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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 690/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a vehicles de què disposa
l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del
1996).
L'Institut d'Estudis Baleàrics no disposa de cap vehicle.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 37/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la construcció d'un
poliesportiu a Es Mercadal. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).
Com a conseqüència de l'adhesió de l'Ajuntament des
Mercadal al conveni entre la CAIB i el Ministeri d'Educació i
Ciència, per al Pla d'extensió de l'educació física, en concret, la
construcció d'un poliesportiu (mòdul M-3cg) as Mercadal, la
corporació municipal va realitzar el mes de juny del 1994 un
ingrés a favor de la CAIB per import de 68.941.558 PTA.
Aquesta quantitat s'incorpora a la CAIB com a fons
finalista per a la realització de les obres del poliesportiu (mòdul
M-3cg) as Mercadal, l'import total de la qual és de 118.407.558
PTA.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 712/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia oberts
l'any 1995 a entitats financeres l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
L'Institut d'Estudis Baleàrics tenia oberts, l'any 1995, els
comptes corrents següents:
Caixa d'Estalvis i de Pensions de Barcelona, agència
Colom-Cort de Palma; nom c/c: G.B.-Institut d'Estudis Baleàrics
P.J.; núm. 0011.0201542848; saldo a 31/12/95: 0 PTA.; finalitat:
pagaments fons a justificar.
Caixa de Balears "Sa Nostra", oficina principal de Palma;
nom c/c: G.B.-I.E.B.-P.J. Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares; núm. 02010.86506; saldo a 31/12/95: 0 PTA.; finalitat:
pagaments fons a justificar.

L'aprovació del projecte i l'expedient d'obres per a la
construcció del poliesportiu (mòdul M-3cg) as Mercadal el va
realitzar el Consell de Govern en data 5/9/94.
En aquest moment les obres són a punt de començar, ja
que hom està pendent de l'acta de comprovació del
replantejament, la qual hom calcula que se signarà en els propers
15 dies.
Aquesta diferència de temps entre l'aprovació de
l'expedient i l'inici de les obres es deu a les incidències que han
sorgit durant la seva tramitació, les quals han estat resoltes d'acord
amb el que preveu la Llei de contractes de l'Estat, i d'entre les
quals s'esmenten:
L'adjudicació del contracte, inicialment, es va fer a favor
de Juan Mora S.A., Antonio Gomila S.A. i Antonio Seguí S.A.
(UTE), mitjançant resolució del Conseller de Cultura, Educació i
Esports de data 4/8/95.
Abans de la signatura del contracte, es va constatar que
l'empresa a favor de la qual s'havia realitzat l'adjudicació incorria
en causa de prohibició per contracte amb l'Administració perquè
no estava al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat
Social.
Aquesta circumstància va representar l'anul•lació de la
resolució d'adjudicació del conseller de 4/9/94, d'acord amb el
procediment indicat en la Llei de contractes de l'Estat.
Finalment, mitjançant resolució del Conseller de
Cultura, Educació i Esports de 21/9/95, es va adjudicar
definitivament el contracte d'obres de construcció d'un
poliesportiu (mòdul M-3cg) as Mercadal.
Pel que fa referència als interessos de la quantitat
aportada per l'Ajuntament des Mercadal, cal esmentar que les
aportacions realitzades a la CAIB per altres ens amb caràcter
finalista, no generen interessos a favor de qui els aporta, ja que es
destinen a la finalitat concreta per la qual es realitza. En el cas que
en generassin, l'article 20 de la Llei de finances prohibeix
taxativament la seva adscripció.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 731/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a comptes que tenia oberts
l'any 1995 a entitats financeres Gestió Sanitària de Mallorca.
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
Hospital Joan March.
Sa Nostra, 2051-0098-87-0002537992. Finalitat:
pagaments i cobraments a justificar; saldo a 31/12/95: 20.327.938
PTA.
Hospital General.
La Caixa, 2100-0972-94-0200117948. Finalitat:
pagaments i cobraments a justificar; saldo a 31/12/95: 2.379.689
PTA.
Sa Nostra, 2051-0098-87-0002537992. Finalitat:
pagaments i cobraments a justificar; saldo a 31/12/95: 20.327.938
PTA.
Hospital Psiquiàtric.
La Caixa, 2100-0285-40-0200369409.
pagaments i cobraments a justificar; saldo a 31/12/95:
PTA.
La Caixa, 2100-0285-40-0200369522.
pagaments i cobraments a justificar; saldo a 31/12/95:
PTA.
Sa Nostra, 2051-0130-81-0002535124.
pagaments i cobraments a justificar; saldo a 31/12/95:
PTA.

