'any 1995 a la Fira del Llibre
de Palma amb una mostra de llibres en català.

La competència sobre aquesta matèria va ser transferida
als consells insulars, tal com estableix la Llei 6/1994, de 13 de
desembre, d'atribució de competències als conselles insulars en
matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació
sociocultural, de depòsit legal de llibres i d'esports.
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació
DQ) 

A la Pregunta RGE núm. 675/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a activitat de l'arxiu de la
imatge i del so de les Illes Balears durant 1995 (BOPIB núm. 29 de
16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 al modificació de crèdit número 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària destinada a l'activitat de l'Arxiu de la Imatge i del
So de les Illes Balears, 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
DR) 

A la Pregunta RGE núm. 6761/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a ajudes a empreses
fonogràfiques que editen en català o de compositors d els Illes
Balears (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 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 al modificació de crèdit número 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària destinada a les ajudes  a les empreses fonogràfiques
que editen en català o de compositors de les Illes Balears, 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
DS) 

A la Pregunta RGE núm. 683/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a problemàtica dels
residus dels escorxadors locals (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer
del 1996).

La normativa aplicable al respecte (Reial Decret
2224/93) disposa que els residus orgànics d'escorxador ha de ser
eliminats mitjançant incineració o enterrament, o si un cas
transformar-se en farines per alimentació animal mitjançant
mètodes adequats.

En els casos que ens ocupen, corresponents als
escorxadors "locals", que són de titularitat municipal, els residus
es dipositen en contenidors especials, esatcs, i es retiren al final de
la jornada de feina pels serveis concessionaris per a la recollida de
residus dels respectius ajuntaments, per a ser enterrats en
abocadors.

En un escorxador, a més, es disposa d'un forn crematori,
i en un altre, part dels residus s'incineren a un forn de calç.

La gestió, per tant, dels residus dels escorxadors locals,
que són de titularitat municipal, correspon als respectius
ajuntaments mitjançant els seus serveis concessionaris.
 

Palma, a 3 de març del 1996
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
DT) 

A la Pregunta RGE núm. 685/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a aigua que s'ha tractat i fang
que s'ha produït a cadascuna de les depuradores que controla
l'Ibasan (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Per donar compliment al que disposa V.M.H. en relació
amb l'assumpte, em plau adjuntar documentació.
 

Palma, a 12 de març del 1996.
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
DU) 

A la Pregunta RGE núm. 686/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a destí i anàlisis de l'aigua
depurada l'any 1995 a les depuradores que controla l'Ibasan (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Per donar compliment al que disposa V.M.H. en relació
amb l'assumpte, em plau adjuntar documentació.
 

Palma, a 12 de març del 1996.
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
DV) 

A la Pregunta RGE núm. 687/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a destí dels fangs produïts
l'any 1995 a les depuradores que controla l'Ibasan (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).

Per donar compliment al que disposa V.M.H. en relació
amb l'assumpte, em plau adjuntar documentació.
 

Palma, a 15 de març del 1996.
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.
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Ordre de Publicació
DX) 

A la Pregunta RGE núm. 688/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què
disposa el Serbasa (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

L'únic vehicle de què disposa el Serbasa és el que
s'indica a continuació:

Vehicle: Ciclomotor.
Marca i model: Piaggio 6051
Placa: 891-AV
Destinació: Serbasa i Serveis Generals GESMA

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

Ordre de Publicació
DY) 

A la Pregunta RGE núm. 689/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què
disposa la Junta d'Aigües (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del
1996).

Per donar compliment al que disposa V.M.H. en relació
amb l'assumpte, em plau adjuntar llista de vehicles de què disposa
la Junta d'Aigües.
 

Palma, a 28 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

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

Ordre de Publicació
DZ) 

A la Pregunta RGE núm. 691/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què
disposa l'Ibavi (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Els esmentats vehicles són els següents:

- Renaualt 19 Driver 1,4 4pc metal•litzat núm. xassís
VF1L53À0510603826, núm. matrícula PM-1668-BU. Destinació:
desplaçaments del personal.

- Renault Espace RT 2,2 núm. xassís
VF8J637050R244515, núm matrícula PM-1669-BU. Destinació:
desplaçaments del personal.
 

Palma, a 1 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
EA) 

A la Pregunta RGE núm. 692/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).

- Renault Exprés PM-8710-BJ (destinada al servei de
Ràdio Jove)

- Renault Exprés PM-8709-BJ (destinada a l'Oficina
d'Informació Juvenil d'Eivissa i al Campament de Cala Jondal)

- Nissan Vanette PM-5023-BD (destinada al servei de
transport dels usuaris de la Residència Platja de Palma, a més dels
serveis administratius de l'Institut).

- Nissan Vanette PM-5024-BD (destinada al servei
d'activitats de l'IBSJ i la Direcció General de Joventut.

- Peugeot J5 PM-2905-BW (destinada a l'Alberg-
Residència Platja de Palma, per al transport d'usuaris de la
Residència i serveis propis d'aquest).
 

Marratxí, a 5 de març del 1996.
La Conselleria de Governació.

