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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 3910/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, relativa a deute
acumulat pels ajuntaments participants en el Pla extraordinari
d'embelliment de les zones turístiques. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1995).
Aquesta conselleria no té coneixement del deute
acumulat pels ajuntaments participants en el Pla extraordinari
d'embelliment de zones turístiques. No està previst a la Llei 7/90
que els ajuntaments hagin de donar compte a la Conselleria de
Turisme del deute acumulat amb motiu d'aquest pla.
Palma, 12 de gener del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 3914/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, relativa a funcionariat
de la Comunitat Autònoma amb el certificat oficial de la Junta
Avaluadora de Català o títol oficialment equivalent. (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 1995).
El primer punt de la pregunta fa referència al percentatge
del funcionariat de la Comunitat Autònoma que té un certificat
oficial de la Junta Avaluadora de Català o títol oficialment
equivalent, us volem dir que la Junta Avaluadora de Català es va
crear pel Decret 62/1989, de 8 de juny (BOCAIB núm. 76, de 22
de juny de 1989), en desplegament de la Llei 3/1986, de 29 d'abril,
de normalització lingüística, per la qual cosa les titulacions que
acrediten el coneixement de la llengua catalana obtinguts abans de
la creació de la Junta i que es consideren equivalents al certificat
lliurat per la Junta Avaluadora de Català són aquells que conté
l'Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports de dia 6 de
novembre (BOCAIB núm. 146, de dia 23 de novembre de 1995).
Abans de la creació de la Junta Avaluadora de Català, hi
havia un acord amb l'Obra Cultural Balear per impartir cursos i
lliurar certificats als funcionaris de l'Administració de la
Comunitat Autònoma que es mostraven interessats en adquirir
aquests coneixements. Per recaptar aquesta informació ens hem
posat en contacte amb el cap del servei de Política de
normalització lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports, el qual ens ha proporcionat la informació següent:
Curs 88-89 (OCB):
Certificat A: Juny, 32 (1)
Certificat B: Juny, 57. Setembre, 3.
Certificat C: Juny, 31. Setembre, 1.
Certificat D: Juny, 12. Setembre, 0.
Curs 89-90 (OCB):
Certificat A: Juny, 19. Setembre, 0.
Certificat B: Juny, 22. Setembre, 3.
Certificat C: Juny, 41. Setembre, 1.
Certificat D: Juny, 25. Setembre, 0.

Curs 90-91 (OCB):
Certificat A: Mallorca, 16 (1). Eivissa, 3 (1)
Certificat B: Mallorca, 42. Menorca, 12. Eivissa, 10.
Certificat C: Mallorca, 51. Menorca, 8.
Certificat D: Mallorca, 26.
Curs 91-92 (JAC):
Certificat A: Febrer, 4. Juny, 7.
Certificat B: Febrer, 2. Juny, 26.
Certificat C: Febrer, 1. Juny, 10.
Certificat D: Febrer, 0. Juny, 6.
Certificat E: Febrer, 0. Juny, 4.
Curs 92-93 (JAC):
Certificat A: Febrer, 6. Juny, 6.
Certificat B: Febrer, 4. Juny, 12.
Certificat C: Febrer, 5. Juny, 7.
Certificat D: Febrer, 0. Juny, 0.
Certificat E: Febrer, 3. Juny, 7.
Curs 93-94 (JAC):
Certificat A: Febrer, 3. Juny, 4.
Certificat B: Febrer, 6. Juny, 17.
Certificat C: Febrer, 3. Juny, 7.
Certificat D: Febrer, 0. Juny, 1.
Certificat E: Febrer, 0. Juny, 4.
Curs 93-94 (JAC):
Certificat A: Febrer, 8. Juny, 10.
Certificat B: Febrer, 9. Juny, 26.
Certificat C: Febrer, 2. Juny, 11.
Certificat D: Febrer, 1. Juny, 1.
Certificat E: Febrer, 1. Juny, 5.
(1) Els números corresponents a aquesta marca tenen
únicament el Certificat A1, el qual no es troba inclòs com a
homologable en l'Ordre del conseller de Cultura, Educació i
Esports, de dia 6 de novembre de 1995.
Curs 93-94 (IBAP):
Llindar: Mallorca, 18.
Elemental: Mallorca, 45.
Mitjà: Mallorca, 14.
Superior: Mallorca, 14.
Ll. Administratiu: Mallorca, 2.
Curs 94-95 (IBAP):
Llindar: Mallorca, 48.
Elemental: Mallorca, 141.
Mitjà: Mallorca, 47.
Superior: Mallorca, 0.
Ll. Administratiu: Mallorca, 10.
Totes les certificacions corresponen a Mallorca. Els
nivells anomenats llindar, elemental, mitjà, superior i llenguatge
administratiu es corresponen amb els nivells A, B, C, D i E de la
Junta Avaluadora de Català.
Dit això, hem d'assenyalar que els títols oficialment
equivalents als certificats que expedeix la Junta presenten un ventall
ampli de possibilitats, difícilment computable si no és a través d'una
enquesta puntual i exhaustiva entre tot el personal de la Comunitat.
Tot això comporta una inevitable manca de precisió a
l'hora de parlar de xifres. No obstant això, i més important, es pot
afirmar i comprovar d'una manera determinant que el Govern
balear, des del 1986 -data en què es promulgà la Llei 3/1986, de 29
d'abril, de normalització lingüística de les Illes Balears-, ha garantit
l'ensenyament de la llengua catalana als funcionaris i d'altres
empleats públics al servei de l'Administració autònoma: a través de
cursos organitzats per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
als inicis; a través de l'Institut Balear d'Administració Pública i la
Junta Avaluadora de Català, posteriorment.
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No obstant això, i referint-nos al darrer punt de la
pregunta sobre l'evolució del nombre de funcionaris que poden
entendre, parlar i escriure la llengua pròpia de les Illes Balears,
hem de dir que no disposam de cap xifra anterior a l'any 1986, per
la qual cosa resulta impossible efectuar una comparació.
Palma, 16 de gener del 1996.
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain i Diez

Ordre de Publicació
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E)
A la Pregunta RGE núm. 3918/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a gratificacions per serveis
extraordinaris lliurats pel Govern durant l'any 1995. (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 1995).
Us trametem adjunta relació on figuren les seccions, els
noms i les quantitats lliurades al personal que presta serveis a
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
concepte de gratificació extraordinària durant l'any 1995.

C)

Palma, 16 de gener del 1996.
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain i Diez