Finalitat:
6.940.875
Finalitat:
4.369.283
Finalitat:
2.043.273
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Serveis centrals.
Sa Nostra, 2051-0106-64-0002535042. Finalitat:
pagaments i cobraments a justificar; saldo a 31/12/95: 79.829.356
PTA.
La Caixa, 2100-0701-61-0200098940. Finalitat:
pagaments i cobraments a justificar; saldo a 31/12/95: 46.267.933
PTA.
Palma, a 9 de juliol del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1055/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a l'empresa que s'ha adjudicat
el TAC per instal•lar-lo a l'Hospital General. (BOPIB núm. 32 d'11
de març del 1996).
L'empresa que s'ha adjudicat el TAC per instal•lar-lo a
l'Hospital General en el concurs convocat en el Bocaib de dia
9/11/95, pàgina 11008, us informem que és Philips Sistemas
Médicos, S.A. i l'adjudicació va ser publicada en el Bocaib de 30 de
gener del 1996.
Palma, a 9 de juliol del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 867/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions duites a
terme per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. (BOPIB
núm. 31 de 29 de febrer del 1996).
Obres consistents en l'actualització i remodelació de la
instal•lació elèctrica del poliesportiu Príncipes de España; sistema
d'adjudicació directa; adjudicatari: Montelma, S.L.; import
pressupostat: 6.416.550 PTA.; import d'adjudicació: 6.410.327
PTA.; import pagat: 6.410.327 PTA.
Obres consistents en l'actualització i remodelació del pis
de les pistes de tennis del poliesportiu Príncipes de España;
sistema d'adjudicació directa; adjudicatari: Sima construcciones
deportivas, S.A.; import pressupostat: 9.901.500 PTA.; import
d'adjudicació: 9.901.500 PTA.; import pagat: 9.901.500 PTA.
Obres per dur a terme la construcció d'una sala escolar
singular esportiva a Santa Maria del Camí (mòdul M-3b); sistema
d'adjudicació: concurs; adjudicatari: Dragados y Construcciones,
S.A.; import pressupostat: 71.294.131 PTA.; import d'adjudicació:
59.224.035 PTA.; import pagat: en tramitació.
Obres per dur a terme la remodelació de la pista núm. 4
del poliesportiu Príncipes de España consistent en una estructura
metàl•lica i una coberta de la mateixa; sistema d'adjudicació
directa; adjudicatari: Unitral, S.L.; import pressupostat:
10.325.175 PTA.; import d'adjudicació: 9.789.516 PTA.; import
pagat: 9.789.516 PTA.
Obres de rehabilitació de la rampa de varada dels molls
del travel-lift de l'escola de vela Calanova; sistema d'adjudicació;
adjudicatari: Marinas de Mallorca, S.L.; import pressupostat:
9.924.885 PTA.; import d'adjudicació: 9.907.778 PTA.; import
pagat: 9.907.778 PTA.
Obres de construcció d'un poliesportiu (mòdul M-3cg)
as Mercadal; sistema d'adjudicació: concurs; adjudicatari:
Compañia Internacional de Construcción y Diseño, S.A.
(Condisa); import pressupostat: 118.407.558 PTA.; import
d'adjudicació: 101.927.173 PTA.; import pagat: en tramitació.
Protecció de l'estructura metàl•lica amb productes
ignífugs al mòdul M-3b de Santa Maria del Camí; sistema
d'adjudicació: negociat sense publicitat; adjudicatari: Dragados y
Construcciones, S.A.; import pressupostat: 5.191.016 PTA.;
import d'adjudicació: 5.191.016 PTA.; import pagat: 5.191.016
PTA.
Palma, a 9 de juliol del 1996.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.
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G)
A la Pregunta RGE núm. 1056/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a ofertes per a l'adquisició del
TAC per part de Gesma. (BOPIB núm. 32 d'11 de març del 1996).
La convocatòria d'un concurs públic per a l'adquisició del
TAC per part de Gesma va ser publicada en el Bocaib de 9 de
novembre del 1995. En l'esmentat concurs públic es presentaren
dues ofertes:
- Elscint España S.A., per un import de 24.506.000 PTA.
- Philips Sistemas Médicos S.A., per un import de 24.500.000 PTA.
Per a l'adjudicació de l'esmentat concurs es valoraren les
següents circumstàncies, que s'especificaven en el plec de clàusules
administratives, per ordre decreixent: el preu, les prestacions
complementàries i el servei tècnic.
El TAC es va adjudicar a Philips Sistemas Médicos, S.A.,
i aquesta adjudicació fou publicada en el Bocaib de 30 de gener del
1996.
Palma, a 9 de juliol del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.
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H)

L)

A la Pregunta RGE núm. 1057/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a malalts de l'Insalud
atesos al servei d'urgències de l'Hospital General de Palma l'any
1995. (BOPIB núm. 32 d'11 de març del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 1265/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a matèria en la qual assessora
la Sra. Maria Salom i Coll. (BOPIB núm. 33 de 18 de març del
1996).

Els malalts de l'Insalud atesos al servei d'urgències de
l'Hospital General de Palma l'any 1995 han estat 16.189.

La Sra. Maria Salom ocupa la plaça de secretària de
l'Institut de Relacions amb Europa i en el Decret de constitució
d'aquest s'especifica clarament que la seva tasca respon al perfil
d'ajuda i col•laboració en les funcions pròpies de l'Institut.

Palma, a 9 de juliol del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

I)

Les hores de treball són difícilment avaluables ja que el
seu treball repercuteix, en moltes ocasions, en l'assessorament
directe al director de l'institut de Relacions amb Europa. En
qualsevol cas, les retribucions són proporcionals a les hores de
treball realitzades.

A la Pregunta RGE núm. 1058/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a malalts de l'Insalud
atesos al servei d'urgències de l'Hospital Joan March l'any 1995.
(BOPIB núm. 32 d'11 de març del 1996).

Les funcions de treball pròpies de la Secretaria no
impliquen forçosament l'informe escrit, sinó que es duen a terme de
forma verbal en el marc d'un treball conjunt.

Ordre de Publicació

Palma, 7 de març del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez i González.

Els malalts de l'Insalud atesos al servei d'urgències de
l'Hospital Joan March l'any 1995 han estat 552.
Palma, a 9 de juliol del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
M)

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 1215/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a titulars de finques
rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords per a la
neteja de boscos durant l'any 1995 a Eivissa. (BOPIB núm. 33 de
18 de març del 1996).
Núm. 10/95, finca Can Maria d'en Planells, terme
municipal de Santa Eulàlia; propietari: Mario Vidarte Bascaron.

A la Pregunta RGE núm. 1266/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a matèria en la qual assessora
la Sra. M. Angeles Llanes. (BOPIB núm. 33 de 18 de març del
1996).
La Sra. Maria dels Àngels Llanes Alentorn, assessora a la
Vicepresidenta del Govern en el que fa referència a l'organització
dels serveis d'atenció al públic, informació administrativa i
racionalització dels procediments, amb especial incidència en la
política de relació i apropament de l'Administració al ciutadà,
mitjançant el SIAC.

Núm. 15/95, finca sa Font, terme municipal de Sant
Josep; propietari Maria Marí Ribas.

Així mateix té al seu càrrec la coordinació del punt de
consulta de publicacions de la Comunitat Autònoma, que en
l'actualitat compta amb més de 1000 exemplars.

El cost de les inversions realitzades pel Govern balear a
totes les finques amb conveni durant l'any 1995 a Eivissa és de
2.408.848 PTA.

Des del seu nomenament dedica 35 hores setmanals a les
seves tasques d'assessoria.

Palma, a 12 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

El darrer treball que ha coordinat la Sra. Llanes,
recentment publicat, és el Directori d'Organització de
l'Administració de la CAIB.

Ordre de Publicació

En aquests moments fa feina en l'elaboració del catàleg de
les publicacions de la Comunitat Autònoma des de l'any 1983.

K)
A la Pregunta RGE núm. 1264/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a matèria en la qual
assessora la Sra. M. Teresa Rattier. (BOPIB núm. 33 de 18 de
març del 1996).
La Sra. Maria Teresa Rattier és assessora de
Vicepresidència en matèria de relacions ciutadanes, en especial
amb el que fa al foment de l'associacionisme al àmbit de la tercera
edat. Tot això en el marc de les competències atribuïdes a la
pròpia Vicepresidència quant a la promoció de la participació
ciutadana a la vida social i cultural de les illes Balears.
Les retribucions que percep s'adequan al que preveu la
normativa vigent, en proporció a les hores de treball que hi dedica
a la seva funció assessora.
La seva tasca no es determina o defineix específicament
a través de l'elaboració de documents o estudis concrets, sinó que
s'avalua d'acord amb paràmetres de dinamització efectiva i
constant de la participació del món associatiu -especialment el de
persones majors- a la vida social de la nostra comunitat autònoma.
Palma, 6 de juny del 1996.
La Vicepresidenta:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, 22 de maig del 1996.
La Vicepresidenta:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.
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N)

Q)

A la Pregunta RGE núm. 1267/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a matèria en la qual
assessora el Sr. José Negrón Nevado. (BOPIB núm. 33 de 18 de
març del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 1270/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a la matèria en la qual assessora
el Sr. Andrés Riera Bennasar. (BOPIB núm. 33 de 18 de març del
1996).