Ordre de Publicació
EB) 

A la Pregunta RGE núm. 693/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa
l'Institut Balear de Disseny (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del
1996).

L'Institut Balear de Disseny no disposa de cap vehicle en
propietat.
 

Palma, a 27 de febrer del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
EC) 

A la Pregunta RGE núm. 694/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa
l'Ibatur (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

L'Institut Balear de Promoció del Turisme disposa d'un
tractor agrícola, marca Pascuali, model 991.20, i matrícula PM-
31068-VE, el qual es troba cedit a l'Ajuntament de Ses Salines per
tasques relacionades amb la neteja de les platges de la zona.
 

Palma, a 5 de març del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.



BOPIB núm.53 - 29 de juliol del 1996 1403

Ordre de Publicació
ED) 

A la Pregunta RGE núm. 695/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què
disposa l'Ibasan (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Per donar compliment al que disposa V.M.H. en relació
amb l'assumpte, em plau adjuntar documentació.
 

Palma, a 12 de març del 1996.
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
EE) 

A la Pregunta RGE núm. 697/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què
disposa l'Ibabsa (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

(S'especifica marca, model, matrícula i delegació)
Renault 4L PM-3226-BH Son Ferriol
Renault 4L PM-1402-AZ Son Ferriol
Ford Fiesta PM-4406-BN Son Ferriol
Ford Fiesta PM-0786-BH Son Ferriol
Ford Courier PM-4407-BN Son Ferriol
Ford Fiesta PM-0787-BH Campos
Renault 4L PM-1403-AZ Campos
Renault 4L PM-1400-AZ Menorca
Renault 4L Clan PM-9581-BG Menorca
Ford Fiesta PM-4408-BN Menorca
Renault 4L PM-1401-AZ Eivissa
 

Palma, a 20 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
EF) 

A la Pregunta RGE núm. 698/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què
disposa Seamasa (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

No disposa de cap vehicle.
 

Palma, a 20 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
EG) 

A la Pregunta RGE núm. 699/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què
disposa Sefobasa (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Adjuntam relació de vehicles de què disposa l'empresa.
 

Palma, a 19 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

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

Ordre de Publicació
EH) 

A la Pregunta RGE núm. 700/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa
Semilla, S.A. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Disposa d'un únic vehicle.

Marca: Land Rover. Model: Discovery. Matrícula: PM-
6871-BS. Es destina a cobrir les necessitats de desplaçament i petit
transport de l'entitat.
 

Palma, a 26 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
EI) 

A la Pregunta RGE núm. 701/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa
Foment Industrial (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Foment Industrial no és titular de cap vehicle.
 

Palma, a 29 de febrer del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
EJ) 

A la Pregunta RGE núm. 702/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa Isba
Serveis, S.A. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

D'acord amb allò previst a la disposició addicional quarta
de la Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per al 1995, el
Govern balear ha perdut la posició majoritària en la societat Isba
Serveis, S.A. i per tant aquesta ha perdut el caràcter d'empresa
pública.

Per tot aixó, i per no ser procedent divulgar dades d'una
societat que pertany al sector privat, ja que això pot redundar en
perjudici de l'activitat pròpia de l'esmentada empresa, no es poden
donar a conèixer les dades sol•licitades.
 

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.
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Ordre de Publicació
EK) 

A la Pregunta RGE núm. 703/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què
disposa Isba SGR (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

D'acord amb allò previst a la disposició addicional
quarta de la Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per al 1995,
el Govern balear ha perdut la posició majoritària en la societat
Isba SGR. i per tant aquesta ha perdut el caràcter d'empresa
pública.

Per tot aixó, i per no ser procedent divulgar dades d'una
societat que pertany al sector privat, ja que això pot redundar en
perjudici de l'activitat pròpia de l'esmentada empresa, no es poden
donar a conèixer les dades sol•licitades.
 

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
EL) 

A la Pregunta RGE núm. 704/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què
disposa el Centre Balears Europa (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer
del 1996).

El Centre Balears Europa no disposa de cap vehicle.
 

Palma, a 29 de febrer del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
EM) 

A la Pregunta RGE núm. 705/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què
disposen els Serveis Ferroviaris de Mallorca (BOPIB núm. 29 de
16 de febrer del 1996).

- Furgoneta Renault Exprés Diesel PM 6305 BC
Utilitzada pel servei tècnic.

- Camió Ford Transit 2.5 PM 7234 BC utilitzat pel
servei de vies i obres.

Land Rover PM 7662 AK utilitzat pel servei de tallers,
cedit per la Direcció General de Transports.
 

Palma, a 11 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
EN) 

A la Pregunta RGE núm. 706/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa
Bitel, S.A. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

D'acord amb allò previst a la disposició addicional quarta
de la Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per al 1995, el
Govern balear ha perdut la posició majoritària en la societat Bitel,
S.A. i per tant aquesta ha perdut el caràcter d'empresa pública.

Per tot aixó, i per no ser procedent divulgar dades d'una
societat que pertany al sector privat, ja que això pot redundar en
perjudici de l'activitat pròpia de l'esmentada empresa, no es poden
donar a conèixer les dades sol•licitades.
 

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.
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