A la Pregunta RGE núm. 3915/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, relativa a línies de
ferrocarrils a Mallorca, Menorca i Eivissa. (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 1995).
El traspàs de competències de l'Estat a la CAIB en
matèria de transport per ferrocarril es va produir el mes de gener
de 1994. Es va crear, mitjançant el Decret 10/1994 de la
Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i Medi
Ambient, l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca -d'ara
endavant SFM-, adscrita a la dita conselleria, encarregada de
gestionar l'explotació ferroviària.
En aqueix moment es realitza un estudi de prioritats a
mitjà termini que té per finalitat consolidar la línia Palma-Inca,
procedint a la renovació i modernització del material rodant, la
rehabilitació de la via, la reforma d'andanes i estacions,
construcció de nous tallers i reforçament de les instal•lacions de
seguretat, com també l'automatització de passos a nivell.
Una vegada coberts els objectius d'aquesta primera fase
es podrà analitzar, sobre la base d'estudis de demanda que
verifiquin les necessitats de les persones usuàries, la viabilitat del
projecte i l'impacte en l'explotació, la realització de projectes
d'expansió de SFM, com ara la reobertura d'antigues línies
actualment tancades o l'execució de nous traçats.
Palma, 18 de gener del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 3917/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, relativa a dones que
formen part de l'Administració pública de la CAIB. (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 1995).
Us trametem adjunts sengles quadres on figuren
desglossats els totals de funcionaris i de personal laboral i els
percentatges d'aquests, separats per sexes, per grups o nivells i per
illes, que presten serveis a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Palma, 16 de gener del 1996.
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain i Diez
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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F)
A la Pregunta RGE núm. 3938/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la Comissió Tècnica
Interinsular. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1995).
Les declaracions fetes pel president de la Comunitat
Autònoma a Menorca en relació al funcionament de la Comissió
Tècnica Interinsular feien referència a la lentitud d'un procés -el de
traspassos als consells insulars- que ve fixat per la normativa legal
vigent.
Una o altra vegada, tots els grups parlamentaris hem
coincidit que els tràmits per a l'aprovació de propostes de
transferències era un procés embullat, difícil, que té un iter
procedimental complex i que es debat a moltes instàncies.
Això, i no altra cosa, és el que cal entendre quan ens
referim que l'alentiment del procés de traspassos, que comença en
el si de la Comissió Tècnica Interinsular, després ha de "caminar"
per altres "indrets".
Aquestes circumstàncies res tenen a veure amb la
iniciativa per presentar propostes a la Comissió Tècnica Interinsular
ni amb el règim de convocatòria de la pròpia comissió, que s'ha fet
respectant escrupolosament el seu reglament de funcionament.
La darrera sessió plenària, bé és cert, es va convocar el
mes d'octubre de l'any passat, però el Sr. Diputat sap perfectament
que el mes d'agsot el Govern va nomenar els seus representants i els
consells insulars ho varen fer el mes de setembre, un més després.
D'immediat que varen tenir constància oficial dels nomenaments es
va convocar la Comissió.
En el període de temps que vostè cita tan sols va quedar
pendent de debatre una sola proposta -que ja es va tractar a la
darrera reunió de dia 16 d'octubre de l'any passat-.
Palma, 29 de gener del 1996.
La Vicepresidenta:
M. Rosa Estaràs i Ferragut
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G)

I)

A la Pregunta RGE núm. 3939/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a debat d'una proposta
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'empreses i activitats turístiques. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 3942/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa al retard de l'aprovació de la
proposta de text articulat del projecte de llei d'atribució de
competències en matèria d'agricultura i pesca dels consells insulars.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

La Comissió Tècnica Interinsular, en dues sessions
plenàries -les del dia 22.07.93 i 02.05.94-, va debatre la proposta
presentada pel Grup Parlamentari del PSM sobre transferències als
consells insulars en matèria d'empreses i activitats turístiques, així
com la possible creació d'una subcomissió.

Com bé coneix el Sr. Diputat, els traspassos als consells
insulars en matèria d'agricultura i pesca estan inclosos en el
calendari de transferències que el ple de la Comissió Tècnica
Interinsular va aprovar el dia 16.10.95. De fet, l'atribució de
competències als organismes insulars en aquestes matèries és
objecte d'estudi i valoració des de fa un temps per part dels diferents
departaments implicats.

Per assentiment, el ple va acordar deixar sobre la taula
la proposta.
Com bé sap el Sr. Diputat, tal com va quedar fixat al
calendari de traspassos aprovat per la Comissió Tècnica
Interinsular en sessió de dia 16.10.95, és intenció del Govern
instrumentar l'atribució de competències als consells insulars en
aquesta àrea com més aviat millor.
En conseqüència, l'executiu elevarà, a la major brevetat
possible, la corresponent proposta de traspassos a la Comissió
Tècnica Interinsular.
Sens dubte, serà aquest el moment més idoni per
propiciar una reflexió serena i conjunta sobre totes les propostes
presentades.

Aquestes transferències són, sens dubte, complexes -i
"complicades"- per la confluència de distints nivells de poder polític
que actuen sobre els sectors implicats, Unió Europea, Administració
central de l'Estat i la pròpia Comunitat Autònoma.
En aquest sentit, hem de ser prudents, però també
rigorosos, en la determinació exacta de les competències que, en
aquest context, seran atribuïdes com a pròpies dels consells insulars
i aquelles que, per la seva pròpia configuració jurídica -per aplicació
de normativa supraestatal i estatal- resulti més adient -per evitar
futures disfuncions- que continuïn sent exercides pel Govern de la
Comunitat Autònoma.
Palma, 25 de gener del 1996.
La Vicepresidenta:
M. Rosa Estaràs i Ferragut

Palma, 25 de gener del 1996.
La Vicepresidenta:
M. Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 3941/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a composició de la
Comissió Tècnica Interinsular. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1995).
Els setze membres que componen la Comissió Tècnica
Interinsular -que hi formen part com a representants del Govern
de la Comunitat Autònoma i dels tres consells insulars- varen
elegir democràticament, tal com preveu la normativa d'aplicació,
els components de la mesa.
Aquesta elecció es va dur a terme al ple de dia 16
d'octubre de 1995, en què es va tractar a més la proposta
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
ferrocarrils presentada pel Consell Insular de Mallorca i la
proposta de la presidència de calendari de traspassos.
Integrar a l'ordre del dia de la sessió tots els assumptes
presentats davant la comissió i pendents de debat en aquell
moment, a més de la preceptiva elecció de càrrecs, és el que calia
fer des de la presidència de la comissió.
Palma, 25 de gener del 1996.
La Vicepresidenta:
M. Rosa Estaràs i Ferragut

J)
A la Pregunta RGE núm. 3943/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actes d'inspecció per part
dels serveis d'inspecció de pesca en terra. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1995).
1r. A cada illa la inspecció pesquera, a més de complir uns
objectius mínims d'inspeccions de caràcter general, la inspecció és
enfocada en funció de les seves peculiaritats.
2n. A Eivissa hi ha un inspector més que a la resta de les
illes i això permet una major dedicació del temps d'inspecció a llocs
on es comercialitza peix, principalment a restaurants i cafeteries. A
més, s'incideix amb aquests tipus d'inspecció a les Pitiüses, perquè
hi ha molts d'establiments de restauració i bars de platja que
serveixen peix.
3r. A causa de l'estructura de la flota de Menorca, quasi
exclusivament d'arts menors, amb només 10 barques
d'arrossegament i amb una dependència gairebé total de la captura
de llagosta, la inspecció se centra en els desembarcaments de
llagosta, per tal d'evitar la retenció de talles antireglamentàries i
també l'ús d'ormeig prohibit.
A més, l'illa de Menorca és on hi ha menys restaurants,
cafeteries, majoristes i peixateries, per això és on hi ha menys actes
en terra.
4t. A Mallorca, on no hi ha estacionalitat, és l'illa més
grossa i la que concentra el major nombre de vaixells, tant pesquers
com esportius, les inspeccions genèriques a establiments no són
prioritàries.
Palma, 12 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell
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K)

M)

A la Pregunta RGE núm. 3945/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a l'incompliment de
terminis fixats per a l'aprovació d'un sistema de finançament
definitiu de la competència transferida als consells insulars.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 3948/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a mesures per a la conservació
de l'ovella eivissenca. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
1996).