El Sr. José Negrón assessora en tots els aspectes
relacionats amb els mitjans de comunicació, treballant més de 40
hores setmanals i realitzant documents o estudis relatius a la
informació de la Conselleria de Turisme per tots els mitjans de
comunicació.

El Sr. Andreu Riera i Bennàssar realitza les tasques
pròpies d'encarregat del Gabinet del conseller d'acord amb la
resolució del Conseller de Cultura, Educació i Esports de data 21 de
setembre i amb efectes de dia 22 de setembre.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 1268/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a la matèria en la qual
assessora el Sr. Rafael Muntaner Morey. (BOPIB núm. 33 de 18 de
març del 1996).

R)
A la Pregunta RGE núm. 1271/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a matèria en la qual assessora
el Sr. Juan Antonio Ramonell Amengual. (BOPIB núm. 33 de 18 de
març del 1996).

El Sr. Rafael Muntaner Morey realitza les tasques
pròpies d'encarregat de l'Institut d'Estudis Baleàrics d'acord amb
la resolució del Conseller de Cultura, Educació i Esports i amb
efectes de dia 1 d'octubre.

El Sr. Juan Antonio Ramonell Amengual és assessor de la
Conselleria d'Economia i Hisenda i, per tant, col•labora en totes les
qüestions que són adients a la seva tasca i segons les necessitats de
la Conselleria. de forma més específica, aquest assessor té una
implicació important en els temes relacionats amb l'àmbit de
l'Administració Local.

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Aproximadament el còmput mitjà mensual de la seva tasca
s'acosta a les 40 hores mensuals.

Ordre de Publicació

Aquest assessor participa desenvolupant tasques de la
Conselleria que poden o no traduir-se en document o anàlisi d'ordre
intern.

P)
A la Pregunta RGE núm. 1269/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a la matèria en la qual
assessora la Sra. Maria Luisa Pol Romaguera. (BOPIB núm. 33 de
18 de març del 1996).
La Sra. Maria Lluïsa Pol i Romaguera realitza les
tasques pròpies de responsable del Departament de Documentació
i assessorament d'acord amb la resolució del Conseller de Cultura,
Educació i Esports de data 4 d'agost i amb efectes de dia 4 de
juliol.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, 11 d'abril del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 1272/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a matèria en la qual assessora
el Sr. Alejandro Pax Dolz D. Castellar. (BOPIB núm. 33 de 18 de
març del 1996).
A les tasques pròpies del seu càrrec, que és de coordinador
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a l'illa de Menorca.
Té dedicació absoluta.
Sí, ha evacuat algun document o estudi per escrit.
Palma, 26 de juny del 1996.
La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 1273/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a matèria en la qual assessora
el Sr. Guillermo Vidal Bibiloni. (BOPIB núm. 33 de 18 de març del
1996).
La seva tasca és de coordinació de les Delegacions
comarcals depenets de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Té dedicació absoluta.
Sí, ha evacuat algun document o estudi per escrit.
Palma, 26 de juny del 1996.
La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.
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U)

X)

A la Pregunta RGE núm. 1274/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a matèria en la qual
assessora el Sr. Bartolomé Binimelis Berenguel. (BOPIB núm. 33
de 18 de març del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 1276/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a matèria en la qual assessora
el Sr. Joaquim Ribas de Reyna. (BOPIB núm. 33 de 18 de març del
1996).

1.- Assessora en la matèria de comunicacions que inclou
la competència de radiodifusió en ones mètriques en modulació de
freqüència (radio en FM), televisió local i per cable.

El Sr. Ribas de Reyna va esser nomenat el 16-9-95 com
assessor de Relacions Institucionals d'aquesta conselleria, i va
cessar del càrrec dia 15-3-96.

2.- Al seu lloc de treball desenvolupa el mateix horari
del funcionariat: de 08,00 a 15,00 hores, encara que per la seva
dedicació hi hauria que afegir les hores dels horabaixes, dissabtes
i diumenges quan és de menester.

Les seves funcions han estat durant aquest temps
destinades a la coordinació interna sobre relacions institucionals
referents a tramitació de documentació parlamentària que afectava
a aquest departament.

3.- Els assessoraments es produeixen sovint i
majoritàriament de forma oral.

Ha realitzat l'horari habitual d'aquesta conselleria.
No ha evacuat cap document o estudi per escrit.

Palma, 24 d'abril del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Palma, 15 d'abril del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

V)
A la Pregunta RGE núm. 1275/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a matèria en la qual
assessora la Sra. Margarita Campuzano Casasayas. (BOPIB núm.
33 de 18 de març del 1996).
La Sra. Campuzano va esser nomenada com a personal
eventual de Gabinet adscrit a la Conselleria d'obres Públiques,
Ordenació del Territori i Medi Ambient en data 1-10-93 fins 15-196, data en la qual es produeix el seu cessament.
Durant aquest període, la Sra. Campuzano, normalment,
ha realitzat un horari d'horabaixes exercint funcions d'índole
administratiu, així com de confiança. Aquest horari s'ha ampliat
quan la Conselleria ho ha estimat pertinent.
No ha evacuat cap document o estudi per escrit.
Palma, 15 d'abril del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Y)
A la Pregunta RGE núm. 1277/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a matèria en la qual assessora
el Sr. Josep Maria Fiol Ramonell. (BOPIB núm. 33 de 18 de març
del 1996).
Per acord del Consell de Govern d'1 de desembre de
3.1.94, es va crear una plaça de personal eventual per a
l'assessorament jurídic i especial de confiança del conseller, amb la
denominació de director de Gabinet de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, nomenant-se per a tal finalitat al Sr. Josep M. Fiol
Ramonell.
A més de les funcions pròpies d'assessorament jurídic en
la planificació i la coordinació de les actuacions a desenvolupar per
la Conselleria, el Sr. Fiol, va assumir també les funcions de director
de Gabinet, segons el que estableix l'Ordre conjunta del Conseller
de Sanitat i Seguretat Social, i del Conseller de la Funció Pública
per la qual s'aprova la relació de les funcions dels llocs de treball de
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, i que són les següents:
a) Elaboració dels projectes normatius i ordenació de la normativa
estatal i autonòmica.
b) Programació funcional i plans d'actuació de la Conselleria.
c) Donar suport tècnic i jurídic al conseller i a la resta d'òrgans de
la Conselleria.
d) Anàlisi de les necessitats de serveis a l'àmbit de les competències
pròpies.
e) Preparació de les transferències de les competències.
f) Convenis de col•laboració amb altres entitats i institucions.
g) Tramitació dels expedients d'autoritzacions i expedients
sancionadors instruïts a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.
h) Elaboració de les propostes de resolució dels recursos plantejats
i coordinació de les actuacions en aquesta matèria amb l'Assessoria
Jurídica de la CAIB.
Pel que fa a l'horari, el Sr. Josep M. Fiol Ramonell
complia l'establert per a tots els funcionaris (de 8h a 15h).
Dia 31.03.1994 va cessar en el seu càrrec.
Palma, 23 d'abril del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer Barbosa.
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Z)

AA)

A la Pregunta RGE núm. 1279/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a matèria en la qual
assessora el Sr. Gabriel Oliver Capó. (BOPIB núm. 33 de 18 de
març del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 1280/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a matèria en la qual assessora
el Sr. Gabriel Bosch Vallespir. (BOPIB núm. 33 de 18 de març del
1996).

A l'àmbit del conveni-marc acordat entre la Universitat
de les Illes Balears i el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears es preveu la col•laboració a moltes diverses activitats
d'interès per a ambdues institucions, fruit de la qual es el
desenvolupament d'un centre d'estudis i d'investigació biomèdics.
En conseqüència, la Universitat de les Illes Balears es va dirigir al
Govern de la Comunitat Autònoma i va manifestar la necessitat
que aquest designés una persona d'adequada capacitat tècnica i
professional, i provada experiència que pogués coordinar i
supervisar el funcionament i desenvolupament de programes
d'estudi i d'investigació biomèdica, i que en definitiva, servís
d'enllaç entre el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i la Universitat de les Illes Balears.

Les matèries en les quals assessora el Sr. Gabriel Bosch
Vallespir són vàries, tenint una especial importància les referides a
la indústria de les perles i del moble.

Amb aquesta finalitat es va nomenar a Gabriel Oliver
Capó, com a coordinador del Centre d'estudis i d'investigació
biomèdics, amb les funcions següents:
a) Coordinar i supervisar els programes d'estudi i d'divnestigació
que es desenvolupin en aquest centre. En aquest sentit podem
destacar les investigacions genètiques realitzades d'imnatges i
estudis del somni.
b) Impulsar la col•laboració entre la Universitat de les Illes
Balears i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al
desenvolupament de programes d'investigació, docència i
assessorament tècnic, científic i administratiu en matèries
biomèdiques i sanitàries en general.
c) Preparar i impulsar totes les accions conjuntes d'ambdues
institucions que resultin convenients per a la millora i la
consecució dels estudis universitaris de medicina a Balears, amb
avaluació conjunta amb els vicerrectorats de la Universitat de les
Illes Balears corresponents, de les necessitats i característiques
dels estudis esmentats en tots els aspectes.
d) Preparar la col•laboració amb la Universitat de les Illes Balears,
la creació de l'Institut Balear de la Salut per tal de complir amb les
previsions establertes a l'article 65 de la Llei 4/1992, de 15 de
juliol, del Servei Balear de la Salut, segons ho permetin les
disponibilitats pressupostàries.
e) Totes les obres que siguin encomanades per les institucions
esmentades relatives a l'àmbit sanitari i de docència, investigació
o assessorament en aquest àmbit.
A totes aquestes funcions de coordinació i supervisió
que caracteritzen el lloc es ve dedicant el Sr. Gabriel Oliver Capó
sense limitació d'horari, preferentment en jornada de matí.
Des de maig de 1994 té, a més, el càrrec de President del
Consell Social de la UIB.
Per acord del Consell de Govern pres a la sessió de dia
11 d'abril de 1996, es disposa el cessament com a coordinador del
Centre d'Estudis i Investigació Biomèdic del Sr. Gabriel Oliver
Capó.
Palma, 9 d'abril del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

El Sr. Bosch realitza una jornada de 20 hores setmanals.
No ha evacuat cap document o estudi per escrit.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 1296/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a escoles i instituts on es
reparteix el suplement "Campus". (BOPIB núm. 33 de 18 de març
del 1996).
Es reparteix segons el llistat adjunt. Aquesta difusió la fa
directament el diari, segons conveni signat.
Marratxí, 11 d'abril del 1996.
El Director Gerent IBSJ:
Manuel Ferrer i Massanet.
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
AC)
A la Pregunta RGE núm. 1297/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a emissores conveniades per a
l'emissió d'agendes radiofòniques. (BOPIB núm. 33 de 18 de març
del 1996).
L'Institut Balear de Serveis a la Joventut ha contractat una
"Agenda Jove" setmanal a la Cadena Cien (COPE) per a un import
mensual de 50.000 pessetes més IVA, i una altra "Agenda Jove" a
Ràdio Balear, per un import mensual de 57.720 pessetes.
Marratxí, 12 d'abril del 1996.
El Director Gerent de l'IBSJ:
Manuel Ferrer i Massanet.
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AD)

AF)

A la Pregunta RGE núm. 1298/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa al cost de les actuacions
de difusió de la revista "Gatxara" d'Eivissa. (BOPIB núm. 33 de 18
de març del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 1321/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a l'accesibilitat de les persones
residents a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera als expedients
de la Junta d'Aigües de Balears. (BOPIB núm. 33 de 18 de març del
1996).

La tirada de la revista Gatzara és de 300 exemplars i la
seva difusió es fa fonamentalment a través de la nostra oficina
d'informació juvenil d'Eivissa. La funció del nostre personal a
Eivissa és proporcionar informació a la redacció de la revista a
l'Ajuntament d'Eivissa i fer la difusió a través de:

Els expedients que es tramiten a la Junta d'Aigües estan
subjectes a diverses normes de procediment, la qual cosa fa que
l'exposició al públic no sigui sempre necessària.

- Tramesa a tots els ajuntaments (per correu).
- Tramesa als centres educatius següents:
Blancadona.
Santa Maria.
Formació Professional Isidoro Macavich.
Arts i Oficis.
Consolació.
Centres culturals.
- Tramesa a les oficines d'informació principals de
Palma i Menorca.

La Junta d'Aigües, com organisme autònom, depenent de
la Conselleria d'Obres Públiques del Govern balear, procura a
l'exercici de les seves funcions pal•liar al màxim possible les
diferències derivades del fet insular, procurant a les illes de
Menorca i Eivissa-Formentera els mitjans possibles per a facilitar
la tramitació dels expedients en els que estan afectats.
D'aquesta manera, les comunicacions per correu,
missatgeria, telefòniques i informàtiques s'apliquin fins els límits
legalment operatius, a més, existeixen dependències de la pròpia
Junta d'Aigües a cada illa, que efectuen les corresponents
diligències en col•laboració amb les dependències d'altres
departaments de la pròpia Conselleria d'Obres Públiques i amb els
consells insulars i ajuntaments corresponents en el seu cas.