El Sr. Diputat sap que a la Llei de mesures financeres,
que es va trametre paral•lelament a la Llei de pressuposts de la
CAIB per al 96, s'hi va incloure una pròrroga del sistema
provisional de finançament dels consells insulars. Com que el Sr.
Diputat va ser present a l'intens debat parlamentari que va tenir
lloc i com que el Sr. Diputat sap que el Parlament és el lloc on es
produeixen les reflexions que demana, entenc satisfeta la seva
petició.
Palma, 16 de gener del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Sí, la Conselleria d'Agricultura i Pesca pensa dur a terme
noves mesures per garantir la conservació de l'ovella eivissenca
mitjançant un programa de conservació de recursos genètics de les
races autòctones de les Illes Balears.
Palma, 20 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
N)
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A la Pregunta RGE núm. 3949/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a desdoblament de la
conducció d'aigües residuals i pluvials al municipi d'Eivissa. (BOPIB
núm. 25 de 21 de desembre del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 3946/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a l'incompliment de
terminis fixats per a l'aprovació i creació d'un fons de compensació
interinsular. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

L'Ibasan, a més de desdoblar les aigües fecals i pluvials,
ha indicat que s'han de suprimir les fosses sèptiques actuals i
substituir els col•lectors del clavegueram per altres de major
diàmetre.

El Sr. Diputat sap que el Parlament de les Illes Balears
va aprovar la pròrroga del sistema provisional de finançament dels
consells insulars. Entre les mesures que s'ajornen es troba aquesta,
sobre la qual es demana informació. Com que la pròrroga només
suposa una pròrroga, el diputat sap que quan el sistema transitori
acabi, s'introduirà, degudament negociat, un sistema definitiu que
inclogui totes les previsions legals.

L'Ibasan no pot cofinançar aquestes obres perquè no són
de la seva competència.

L)

Palma, 16 de gener del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Palma, 10 de gener del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 3950/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a regularització dels dipòsits
de gasoli per a calefacció a les Pitiüses. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1996).
L'actuació de la direcció general per evitar les
instal•lacions il•legals es realitza en diferents aspectes:
a) S'han donat facilitats per a la legalització, ja que per als
dipòsits fins a 3000 l. exteriors o 2000 l. interiors de gasoli i una
potencia màxima de 60 KW, únicament es requereix documentació
tècnica per part de l'instal•lador de calefacció i aigua calenta
sanitària.
b) D'altra banda, s'han autoritzat les instal•lacions de
dipòsits de material plàstic per aquesta comunitat autònoma, en
concordança amb la normativa europea.
c) Davant la dificultat d'entrar a inspeccionar els domicilis
particulars, es duu a terme un seguiment de les empreses
subministradores de gasoli, ja que reglamentàriament no poden
realitzar el subministrament a les instal•lacions no legalitzades (art.
3r.4 del RD 2487/94 i art. 24 del RD 1618/80).
d) L'obertura d'expedients sancionadors davant dels
incompliments detectats.
Podem indicar que amb motiu de les mesures
contemplades en el punt anterior, iniciades amb anterioritat a la
comunicació de l'Associació de Lampistes, s'han legalitzat unes 129
instal•lacions de calefacció i productes petrolífers (gasoli).
La Conselleria de Comerç i Indústria
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P)

R)

A la Pregunta RGE núm. 3951/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a mesures de la
Conselleria de Sanitat contra el tabaquisme. (BOPIB núm. 25 de
21 de desembre del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 3955/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a venda fraudulenta del perfum
adulterat Flor d'Ametller. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
1996).

En relació amb la prevenció i control del tabaquisme
aquesta conselleria duu a terme les següents actuacions:

A les inspeccions efectuades pels serveis de la Direcció
General de Sanitat i Consum, tant a les periòdiques com a les
provinents de reclamacions o denúncies, no s'ha detectat elaboració
o venda de perfums adulterats, a què fa referència la pregunta, es
continua la investigació de productes cosmètics amb finalitat de
detectar qualsevol anomalia.

1. Atenció a les denúncies presentades davant aquesta
conselleria per presumptes vulneracions del R. Decret 192/1988,
de 4 de març.
2. Distribució de cartells per sensibilitzar la població en
relació amb aquest tema, segons petició.
3. Com a programes d'intervenció en realitzam dos: un
que té per objectiu reduir el tabaquisme entre els joves estudiants
de secundària abans que consolidin l'hàbit de fumar i un altre de
tipus comunitari. Ambdós són duits a terme pel CIM en base al
conveni subscrit entre aquesta conselleria i aquell (Pla de lluita
contra la droga).
4. Les actuacions per al futur per part d'aquesta
conselleria són, en principi, la continuïtat de les activitats abans
esmentades.
Palma, 26 de febrer del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 3952/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a atenció dels
discapacitats psíquics a Formentera. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1996).
En aquest moment s'està consensuant un pla quadriennal
amb les federacions del sector. Pensam que abans de sis mesos
podrem donar resposta a aquest problema.
Palma, 25 de gener del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Palma, 22 de febrer del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 3958/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a finançament i cost del
programa Coastwatch a l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1996).
El finançament del programa Coastwatch a les Illes
Balears correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori
i Medi Ambient, dins el Projecte d'inversió d'educació i divulgació
ambiental, que per finançar aquest programa l'any 1995 ha tengut
una despesa global de 202.520 PTA, de les quals 140.000
corresponen als costs d'edició de l'informe Contaminación, uso y
abuso del litoral i la resta als costs de transport i monitors.
Palma, 9 de gener del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 3959/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa als motius pels quals
s'ha exclòs del programa Coastwatch l'illa de Menorca. (BOPIB
núm. 25 de 21 de desembre del 1996).
Aquesta direcció general adreça a principis del mes de
setembre un mailing a totes les escoles de les Illes Balears, incloses
les de Menorca, per invitar-les a participar al programa Coastwatch,
per la qual cosa l'informam que si no hi ha hagut participació de
l'illa de Menorca a aquest programa és perquè cap escola d'aquesta
illa ha contestat la invitació.
Palma, 9 de gener del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 3960/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a participació del
Govern de la CAIB en el programa "Adopta una platja" que es
realitza a Menorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1996).
El programa "Adopta una platja" es duu a terme per part
de Greenpeace a l'illa de Menorca, que mai no ha sol•licitat cap
col•laboració d'aquesta conselleria.
Palma, 9 de gener del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran
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V)

Y)

A la Pregunta RGE núm. 3958/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ajudes a les
explotacions afectades per la sequera. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 136/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a efectes de les fumigacions
amb dimilín. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

En relació amb l'Ordre del conseller d'Agricultura i
Pesca de 26 de setembre de 1995 referent a les ajudes a les
explotacions afectades per la sequera, les dades són les següents:
Núm. de sol•licituds: 1.494
Préstec sol•licitat: 4.269.895.770 pessetes

Segons la bibliografia consultada, la perillositat del
dimilín sobre la fauna no objectiu en pinars, és mínima;
concretament, els diferents estudis que s'han fet sobre les abelles
avalen l'escassa perillositat d'aquest producte.
El fet que aquest insecticida no afecti les abelles es deu a
la manera d'actuació, que és la següent:

Fins al dia d'avui s'han resolt tots els expedients que
tenien la documentació completa, i són:

1. És necessari ingerir-lo i absorbir-lo a través del tub
digestiu, no actua per contacte.