El cost de difusió és, aproximadament, de 15.000
pessetes mensuals ja que la feina la fa directament l'informador
juvenil de la nostra oficina a Eivissa, per tant durant els anys
1994/1995, la despesa aproximada ha estat de 360.000 pessetes.
Marratxí, 10 d'abril del 1996.
El Director Gerent de l'IBSJ:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 1316/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a l'aplicació a Menorca
de les mesures contemplades en el Reial Decret 928/95 de 9 de juny.
(BOPIB núm. 33 de 18 de març del 1996).
Sí, per tal de poder acollir-se a les ajudes previstes en el
Reial Decret 928/1995, de 9 de juny, s'ha redactat l'estudi
anomenat Planes de cultivo y de explotación ganadera en los
parques naturales de Mondragó i de S'Albufera des Grao", que
contempla la singularitat d'aquesta zona de l'illa de Menorca.
Palma, 16 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Palma, 3 d'abril del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 1336/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a la inclusió d'espais naturals de
les Illes Balears dins la xarxa europea Natura 2000. (BOPIB núm.
33 de 18 de març del 1996).
1.- No. El llistat d'espais naturals a incloure dins la xarxa
europea de conservació Natura 2000, el va encarregar directament
l'Estat a la Universitat de les Illes Balears, tal i com es va fer a la
resta de l'Estat espanyol.
2.- En dates recents la CAIB ha rebut successives
remissions per part de l'Estat, de còpies dels plànols elaborats per la
UIB.
3.- En aquests moments s'està estudiant la documentació
tramesa per part l'Estat.
Palma, 14 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 1367/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a l'exigència que el sol•licitant
de l'autorització per exercir l'agroturisme sigui l'agricultor. (BOPIB
núm. 33 de 18 de març del 1996).
Exigir que sigui sempre l'agricultor a títol principal, seria
deixar fora de l'àmbit d'aplicació a altres tipus d'agricultors als quals
el Govern no desitja excloure.
Palma, 2 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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AI)

AJ)

A la Pregunta RGE núm. 1370/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, relativa a l'Institut de
Relacions Europees. (BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 1388/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions per combatre la
plaga que afecta les produccions de cítrics. (BOPIB núm. 34 de 22
de març del 1996).

Bàsicament, l'Institut de Relacions Europees s'encarrega
de projectes que, pel seu contingut, són de caràcter
interdepartamental. Entre aquest hem d'esmentar:
a) Banderes blaves dels ports i platges d'Europa, que
afecta les conselleries de Sanitat, Obres Públiques i Turisme.
b) Projecte TOURNONCOAST, que afecta les
conselleries de Turisme i Agricultura, per estar involucrada la
Federació Balear d'Agroturisme.

Les actuacions durant l'any 96 de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, pel control de la mosca del mediterrani,
aniran encaminades per els mètodes de lluita química i biològica
establerts dins el Projecte per a la realització de campanyes
fitosanitàries contra determinades plagues i malalties dels cítrics. La
dotació pressupostària serà de 2.282.500 pessetes. Tots els
tractaments a la campanya es faran en aplicació terrestre.
Palma, 29 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

c) Igualment, l'Institut de Relacions amb Europa
representa la CAIB en l'Assemblea de les Regions d'Europa
(ARE), en la Conferència de les Regions Perifèrico-marítimes de
la Unió Europea i en la Comissió d'Illes de la Unió Europea.
La Sra. Salom col•labora i assessora en aquelles
matèries que li sol•licita la direcció de l'institut.
La Sra. Salom duu a terme el paper que li és requerit des
de la Direcció de l'Institut.
Els programes regionals en què participa l'Institut de
Relacions amb Europa, entre d'altres, són els següents:
- Projecte RECORDMAD (Xarxa europea de cooperació
entre institucions d'investigació marina i regions marítimes
mediterrànies).
- Projecte TOURMED, sobre turisme nàutic en la
Mediterrània occidental.
- Projecte GICRE (Guia d'itineraris culturals de les
regions d'Europa).
- Carta Europea de las Regiones de Montaña, impulsada
pel Consell d'Europa.
- Projecte Regional Network for the preservation,
exploitation and promotion of european craft heritage, aimed at
economic development, en què participa la Conselleria d'Indústria.
- Projecte TOURNET (Tourism Training and Product
Design for Regional Development by Trasnational Cooperation).
- Projecte Borsa del Turismo Giovanile Studentesco e
dell'Ambiente, patrocinat per l'ENIT (Ente Nazionale Italiano per
il Turismo).
- Projecte Carta del Regionalismo.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 1390/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses ocasionades per la
Diada Autonòmica. (BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).
L'informam que les despeses realitzades estan incloses
dins les partides de presidència: 11000.112100.22601 i
11000.112100.23000
Palma, 18 d'abril del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 1391/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la incorporació de nous
ramaders als nuclis de control lleter. (BOPIB núm. 34 de 22 de març
del 1996).
Durant tot l'any, a través del Servei de Ramaderia i de
l'Institut de Biologia Animal de Balears, s'encarrila aquells ramaders
que per les seves característiques i mentalitat de gestió es
consideren idonis per a participar en el programa de control lleter
dels nuclis.

La Sra. Salom col•labora i assessora en aquelles
matèries que li sol•licita l'Institut.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca, pel present any,
disposa a través de la Direcció General de Producció i Indústries
Agràries d'una partida de 10.000.000 de pessetes per col•laborar en
el funcionament dels nuclis.

La Sra. Salom duu a terme el paper li és requerit des de
la direcció de l'Institut.

La millor actuació concreta es basa en que els ramaders
vegin els bons resultats dels que ja funcionen.

La dedicació de la Sra. Salom a les tasques de l'institut
ha estat la que correspon a una secretària, és a dir, el despatx
habitual amb el director sobre els temes en què aquest la
requereix, fet que comporta una dedicació que, per la seva
naturalesa, no pot sotmetre's a la rigidesa d'un horari.
Com es desprèn de la resposta anterior, la flexibilitat és
inherent al càrrec de secretària, i l'eficàcia en aquest càrrec no es
pot mesurar amb els barems de presència i/o periodicitat, exigibles
a altres llocs de treball.
Palma, 7 de març del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez i González.

Palma, 17 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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AM)

AP)

A la Pregunta RGE núm. 1392/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a ajuts als nuclis de
control lleter. (BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 1395/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions per promoure el
turisme cinegètic. (BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).

Els nuclis de control lleter de l'illa de Menorca van rebre
3.000.000 de pessetes amb l'objectiu de completar la subvenció
MAPA a lactació finalitzada per subvencionar les despeses
originades pel control lleter.

Tot el que siguin accions per dur a terme activitats que
representin progrés pels habitants de les Illes, i, sempre i quan no
produesquin influència negativa al medi natural, són estudiades per
aquesta conselleria i duites endavant sempre que els estudis siguin
positius.