Núm. de sol•licituds: 1.248
Préstec subvencionat: 3.208.442.302 pessetes

2. Impedeix la formació de quinina, i provoca la mort de
l'insecte quan es produeix la muda.

Quant a la resta de sol•licituds, o bé se'ls ha denegat la
subvenció o se'ls ha sol•licitat documentació complementària.
Palma, 12 de gener del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Per tant:
- Els insectes que no són mastegadors, com és el cas de les
abelles, no ingereixen el producte i per tant aquests insecticida no
els afecta, ja que no és eficaç per contacte.
- Aquest insecticida no actua sobre els insectes adults,
encara que n'ingereixin, perquè aquests ja no efectuen cap muda.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 3967/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a creació de refugis de
caça. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1996).
La Conselleria d'Agricultura, a aquells llocs on sia
necessari assegurar la conservació de la fauna cinegètica, aprovarà
la constitució de refugis de caça, sempre que es disposi de terrenys
que comptin amb superfície i condicions adequades.
Les entitats privades, de finalitat cultural o científica,
podran promoure l'establiment de refugis de caça. Fins a la data
més de trenta refugis han estat patrocinats pel GOB. Per part de la
conselleria es manté oberta la col•laboració amb aquestes entitats,
per a la creació de nous refugis.
Palma, 12 de gener del 1996.
El Conseller d''Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Aquestes afirmacions són avalades per l'estudi "efectos
sobre las colmenas de los tratamientos masivos contra plagas
forestales", fet per l'enginyer Fernando Robledo, assessor tècnic de
la Subdirecció General de Sanitat Vegetal del Ministeri
d'Agricultura i Alimentació (s'adjunta una còpia d'aquest estudi).
Aquest estudi arriba a les conclusions següents:
-S'ha pogut constatar que els tractaments no han tingut
incidència en l'activitat dels ruscs d'abelles, però sí la seva situació
i les condicions atmosfèriques.
- El poll es va desenvolupar amb normalitat des de l'ou
fins a adult. Pel que fa a la mortalitat, no s'han observat diferències
significatives entre tractaments, inclosos testimonis, sent sempre
baixes.
Segons això podem arribar a la conclusió que els
tractaments massius amb dimilín no tenen cap efecte sobre els ruscs
d'abelles.
D'altra banda, s'adjunta un escrit del Consell Superior
d'Investigacions Científiques que, pel que fa al dimilín, afirma:
"-Los estudios que se han realizado desde entonces (abril
1984) pueden avalar el uso del mismo.
- ...considerando como el producto más eficaz de lucha.
Tenint en compte aquestes consideracions es creu que el
dimilín, i en general els inhibidors de formació de quinina, són
insecticides que s'han de tenir en compte en la planificació de la
lluita contra la processionària del pi, si bé cal dir que no és l'únic
mitjà a emprar.
A aquests efectes cal ressaltar que les Balears és la
pionera en l'ús de paranys amb feromones per a la captura d'adults,
com també en l'ús del Bacillus en els tractaments aeris, malgrat que
actualment no es pot prescindir dels inhibidors de formació de
quinina si es vol dur a terme una lluita eficaç.
Palma, 24 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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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Z)

AB)

A la Pregunta RGE núm. 707/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què
disposa l'Institut Balear de l'Aigua. (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 709/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa
Agama. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

L'Institut Balear de l'Aigua no disposa de cap vehicle.
Palma, 7 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 708/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què
disposa Gestió Sanitària de Mallorca. (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).
(S'especifica vehicle, marca i model, matrícula i destinació)
Furgoneta Nissan Trade PF1104 PM-1483-BN Hosp. General de
Mallorca
Furgoneta Ford Transit PM-2461-BB Hosp. Psiquiàtric
"
Peugeot J5 1.3 PM-6405-BG
"
"
Ford Fiesta Van PM-1282-AL
"
"
Renault 4F PM-0263-BT
"
Tractor John Deere PM-13387-VE
"
Cotxe Seat 131 PM-9765-X (baixa prov.)
"
Ciclomotor C. Vespa Vespino 895AH
"
Furgoneta Renault Expres PM-1345-AZ Hosp. Joan March
Tots els vehicles destinats a l'Hospital General i a
l'Hospital Psiquiàtric varen ser transferits del Consell Insular de
Mallorca en virtut del Decret 32/1994, de 28 de març
Palma, 4 de març del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

PM 2182 F Ebro D153 Furgó Transports de mercaderies
PM 2183 F Ebro D603 Boteller Transport de mercaderies
PM 9352 S Ebro P200 Boteller Transport de mercaderies
PM 2924 S Ebro P200 Cuba Recollida de llet
PM 6719 AC Ebro M125 Frigorífic Transports de mantega
PM 5042 AD Ebro P137 Boteller Transport de mercaderies
PM 5589 AD Pegaso 1217 Boteller Transport de mercaderies
PM 5726 AD Pegaso 1217 Boteller Transport de mercaderies
PM 5795 AD Pegaso 1217 Boteller Transport de mercaderies
PM 5936 AD Pegaso 1217 Furgó Transport de mercaderies
PM 2259 AF Pegaso 1217 Boteller Transports de mercaderies
PM 6887 AW Peugeot 309 Turisme Ús comercial
PM 5921 AY Renault 4 Turisme Ràdio lleter
PM 5922 AY Renault 4 Turisme Ús mecànics
PM 000211R Daf Semirremolc Recollida de llet
PM 000295R Frueauf Semirremolc Recollida de llet
PM 000445R Frueauf Semirremolc Recollida de llet
Palma, 19 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 710/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa el
Govern de la CAIB. (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
AD)
A la Pregunta RGE núm. 711/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia oberts
l'any 1995 a entitats financeres la Junta d'Aigües de Balears. (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
La Junta d'Aigües de Balears tenia obert un sol compte a
l'Entitat "Caixa d'Estalvis de Balears (Sa Nostra)", amb el núm.
2.037.608-36, sucursal Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga de
Palma; amb un saldo a 31 de desembre de 1995 de 0.- PTA, i la
finalitat de la qual és la recepció de fons a justificar.
Palma, 1 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 713/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia oberts
l'any 1995 a entitats financeres Serbasa. (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).
1.- Caixa d'Estalvis "Sa Nostra"
Entitat 2051, sucursal 0106, compte 27 0223378332, finalitat:
pagaments a justificar, saldo a 31-12-95: 0 pessetes.
2.- Banc de Crèdit Balear
Entitat 0024, sucursal 6839, compte 82 0660002047, finalitat:
cobraments a justificar, saldo a 31-12-95: 0 pessetes.
Palma, 4 de març del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.
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AF)

AG)

A la Pregunta RGE núm. 714/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Institut Balear de Serveis a
la Joventut. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 715/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia oberts
l'any 1995 a entitats financeres l'Ibavi. (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).

- Banc Atlàntic
Compte corrent per pagaments
Núm. compte: 008-0041-14-1100010369
Saldo: 23.284.152.- PTA

Per donar compliment al que disposa V.M.H. en relació
a l'assumpte, em plau adjuntar documentació.

- Banca March
Compte corrent per ingressos d'activitats de temps lliure
Núm. compte: 0061-0119-61-0021550115
Saldo: 257.319.- PTA
- Banca March
Compte corrent per ingressos d'instal•lacions en general
Núm. compte: 0061-0119-61-0020440117
Saldo: 59.982.- PTA
- Sa Nostra
Compte corrent per ingressos d'activitats de temps lliure
Núm. compte: 2051-0149-53-0188617641
Saldo: 351.649.- Sa Nostra
Compte corrent per ingressos del Carnet Jove
Núm. compte: 2051-0106-22-0242305129
Saldo: 703.903.- PTA
- Sa Nostra
Compte corrent per ingressos de la CAIB
Núm. compte: 2051-0149-59-0217705230
Saldo: 45.267.066.- PTA
- Sa Nostra
Compte corrent per ingressos del Campament de la Victòria
Núm. compte: 2051-0149-54-0243806532
Saldo: 314.324.- PTA
- Sa Nostra
Compte corrent per ingressos de l'Alberg de la Victòria
Núm. compte: 2051-0149-55-0243810997
Saldo: 49.460.- PTA
- Sa Nostra
Compte corrent per ingressos d'activitats de Família
Núm. compte: 2051-0149-55-0253855034
Saldo: 96.511.- PTA
- Caixa Rural
Compte corrent pagaments diversos
Núm. compte: 3147-7001-83-0208228652
Saldo: 0.- PTA
Marratxí, 5 de març del 1996.
La Conselleria de Governació.

Palma, 1 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
AH)
A la Pregunta RGE núm. 716/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia oberts
l'any 1995 a entitats financeres l'Institut Balear de Disseny. (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
(S'especifica entitat, compte i saldo a 31/12/95)
La Caixa
192-04
12.501.254
Catalana 85867
476.378
Sa Nostra
1.752.356-63
3.052.414
Caja Madrid
398036
15
Palma, 27 de febrer del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 717/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia oberts
l'any 1995 a entitats financeres l'Ibatur. (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).
L'Ibatur tenia obert l'any 1995 un únic compte a la Banca
March, oficina principal de Palma, número 135 162 011-5, i el saldo
d'aquest a 31 de desembre de 1995 era de 11.589.505'- pessetes.
Palma, 5 de març del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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AJ)

AM)

A la Pregunta RGE núm. 718/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Ibasan. (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 722/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia oberts
l'any 1995 a entitats financeres Sefobasa. (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).

Per donar compliment al que disposa V.M.H. en relació
a l'assumpte, em plau adjuntar documentació.

Adjuntam relació de comptes oberts l'any 1995
(S'especifica banc, núm. de compte i saldo)
Caja Rural
81004-05
1.124.579
Sa Nostra
929.589-51
43.067.672
Banco de Comercio
1260589
11.973
Banco Atlántico 100040259
44.721
Banco Crédito Balear
60.21082-94
1.079.111
Banca March
139290117
218.122

Palma, 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.

La finalitat és l'operativitat de l'empresa
Palma, 19 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 720/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Ibabsa. (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).
(S'especifica entitat, núm. compte corrent i saldo a 31/12/95)
Sa Nostra
1.1519.170-35
24.633.384
Sabadell 10210-12
766
Sindibank
33.000-35-55
67.931
La seva finalitat és el funcionament d'Ibabsa.
Palma, 20 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 723/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia oberts
l'any 1995 a entitats financeres Semilla, S.A. (BOPIB núm. 29 de 16
de febrer del 1996).
(S'especifica entitat, núm. de compte i saldo a 31.12.95)
Sa Nostra
2051-0099-89-0187899313
64.243.421
La Caixa
2100-0011-89-0201570734
10.065.059
Crèdit Balear
0024-6839-83-0600787715
285.292
Banca March
0061-0029-19-1374310110
334.981
Sindibank SB
0087-0038-91-3300047412
1.153.484
La finalitat és l'operativitat de l'empresa
Palma, 19 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 721/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Seamasa. (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).

Ordre de Publicació
AO)

- Banc de Sabadell, núm. del compte 0001029205, la
finalitat era operativitat de la societat. Aquest compte es va
cancel•lar dia 15/11/95 amb un saldo de 79.831.- PTA.
- Banc Sindibank, núm. del compte 33-600536-15, la
finalitat era operativitat de la societat. Aquest compte es va
cancel•lar dia 8/8/95 amb un saldo de 46.121.- PTA.
- Banc del Comerç, núm. del compte 0001646987, la
finalitat era operativitat de la societat. Aquest compte es va
cancel•lar dia 4/4/95 amb un saldo de 1.418.- PTA.
- "Sa Nostra", núm. del compte 151922712, la finalitat
és operativitat de la societat. El saldo a 31/12/95 era de
2.433.336.- PTA.
Palma, 20 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

A la Pregunta RGE núm. 724/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia oberts
l'any 1995 a entitats financeres Foment Industrial. (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).
(S'especifica entitat, motiu i saldo a 31.12.95)
Sa Nostra
Compte principal
67.227.393
Banc Crèdit Local Vinculat a préstec
0
Banc Bilbao Vizcaya
Vinculat a préstec
1.274.785
Banc Santander
Vinculat a pignoració
846.342
Banc Central Hispano
Vinculat a préstec
1.644.158
Banca March
Vinculat a préstec
765.901
Sa Nostra
Control finançació
2.609.087
Bancaja
Vinculat aval bancari
95.152
Sa Nostra
Compte crèdit finançació
(350.000.000)
Palma, 29 de febrer del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.
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AP)

AS)

A la Pregunta RGE núm. 725/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Isba Serveis, S.A. (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 728/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia oberts
l'any 1995 a entitats financeres els Serveis Ferroviaris de Mallorca.
(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.

En relació amb l'assumpte de l'epígraf, he de comunicarvos que els Serveis Ferroviaris de Mallorca tenien els següents
comptes oberts:

Per tot això, 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.

B. Santander
de Negocios

0036-5108-11-0000025027

0.-

La Caixa

2100-0390-22-0200773320

8.272.194.-

Sa Nostra

2051-0006-93-0246047232

25.302.236.-

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació

(S'especifica banc, núm. de compte i saldo a 31/12/95)

Palma, a 11 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

AQ)
A la Pregunta RGE núm. 726/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres 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 això, 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
AT)
A la Pregunta RGE núm. 729/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia oberts
l'any 1995 a entitats financeres 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 això, 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
AR)
A la Pregunta RGE núm. 727/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres el Centre Balears Europa.
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
Us tramet adjunta còpia de la contestació del Centre
Balears Europa referent als comptes que tenia oberts l'anyy 1995
a entitats financeres.
Palma, a 29 de febrer 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
AU)
A la Pregunta RGE núm. 730/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia oberts
l'any 1995 a entitats financeres l'Institut Balear de l'Aigua. (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
- L'Institut Balear de l'Aigua l'any 1995 ha tingut un
compte obert a una entitat financera i que és el següent:
Entitat: Sa Nostra (2051)
Oficina: 0129
D.C.: 01
CC: 0251109762
Finalitat: Funcionament de l'Institut.
Saldo a 31.12.95: 29.209.374.- PTA.
Palma, a 7 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.
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AV)
A la Pregunta RGE núm. 732/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Agama. (BOPIB núm. 29 de
16 de febrer del 1996).
Adjuntam relació dels comptes oberts l'any 1995
(S'especifica núm. del compte, entitat i saldo)
123623101114
Banca March
0200747230
Caja de Pensiones
01.009534-43
Banca Catalana
0001078608
Banco de Sabadell
128.196-48
Caja de Ahorros
2.090.766-95
Caja de Ahorros
1.060.297-44
Caja de Ahorros
0200040123
Caja de Catalunya
106246
Banco de Santander
40-0010001
Banco Exterior de España

6.777.32.389.369.10.919.949.2.410.197.1.526.368.198.456.56.296.458.287.61.467.135.400.-

La finalitat és l'operativitat de l'empresa.
Palma, a 9 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 733/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres el Govern de la Comunitat.
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
Us tramet adjuntes les relacions de comptes corrents que
el 1995 pertanyien a la CAIB:
- Comptes d'arqueig
- Comptes pagaments a justificar.
- Comptes cobraments a justificar.
Palma, a 6 de març 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
AY)
A la Pregunta RGE núm. 745/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, relativa a mesures
preventives i sancionadores. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del
1996).
1) MESURES PREVENTIVES:
Dotar els tècnics del futur Servei de Salut Laboral dels
mitjans oportuns perquè puguin complir eficaçment la seva tasca;
més concretament:

- equipament informàtic -avui pràcticament inexistent-,
accés a bases de dades actualitzades i connexió telemàtica amb
altres centres especialitzats del Govern balear;
- adquisició i/o posada al dia dels equips mèdics existents
(neurògraf, cromatògraf de gasos, etcètera);
- intensificació de les visites realitzades pels tècnics dels
centres de treball amb la finalitat d'avaluar condicions de treball i
eventual millora (fins ara les visites, sobretot les que s'havien de
realitzar a Eivissa i Menorca, estaven restringides per manca de
disponibilitat pressupostària);
- planificació i desenvolupament de programes
autonòmics d'actuació, amb especial incidència en totes aquelles
activitats caracteritzades per una major freqüència o gravetat en els
accidents o les malalties professionals;
- major freqüència en l'activitat formativa desenvolupada,
especialment pel que fa a cursos per a delegats de prevenció;
col•laboració, en aquest sentit, amb sindicats i patronals;
- planificació i desenvolupament d'una macrocampanya de
prevenció, amb fases de xoc i record, fent coincidir les primeres
amb els períodes de màxima activitat segons el sector productiu de
què es tracti;
- tasca de difusió de la nova llei de prevenció de riscs
laborals i els seus reglaments de desenvolupament (a mesura que es
vagin publicant); acords de col•laboració, en aquest sentit, amb les
diferents administracions implicades;
- establiment de mòduls formatius relatius a salut laboral
en tots aquells cursos de formació professional ocupacional que
imparteixi el Govern balear; especial recomanació perquè aquesta
mesura pugui traslladar-se a totes aquelles entitats que imparteixen
cursos formatius a la comunitat autònoma;
- coordinació d'activitats amb la Comissió Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball i la fundació que n'emani.
2) MESURES SANCIONADORES:
Les mesures sancionadores que pensa adoptar el Govern
són les definides en la legislació vigent, més concretament en la Llei
31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscs laborals, i en
la Llei 8/88, de 7 d'abril, sobre infraccions i sancions en l'ordre
social.
Partint de l'esperit de la primera de les normes esmentades
i tenint en compte que aquesta norma necessitarà un
desenvolupament normatiu xifrat en, aproximadament, 25/30
reglaments d'aplicació, el Govern balear i els funcionaris que en
depenen -principalment aquells funcionaris afectes a la Direcció
General de Treball (inspectors de Treball i Seguretat Social i tècnics
del Servei de Salut laboral) incrementaran les seves accions
preventives en la primera fase d'adaptació (sempre que això
signifiqui oblit o menyscabament de l'aplicació d'aquelles mesures
correctores (sancions i paralització d'activitats) que siguin
necessàries en cada moment.
Palma, a 6 de març del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.
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- Estudio de mercado de las posibles ofertas de turismo alternativo
del mercado alemán, realitzat per Ciase. Import: 2.300.000 PTA.

A la Pregunta RGE núm. 760/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses en matèria de
publicitat efectuades per la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

- Estudi sobre motivació i satisfacció, realitzat per Gadeso. Import:
1.448.996 PTA.

AZ)

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
BA)
A la Pregunta RGE núm. 761/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
l'Institut balear de promoció del turisme durant l'any 1994 i 1995.
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

- Campanya turística 95 i avanç 96 - conveni UIB/Conselleria
d'Economia/Ibatur; realitzat per la Universitat de les Illes Balears.
Import: 776.250 PTA.
- Índex preus turístics del 1995 - conveni UIB/Conselleria
d'Economia/Ibatur; realitzat per la Universitat de les Illes Balears.
Import: 562.500 PTA.
- Ocupació hotelera, realitzat per Gadeso. Import: 5.406.003 PTA.

Els estudis encarregats per l'Institut balear de promoció
del turisme durant l'any 1994 són els següents:

- Estudio, análisis e interpretación de información relativa a las
causas determinantes de conflictividad social, originadas por
problemas medioambientales, de ruido y seguridad ciudadana
focalizado en diversas zonas de ocio de la ciudad de Palma, realitzat
per Fepae. Import: 1.500.000 PTA.

- Estudi de la campanya turística - conveni UIB/Conselleria
d'Economia/Ibatur; realitzat per la Universitat de les Illes Balears.
Import: 750.000 PTA.

- Estudio sobre la situación de los aeropuertos en España, en
especial el de Palma de Mallorca - convenio Turespaña/Aeca/Ibatur;
realitzat per Aeca. Import: 5.690.358 PTA.

- Estudi sobre l'ocupació hotelera, realitzat per Gadeso. Import:
5.752.188 PTA.

- Informe sobre política turística y ayudas comunitarias a la misma.
Informe sobre posibilidades legales de una agencia europea de
turismo con sede en Palma de Mallorca; realitzat per Rafael
Jiménez de Parga. Import: 464.000 PTA.

- Estudi sobre motivació i satisfacció, realitzat per Gadeso.
Import: 517.500 PTA.
- Normativa comunitària en matèria turística, realitzat per Bufetes
Coca y Asociados, S.L. Import: 2.300.000 PTA.

- Pla de màrqueting, realitzat per la Universitat de les Illes Balears.
Import: 12.000.000 PTA.
Palma, a 6 de març del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

- Estudio sobre los contratos de reserva de cupo: problemas y
lineas de solución en el ámbito de la CAIB, realitzat per Miguel
Coca Payeras. Import: 1.955.000 PTA.
- Estudi sobre índex de preus turístics - conveni UIB/Conselleria
d'Economia/Ibatur; realitzat per la Universitat de les Illes Balears.
Import: 687.500 PTA.
- Estudio sobre las posibilidades de instauración de un festival
internacional de cine en Mallorca, realitzat per José Antonio Pérez
de Mendiola. Import: 500.000 PTA.
Els estudis encarregats per l'Institut balear de promoció
del turisme durant l'any 1995 són els següents:
- Estudis: Sector turístico balear en 1994, El turismo náutico en
Baleares i El cicloturismo en Baleares; realitzats per CAEB.
Import: 10.000.000 PTA.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 762/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
l'empresa Centre Balears Europa. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer
del 1996).
1.- Estudi sobre l'acceptació de la pròxima construcció del
Parc BIT per part del col•lectiu internacional resident a les Illes
Balears; maig 1994. El cost d'aquest estudi ha estat d'1.500.000
PTA. i s'encarrega a la Sra. Chantal Jourdain, com a professional
dins l'àmbit internacional.
2.- Identificació del teixit empresarial existent al municipi
de sa Pobla, així com un examen de les oportunitats que poden
produir un desenvolupament més adient dels sectors productius del
terme municipal. Aquest estudi és el primer que es fa dins una sèrie
de projectes que el CBE té previst realitzar davant els sectors
empresarials; febrer 1995. El cost d'aquest estudi ha estat de
3.951.757 PTA. i s'encarrega a Epypsa, Estudios, proyectos y
planificación, SA.
3.- Estudi sobre el règim econòmic i fiscal de les Illes
Balears; març 1995. El cost d'aquest estudi ha estat d'1.887.233
PTA. i s'encarrega a Pierre Guieu, Euro Consulting.
Palma, a 6 de març del 1996.
La Conselleria d'Economia i Hisenda.
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BC)
A la Pregunta RGE núm. 763/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
l'empresa Agama durant l'any 1994 i 1995. (BOPIB núm. 29 de 16
de febrer del 1996).
L'estudi encarregat és el següent:

- Estudio de reindustrialización de Baleares, realitzat per Track
Trainig; import: 630.000 PTA.
Any 1995:
- Estudio de reindustrialización, realitzar per Isla 1, S.L.; import:
1.690.000 PTA.
- Estudi Vàlids artesans, realitzat per Luís Vives; import: 937.500
PTA.