Palma, 17 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AN)
A la Pregunta RGE núm. 1393/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a ajuts als nuclis de
control lleter. (BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).
Els nuclis de control lleter de l'illa de Mallorca van rebre
3.450.000 de pessetes amb l'objectiu de completar la subvenció
MAPA a lactació finalitzada per subvencionar les despeses
originades pel control lleter.
Palma, 17 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 1394/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a vedats intensius de caça
existents a cada una de les Illes. (BOPIB núm. 34 de 22 de març
del 1996).
A Balears només s'han autoritzat dos vedats intensius de
caça, tot dos a Mallorca
Palma, 2 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

AQ)
A la Pregunta RGE núm. 1397/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a previsions per a la millora de
la situació de descapitalització de les indústries de transformació
lletera. (BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).
Amb base al Decret 114/1995, de 5 d'octubre, pel qual
s'estableix el procediment de gestió de les ajudes comunitàries
previstes en els Reglaments (CEE) 866/90 i 867/90, relatius a la
millora de les condicions de comercialització i transformació de
productes agraris i silvícoles, en aquesta Conselleria d'Agricultura
i Pesca, estan tramitant-se vuit expedients, promoguts per indústries
dedicades a la transformació lletera que han presentat projectes
d'inversió, els quals sumen un total de 994 milions de pessetes. Les
ajudes previstes per afrontar aquesta despesa ascendeixen a un total
de 298 milions de pessetes, les quals seran finançades per la Unió
Europea i el MAPA.
Els condicionants principals són:
1r.- Que la inversió estigui conforme amb el Reial Decret
amb el Reial Decret 1979/1994, pel qual s'estableixen les condicions
sanitàries aplicables a la producció i comercialització de productes
làctics.
2n.- Viabilitat del Pla de finançament previst.
3r.- Que la inversió suposi una millora tecnològica en el
procés d'elaboració o que impliqui un important component
d'innovació adequada a l'evolució de la demanda.
4t.- Que la inversió suposi un benefici pel sector productor
lleter.
Palma, 13 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 1398/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions per millorar la
situació de les indústries de transformació lletera. (BOPIB núm. 34
de 22 de març del 1996).
La Conselleria d'Agricultura i Pesca, durant els anys 1994
i 1995, ha gestionat les línies de subvenció següents:
- Reial Decret 1462/86, de 13 de juny, pel qual es fomenta
la millora de les condicions de transformació i comercialització de
productes agraris i pesquers.
- Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
de 4 de juliol de 1991, pel qual s'especifica el procediment de gestió
de les ajudes previstes en els Reglaments (CEE) 4042/89, 866/90 i
867/90, relatives a la millora de les condicions de comercialització
i transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura, agrícoles
i silvícoles, respectivament.
Les indústries beneficiades i les quantitats pagades, durant
els anys 1994 i 1995, són les següents:
Palma Crem, S.A.: 6.364.733
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Ca'n Montes, SAT 5589: 4.154.974
Coinga: 20.802.448
Lacto Industrial Menorquina: 22.749.504
Llumena de'n Netto, SAT: 381.900
S'Atalaia, SAT 7125: 257.190
Palma, 29 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 1401/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a explotacions agrícoles o
ramaderes que es beneficien del servei de gestió tècnica
d'explotacions. (BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).
Mallorca: 113
Menorca: 210
Eivissa-Formentera: 2

Ordre de Publicació

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

AS)
A la Pregunta RGE núm. 1399/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a pressuposts dedicats a
la millora de la comercialització dels formatges. (BOPIB núm. 34
de 22 de març del 1996).

Ordre de Publicació
AV)

La Conselleria d'Agricultura i Pesca no té partides
pressupostàries específiques per cada tipus de producte. Els
subconceptes pressupostaris contemplen la dotació prevista per
afrontar les despeses de promoció d'aliments de les Balears.

A la Pregunta RGE núm. 1402/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a concessió d'ajuts per a noves
inversions de les indústries lleteres. (BOPIB núm. 34 de 22 de març
del 1996).

Per això, la promoció d'aquest producte es realitza,
juntament amb altres aliments tradicionals de Balears, mitjançant
la partició a fires i mostres, degustacions especialitzades amb
productes alimentaris, sense cap tipus de discriminació quant a la
procedència del producte.

Les ajudes per a noves inversions en indústries lleteres que
ha gestionat la Conselleria d'Agricultura i Pesca en els anys 1994 i
1995, s'emmarquen en les següents normatives:

L'any 1995 no s'ha destinat cap pressupost especial per
a la promoció dels formatges de Mallorca, pel mateix motiu abans
indicat.
Palma, 29 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 1400/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions per tal de la
millora de la comercialització dels formatges. (BOPIB núm. 34 de
22 de març del 1996).
Donar a conèixer als empresaris que elaborin formatge
mallorquí les condicions que es requereixen per poder acollir-se
a la marca de qualitat: Qualitat Controlada "Q.C.".
S'ha iniciat amb un programa que contempla la visita a
les indústries d'un tècnic de la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
perquè doni assessorament sobre els controls i els requisits que
l'empresa necessita introduir per tal de poder emprar el distintiu
"Q.C.".
Amb base a aquests coneixements es podrà valorar la
conveniència d'inscriure la indústria en el registre d'empreses
autoritzades.
La Conselleria d'Agricultura i Pesca recomana que els
productors mallorquins de formatge s'acolleixin a la marca "Q.C."
i que avancin amb la constitució d'un grup formal de productors,
per tal de fer promoció conjunta, la qual a la vista del projecte que
es presenti podria acollir-se a les distintes línies d'ajuda que té
establertes la Conselleria d'Agricultura i Pesca, com són:
- Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca, de dia 19 de
febrer del 1992, per la qual s'estableix una línia d'ajudes per al
control de la qualitat de productes agroalimentaris.
- Decret 3/1995, de 13 de gener, pel qual s'estableix un
règim d'ajudes per a la implamentació del Programa Orientatiu
Foner II, de desenvolupament de les zones rurals de l'Objectiu 5b
de les Balears.
Palma, 29 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

- Reial Decret 1462/1986, de 13 de juny, pel qual es
fomenta la millora de les condicions de transformació i
comercialització de productes agraris i pesquers.
- Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
de 4 de juliol de 1991, pel qual s'especifica el procediment de gestió
de les ajudes previstes en el Reglament (CEE) 4042/1989, 866/1990
i 867/1990, relatives a la millora de les condicions de
comercialització i transformació dels productes de la pesca i
l'aqüicultura, agrícoles i silvícoles, respectivament.
Hi ha expedients que varen iniciar la seva tramitació
segons les disposicions anteriors per`do que no han justificat la
finalització de la inversió fins l'any 1996. A 31 de desembre de
1996 han d'estar pagades totes les ajudes concedides a l'empar
d'aquestes línies d'ajuda.
Actualment la línia d'ajuda vigent per atendre a les noves
inversions en indústries agràries està regulada pel Decret del
Govern Balear 114/1995, de 5 d'octubre, de fet, ja hi ha indústries
lleters que s'han acollit a aquesta línia i que han presentat final
d'obres.
Palma, 26 d'abril del 1996.
La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.
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A la Pregunta RGE núm. 1403/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a empreses beneficiades
dels ajuts per a noves inversions de les indústries lleteres. (BOPIB
núm. 34 de 22 de març del 1996).