1995. Estudio de evaluación y rediseño comercial.
Import: 4.850.000 PTA. Empresa KPMG Peat Marwick.

Palma, a 29 de febrer del 1996.
El Conselleria de Comerç i Indústria:

Palma, a 19 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
BG)

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 764/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
l'Institut de biologia animal, S.A. durant l'any 1994 i 1995. (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
L'Institut de biologia animal, S.A. no ha encarregat cap
estudi.
Palma, a 20 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

A la Pregunta RGE núm. 767/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
l'empresa Institut balear de disseny durant l'any 1994 i 1995. (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
- Estudi històric del moble a les Illes Balears. Es va
encarregar a la Sra. María José Massot Ramis d'Ayreflor per
l'import d'1.225.000 PTA, en el període 1994-1995.
- Estudi històric del vidre bufat a Mallorca. Es va
encarregar al Sr. Miguel Morey Colomina per l'import de 3.576.699
PTA., en el període 1994-1995.
Palma, a 26 de febrer del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 765/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
Serveis d'aqüicultura marina, S.A. durant l'any 1994 i 1995.
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 768/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
l'Institut balear de serveis a la joventut durant l'any 1994 i 1995.
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

1. Estudi contractat per Seamasa l'any 1994.

Durant els anys 1994 i 1995 no s'ha realitzat cap estudi.

Avaluació d'impacte simplificat corresponent al Pla
especial a la finca Es Carnatge; entitat contractada: Tecnologia
ambiental, S.A.; import, IVA inclòs: 3.127.000 PTA.

Marratxí, a 5 de març del 1996.
La Conselleria de Governació.

2.- Estudis contractats per Seamasa l'any 1995.
Processament de dades i avaluació del "Aphia Minuta"
a la badia d'Alcúdia; entitat contractada: Ekatron, S.L.; import,
IVA inclòs: 841.000 PTA.
Diagnosi de la situació patològica de les espècies
aquàtiques cultivades a les Illes Balears; entitat contractada:
CSIC; import, IVA inclòs: 2.086.000 PTA.
Palma, a 20 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 766/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
l'empresa Foment Industrial, S.A. durant l'any 1994 i 1995. (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
Els estudis encarregats per l'empres Foment Industrial,
S.A. són els següents:
Any 1994:
- Estudi American Eagle, realitzat per Formación Aeronáutica
Balears; import: 4.000.000 PTA.
- Estudi Vàlids artesans, realitzat per Luís Vives; import: 937.500
PTA.
- Estudi de la cooperativa, realitzat per Bàrbara Mestre; import:
400.000 PTA.
- Estudio de reindustrialización, realitzat per Isla 1, S.L.; import:
6.760.000 PTA.
- Estudio de diseño oficina, realitzat per Isla 1, S.L.; import:
1.250.000 PTA.

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 769/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
l'Institut balear de l'aigua durant l'any 1994 i 1995. (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).
1.- Estudis encarregats durant l'any 1994, cap.
2.- Estudis encarregats durant l'any 1995:
- "Estudio de les resultados de los ensayos de bombeo
realizados en los pozos experimentales construidos en el paraje de
Es Carnatge, para la captación de agua del mar con destino a la
instalación desaladora de la Bahía de Palma". Cost: 493.000 PTA.
(IVA del 16% inclòs); empresa adjudicatària: Fundación Centro
Internacional de Hidrología Subterránea.
- "Estudio de la estructura del sector meridional de la
Serra de Tramuntana de Mallorca". Cost: 2.867.000 PTA. (IVA del
16% inclòs); empresa adjudicatària: Fundación Centro Internacional
de Hidrología Subterránea.
Palma, a 7 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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BJ)

BL)

A la Pregunta RGE núm. 771/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
l'empresa Gesma durant els anys 1994 i 1995. (BOPIB núm. 29 de
16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 773/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
Sefobasa durant els anys 1994 i 1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).

L'únic estudi que ha encarregat l'empresa Gesma ho fou
l'any 1994 i és el que s'indica a continuació:

"Plans de cultiu i d'explotació ramadera en els parcs de
Mondragó i de s'Albufera des Grau". Autor: Sr. Josep Xavier Nadal
Coll (enginyer agrònom), per un import de 696.000 PTA.

"Anàlisi dels processos de facturació, compres i estocs",
per un import d'1.999.000 PTA., a l'empresa internacional
Coopers & Lybrand, S.A., amb seu a Barcelona.

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

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

Ordre de Publicació
BM)

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 772/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
l'empresa Ibasan durant els anys 1994 i 1995. (BOPIB núm. 29 de
16 de febrer del 1996).
Estudi hidrogeològic dues finques Eivissa als voltants
d'EDAR de Porreres a Sant Josep (Eivissa); cost: 970.000 PTA.;
empresa adjudicatària: Hidroma, S.A.
Estudi d'optimitz. subministraments d'energia,
mitjançant la concessió del factor potència en les instal•lacions de
les EDAR: Valldemossa, Sóller, Canyamel, Font de sa Cala, Sant
Joan, Andratx, Platja d'en Bossa, ses Salines i Sant Elm; cost:
5.384.422 PTA.; empresa adjudicatària: Ingenieros M3.
Estudi hidrogeològic tres finques als voltants de les
EDAR de Formentor, Pollença i S'Arracó; cost: 860.000 PTA.;
empresa adjudicatària: Evren, S.A.
Inventari de punts d'aigua als voltants de les EDAR de
Maria, Vilafranca i Sant Joan; cost: 1.100.000 PTA.; empresa
adjudicatària: Saboredo, S.A.
Inventari de punts d'aigua als voltants de l'EDAR de
Costitx; cost: 375.000; empresa adjudicatària: Geoconsulting, S.L.
Inventari de punts d'aigua als voltants de l'EDAR de sa
Pobla; cost: 480.000 PTA.; empresa adjudicatària: Geoconsulting,
S.L.
Inventari de punts d'aigua als voltants de l'EDAR
d'Algaida-Montuïri, cost: 350.000 PTA.; empresa adjudicatària:
Hidroma, S.L.
Inventari de punts d'aigua als voltants de l'EDAR de
Sant Lluís; cost: 490.000 PTA.; empresa adjudicatària: Hidroma,
S.L.
Inventari de punts d'aigua als voltants de l'EDAR de
Campanet; cost: 450.000 PTA.; empresa adjudicatària: Hidroma,
S.L.
Inventari de punts d'aigua als voltants de l'EDAR de
Binissalem; cost: 390.000 PTA.; empresa adjudicatària: Hidroma,
S.L.
Inventari de punts d'aigua als voltants de l'EDAR de
Lloseta; cost: 420.000 PTA.; empresa adjudicatària: Hidroma,
S.L.
Palma, 6 de març del 1996.
La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

A la Pregunta RGE núm. 774/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
l'empresa Semilla durant els anys 1994 i 1995. (BOPIB núm. 29 de
16 de febrer del 1996).
Estudi "Reestructuración del sector agrario de sa PoblaMuro"; empresa: Sociedad cooperativa limitada agrícola y ganadera
del distrito de sa Pobla i Esplet, S.A.T. núm. 9453; cost: 14.944.940
PTA.
Estudi "Sector lácteo balear"; empresa: Prodescom, S.A.;
cost: 9.000.000 PTA.
Estudi "Programa informático entradas Mercapalma";
empresa: Informática Santueri, S.A.; cost: 450.000 PTA.
Estudi "Experimentació agrària" (ensayo para la obtención
de nuevos clones de patata de siembra); empresa: empresa pública
del Govern basc "IKT, S.A."; cost: 1.000.000 PTA.
Estudi "Intervenciones estratégicas"; empresa: Tasa
Balears; cost: 180.000 PTA.
Palma, 26 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.
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BN)
A la Pregunta RGE núm. 775/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
l'empresa Ibavi durant els anys 1994 i 1995. (BOPIB núm. 29 de
16 de febrer del 1996).
L'estudi encarregat per aquest institut és el següent:
Exercici 1995: Diagnosi ambiental d'edificacions
turístiques a les Balears, conveni de col•laboració subscrit amb la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori; cost de
l'estudi: 21.531.479 PTA.; empresa adjudicatària: Environment,
Transport & Transport & Planning, S.L.
Palma, 1 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

El Sr. Miquel Segura va dissenyar un projecte-guió de
crònica periodística-literària de l'emigració balear a Amèrica, com
a mètode per a la reconstrucció de la història col•lectiva dels
oriünds de les illes que varen haver de deixar les seves terres, a
través del testimoni oral i de la descripció de l'entorn geogràfic i
paisatgístic de les seves vivències; import: 740.000 PTA.
El Sr. Sergi Doménech Bestard va dur a terme ja la
recollida de diversos testimonis orals d'emigrants a Cuba; import:
200.000 PTA.
Per altra banda, es va adjudicar a la Universitat de les Illes
Balears, per un import de 2.255.569 PTA., la realització d'un estudi
sobre la situació actual de les dones a les Illes Balears. Aquest
estudi es dugué a terme en col•laboració amb l'Institut de la Dona
del Ministeri d'Afers Socials que hi va destinar, via Govern balear,
una quantitat addicional de 2.823.525 PTA.

Ordre de Publicació

Llevat d'error o omissió, es detallen les despeses
realitzades per la Vicepresidència del Govern en estudi (programes
11100.112200, 11100.323200 i 11100.463100) durant l'any 1995.

A la Pregunta RGE núm. 776/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant els anys 1994 i 1995.
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

El Sr. Joan Buades Crespí, investigador de l'emigració
balear, va elaborar una guia bibliogràfica de les publicacions més
rellevants (llibres i articles) sobre l'emigració balear a Amèrica
llatina; import: 100.000 PTA.

Any 1995: Estudi sobre les transferències als consells
insulars; cost: 1.740.000 PTA.

Els senyors Jaume Llabrés Mulet i Maria Antònia
Manresa Montserrat varen elaborar sengles treballs d'investigació
històrica, redacció de textos i localització d'elements pel muntatge
de l'exposició "Dones i Èpoques: aproximació històrica al món de
la dona a Mallorca" i redacció del catàleg de la mostra; import,
200.000 PTA. cadascun d'ells.

BO)

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

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 777/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
la Presidència i la Vicepresidència durant els anys 1994 i 1995.
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
Aquesta Presidència ha encarregat l'estudi següent
durant l'any 1994: Estudi de la Red Corporativa, que fou adjudicat
a l'empresa Semagroup, S.A. per un import d'1.725.000 PTA.
Presidència no ha adjudicat cap altre estudi als
programes 1121, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266 i 1341.
Llevat d'error o omissió, es detallen les despeses
realitzades per la Vicepresidència del Govern en estudi
(programes 11100.112200, 11100.323200 i 11100.463100) durant
l'any 1994.
Els senyors Joan Buades Crespí, Maria Antònia Manresa
Montserrat i Margalida A. Mas Barceló varen dur a terme un
projecte d'investigació titulat "La vida associativa illenca a Buenos
Aires i Uruguai"; l'import percebut per cadascun d'elles va ser de
200.000 PTA.; l'estudi realitzat el va publicar la Vicepresidència
l'any passat.

La Sra. Aina Pascual Bennasar va realitzar les mateixes
tasques que el Sr. Llabrés i la Sra. Manresa, a més de coordinar les
tasques de l'equip de muntatge i redacció del catàleg de l'exposició
Dones i Èpoques; import: 250.000 PTA.
Palma, 26 de març del 1996.
El Cap de Coordinació interdepartamental.
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BQ)

BU)

A la Pregunta RGE núm. 778/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a sol•licituds
presentades a la Conselleria d'Agricultura i Pesca d'acord amb el
Decret 3/1995 de 13 de gener. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del
1996).

A les Preguntes RGE núm. 787/96 i 810/96, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relatives a despeses de la
secció 11, programes 11100.112200.49000 i 11100.112200.79000.
(BOPIB núm. 31 de 29 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.

Any 1995.
Total sol•licituds, 171; sol•licituds acceptades, 91;
sol•licituds denegades, 69; sol•licituds renúncia, 11; inversions
auxiliables, 924 milions; subvenció atorgada, 162 milions.
La valoració ha estat efectuada per la comissió creada
amb aquesta finalitat.
L'aportació pública de la CAIB és del 50% i l'aportació
pública de la Unió Europea és del 50%.
Palma, 10 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 779/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a derogació del
Decret 3/1995, de 13 de gener, de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 784/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "fomento y animación teatral", codi 455005, centre de cost
13101, capítol 4, subconcepte 47000, durant 1995. (BOPIB núm. 31
de 29 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 número 3/95, mitjançant la
qual es varen transferir els crèdits del pressupost del 1995 a cada
consell insular i, en concret, els de la partida pressupostària
13101.455005.47000, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa
a aquesta partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

No hi ha intencions de derogar el Decret 3/1995, de 13
de gener, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Les gestions que desenvoluparà el consorci per captar
noves sol•licituds seran les del seu objecte social.
La consignació que es destinarà a cobrir les sol•licituds
acollides al Decret en el pressupost del 1996 dependrà de les
peticions totals.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 790/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 11,
programa Relacions institucionals, centre cost 11100, cap. 2, subcpt.
22602, durant el 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del 1996).

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

Llevat d'error o omissió, es detallen a continuació les
despeses realitzades per la Vicepresidència del Govern en matèria
de publicitat i propaganda, partida 11100.112200.22602, durant
l'any 1995.

Ordre de Publicació

Adjudicatari: La Región, S.A.; objecte: anunci comunit.
balears assentades fora de les illes; quantia: 69.300 PTA.; data
comptabilització: 22/02/95.

A les Preguntes RGE núm. 785/96 i 788/96, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relatives a despeses de
la secció 11, programes 11100.112200 (cap. IV, subcpt. 48000 i
46900; subcpt. 78000) i 11100.463100 (cap. VII, subcpt. 78000).
(BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del 1996).

Adjudicatari: Editorial Menorca, S.A.; objecte: anunci
registre d'associacions; quantia: 3.538 PTA.; data comptabilització:
21/11/95.

BS)

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
BT)
A la Pregunta RGE núm. 789/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa "relaciones institucionales", centre de cost 11100,
cap. 4, subconcepte 46900, durant 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 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.

Adjudicatari: Ultima Hora Radio, S.A.; objecte: publicitat
C.I.D.; quantia: 69.600 PTA.; data comptabilització: 12/12/95.
La Vicepresidenta:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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BY)

CD)

A la Pregunta RGE núm. 792/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa Presidència del Govern, centre cost 11000, cap. 7,
subcpt. 78000, durant el 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del
1996).

A la Pregunta RGE núm. 797/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 11,
programa Presidència del Govern, centre cost 11000, cap. 6, subcpt.
62000, durant el 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 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
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 793/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa Presidència del Govern, centre cost 11000, cap. 7,
subcpt. 76102, durant el 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del
1996).
Aquesta Presidència no ha realitzat cap tipus de
transferències en el programa, centre de cost i subcpt. sol•licitats.
Palma, 29 de febrer del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència.

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
CE)
A la Pregunta RGE núm. 798/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 11,
programa Presidència del Govern, centre cost 11000, cap. 6, subcpt.
60100, durant el 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 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
CF)

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 799/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 11,
programa Presidència del Govern, centre cost 11000, cap. 2, subcpt.
22602, durant el 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 794/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa Presidència del Govern, centre cost 11000, cap. 7,
subcpt. 76101, durant el 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 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.

CA)

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

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 795/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa Presidència del Govern, centre cost 11000, cap. 7,
subcpt. 76000, durant el 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 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
CC)
A la Pregunta RGE núm. 796/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa Presidència del Govern, centre cost 11000, cap. 6,
subcpt. 63000, durant el 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 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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