AZ)
A la Pregunta RGE núm. 1405/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a declaració de la zona nord
del Port de Maó com a zona d'interès marisquer. (BOPIB núm. 34 de
22 de març del 1996).

AX)

Empresa Agama:
Any 1994: 17.475.811
Any 1995: 105.913.894
Empresa Coinga:
Any 1994: 41.436.713
Any 1995: 95.592.164
Granja Son Sea de Campos:
Any 1994: 4.477.151
Any 1995: 2.141.785
Empresa Palma Crem:
Any 1994: 6.736.252
Any 1995: 11.698.925
Palma, 12 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Les "zones d'interès marisquer" eren figures que recollia
l'antiga Llei de costes de 1969. Amb l'entrada en vigor de la Llei
22/1988, de 22 de juliol, de costes, aquestes figures varen
desaparèixer com a tals. A més, des de l'entrada en vigor de la Llei
de costes de 1988, la competència en matèria d'ordenació portuària
és competència exclusiva de les autoritats portuàries. Per tant,
l'expedient com a tal fa anys que es troba arxivat.
La Conselleria d'Agricultura i Pesca, en el seu moment, va
informar el Pla especial d'ordenació del port de Maó per tal
d'ampliar la zona destinada als cultius marins, gestions que
aconseguiren que aquesta no restés com una estreta beta marginal.
Des de aleshores i fins avui, s'està en contacte permanent amb
l'Autoritat Portuària de Balears per tal que valorin la importància
marisquera del port de Maó i mantenguin dins els seus plans
d'ordenació, l'interés marisquer de la zona nord del port de Maó.
Aquesta política es preveu que continuï sense variacions.
Palma, 24 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AY)

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 1404/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a concurs per a
l'adjudicació de la realització i emissió de la programació de Radio
Jove. (BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).

BA)

En el moment de redactar el plec de prescripcions
tècniques del contracte per a la realització i emissió de Ràdio Jove
s'ha tengut present la resolució de data 4 de desembre de 1995 de
la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les
Illes Balears. Essent l'horari habitual de programació de les 14 a
les 20 hores de dilluns a divendres, donant les emissions cobertura
a totes les Illes Balears.

Les actuacions per la Conselleria d'Agricultura i Pesca
amb les associacions de defensa vegetal al llarg de 1994 i 1995 han
estat les següents:

El Director Gerent de l'IBSJ:
Manuel Ferrer i Massanet.

A la Pregunta RGE núm. 1406/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a col•laboració de la
Conselleria d'Agricultura amb les associacions de defensa vegetal.
(BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).

1.- L'assessorament per part dels tècnics de la Conselleria
en matèria de sanitat vegetal.
2.- La referència per a l'adquisició de productes
fitosanitaris subvencionats.
3.- La subvenció dels conceptes següents:
- el sou del tècnic contractat per l'ADV,
- l'adquisició de maquinària per a tractaments,
- l'adquisiciód e productes fitosanitaris.
La disminució de l'aportació de la Conselleria és a causa
de la disminució de la partida pressupostària destinada a les ADV.
Any 1994:
Sou del tècnic: 6.128.000
Dietes del tècnic: 1.450.000
Adquisició productes fitosanitaris: 3.555.000
Maquinària individual: 14.400.000
Maquinària col•lectiva: 4.145.000
Total: 29.578.000
Any 1995:
Sou del tècnic: 4.272.000
Dietes del tècnic: 1.500.000
Adquisició productes fitosanitaris: ---Maquinària individual: ---Maquinària col•lectiva: ---Total: 5.772.000

BOPIB núm.58 - 26 d'agost del 1996
Davant la falta de dotació pressupostària, es va decidir
mantenir per al 1995 la subvenció màxima dels tècnics juntament
amb les despeses de formació, i passar les despeses de productes
fitosanitaris a les campanyes que la Conselleria d'Agricultura i
Pesca realitza, com també la subvenció de maquinària col•lectiva
a la línia d'ajudes de promoció de noves tecnologies, línia d'ajuda
en què aquests tipus de màquines són preferents.
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Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 1417/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a l'import dels ajuts concedits
dins el Pla de reforestació de terres cultivables a Mallorca. (BOPIB
núm. 34 de 22 de març del 1996).
Any 1994: 391.436.168
Any 1995: 178.156.704

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

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

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 1407/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a acords de col•laboració
amb organismes sense ànim de lucre sobre activitats relacionades
amb la conservació i preservació del medi ambient. (BOPIB núm.
34 de 22 de març del 1996).
La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori ha col•laborat puntualment amb aquells organismes que
ens han sol•licitat qualsevol tipus de col•laboració, que
directament o indirectament ajudi a conservar i preservar el medi
ambient, i sempre que ens ha estat possible.
Durant l'any 1995 es va col•laborar amb les següents

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 1418/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a l'import dels ajuts concedits
dins el Pla de reforestació de terres cultivables a Menorca. (BOPIB
núm. 34 de 22 de març del 1996).
Total ajudes aprovades dels expedients de 1994:
14.208.803.
Total ajudes aprovades dels expedients de 1995:
14.681.267.
Total ajudes aprovades: 28.890.070.

entitats:

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

- Amics dels Molins: es va col•laborar econòmicament
amb l'edició del llibre Els molins en el paisatge i l'arquitectura de
les Illes Balears, amb una quantitat de 100.000 pessetes.
- Foment de Turisme: vàrem fer lliurament de material
propi de la conselleria per a les campanyes de neteja.
- Museu Balear de Ciències Naturals: es va formalitzar
un acord pel subministrament d'una part del contingut didàctic
(diorames, croquis, dibuixos) de l'Aula de la Mar Itinerant.
L'import va esser de 100.000 pessetes.
Palma, 25 d'abril del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 1420/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a compliment de l'acord del
Parlament referit a les emissions de Ràdio Jove. (BOPIB núm. 34 de
22 de març del 1996).
El Govern balear està efectuant un gran esforç
pressupostària l'exercici de 1996, en relació al projecte de Ràdio
Jove.
En aquesta línia s'ha procedit a redefinir el contracte
d'emissió del programa, així com a redimensionar convenientment
la plantilla de Ràdio Jove.
El proper objectiu és el de crear les corresponsalies a
Menorca, a Eivissa i a Formentera. Per la qual cosa, s'ha de
conjugar la necessària qualitat mínima amb els recursos disponibles.
Aquesta és la única condició que manca per a crear les esmentades
corresponsalies.
Marratxí, 22 d'abril de 1996.
El Director Gerent de Joventut i Família:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 1432/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a empreses concursants a la
convocatòria de l'Ibatur d'edició de les revistes "Te quiero ver", els
fullets-catàlegs de les quatres illes Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera i l'edició d'un dossier de premsa. (BOPIB núm. 34 de 22
de març del 1996).
Les empreses que han presentat ofertes han estat les
següents:
Imprenta Bahia, S.L.
Gremi Boters, 40
Palma.
Jorvich, S.L.
Francesc de Borja Moll, 22
Palma.
Litografia Roses, S.A.
C/ Progrés, 54 (Gavà)
Barcelona
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Delegació a Palma:
Ctra. d'Esporles, 131 (Establiments)
Palma
Loyse, S.L.
Pasaje Can Valero, 38
Palma.
Ideas de Publicidad de Baleares, S.L.
C/. Rodríguez de Arias, 11
Palma.
Publiart 3000, S.L.
Capità Salom, 29
Palma.
Imagen de Publicidad y Marketing.
C/ Poima, 3
Palma.
Ingrama, S.A.
Carretera de Lluc, 166
Inca.
Palma, 17 d'abril del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 1525/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a actuacions previstes al
Pla quadriennal de l'habitatge 1992-1996 a cada una de les illes
Balears. (BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).
1.- No existeixen contingents específics d'actuacions
reservats per a cada una de les Illes de forma diferenciada.
2.- Així, els contingents d'actuacions del Pla d'habitatge
1996-1999, per a les Illes Balears són:
1996:
Règim especial: 400
Règim general: 750
Taxades: 500
Rehabilitació: 250
Àrees: 260
Cofinançament: 0
Sòl: 500
1997:
Règim especial: 395
Règim general: 1000
Taxades: 600
Rehabilitació: 250
Àrees: 255
Cofinançament: 50
Sòl: 650
1998:
Règim especial: 390
Règim general: 1500
Taxades: 650
Rehabilitació: 100
Àrees: 255
Cofinançament: 25
Sòl: 570
1999:
Règim especial: 375
Règim general: 1100
Taxades: 450
Rehabilitació: 99
Àrees: 250
Cofinançament: 25
Sòl: 0
Palma, 23 d'abril del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient:

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 1527/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a fotografies aèries de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).
Els vols fotogramètrics de què disposa la COPOTMA són
els següents:
Data: 1979
Escala: 1/18.000
Emulsió: B/N
Suport: contactes
Cobertura: Illes Balears
Data: 1981
Escala: 1/18.000
Emulsió: B/N
Suport: negatius i contactes
Cobertura: Illes Balears
Data: 1988-1990
Escala: 1/22.000
Emulsió: B/N
Suport: negatius i contactes
Cobertura: Illes Balears, excepte full 698, 699 i part del 724
(pendent censura militar).
(Quadre realitzat pel cap de la secció de Cartografia).
Palma, 15 d'abril del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran
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BI)

BJ)

A la Pregunta RGE núm. 1528/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a cartografia de què
disposa el Govern. (BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 1529/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a cartografia a escala
1/5.000. (BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).

1.- Les Bases cartogràfiques d'ampla cobertura del
Govern són:

El Mapa Cartogràfic Balear, a escala 1/5.000, propietat de
la COPOTMA, és una base cartogràfica contínua, uniforme i
informatitzada que cobreix la totalitat del territori insular excepte el
T.M. de Palma. Va ser elaborat mitjançant restitució analítica d'un
vol fotogramètric, a escala 1/22.000, realitzat entre els anys 1989 i
1990. Actualment està en marxa un programa d'actualització.

Cartografia a escala 1/10.000:
Va ser realitzada per restitució analògica (no
informatitzada) i utilitzant un vol fotogramètric de l'any 1979, a
escala 1/18.000.
Cobreix la totalitat de Balears excepte els termes de
Capdepera, Palma, es Mercadal, Alaior i Formentera.
Cartografia a escala 1/5.000 (mapa topogràfic balear):
Va ser realitzada per restitució analítica (no
informatitzada) i utilitzant un vol fotogramètric dels anys 1989 i
1990, a escala 1/22.000.
Cobreix la totalitat de Balears a excepció del T. M. de
Palma.
El Govern és usuari, però no propietari, de la cartografia
a escala 1/5.000 del T.M. de Palma de l'Institut Municipal
d'Informàtica.
Cartografia a escala 1/25.000:
Es tracta d'una cartografia derivada, generada a partir de
la cartografia a escala 1/5.000, mitjançant tècniques de
generalització cartogràfica.
Cobreix la totalitat del territori balear.
2.- Pel que fa a Menorca, a més de les cartografies
esmentades en la resposta anterior, la COPOTMA disposa de les
cartografies parcials següents:
Escala 1/5.000 i data de vol 1981:
Alaior: nucli i Son Bou.
Es Mercadal: nucli, Arenal d'en Castell, Binigaus, Sa
Roca, Sant Cristòfol.
Ferreries: nucli i costa.
Es Castell: nucli i Trebalúger.
Maó: nucli, costa i albufera.
Sant Lluís: nucli i costa.
Escala 1/2.000 i data del vol 1980:
Alaior: nucli, Son Bou i Cala Sant Esteve.
Es Mercadal: nucli, Arenal d'en Castell, Sa Roca,
Addaia, Son Parc, Fornell i ses Salines.
Ciutadella: nucli i costa.
Es Castell: nucli, Trebalúger i Sant Roman.
Maó: nucli.
Sant Lluís: nucli, Binibèquer, Punta Prima i s'Algar.
(Informe emès pel cap de la secció de Cartografia).
Palma, 15 d'abril del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran

Per altra banda, la COPOTMA, i per extensió el Govern
balear, és usuària, segons els termes de la llicència d'ús signada el
24 de maig de 1994, de les bases cartogràfiques, a escales 1/2.000
i 1/5.000, del T. M. de Palma, propietat de l'Institut Municipal
d'Informàtica. Les condicions d'ús esmentades permeten al Govern
la seva utilització il•limitada en l'àmbit de les activitats pròpies com
també la dels seus organismes dependents. No es permet a la
COPOTMA, però, transferir a tercers la informació cartogràfica.
(Informe emès pel cap de la secció de Cartografia).
Palma, 15 d'abril del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 1573/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a alumnes del I Màster en
gestió sanitària. (BOPIB núm. 35 de 29 de març del 1996).
No existeix cap relació d'alumnes a aquest respecte, ja que
únicament hi ha un projecte d'acord de col•laboració entre la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de Balears, la Universitat
de les Illes Balears, la Fundación Rey Alfonso XIII, el Instituto de
la Salud Carlos III, la Direcció Provincial de l'Insalud i el Col•legi
de Metges de Balears sobre el Curs superior de gestió sanitària, que
encara no s'ha signat.
Palma, 22 d'abril del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa
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BL)

BO)

A la Pregunta RGE núm. 1574/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a cost econòmic de
col•laboració amb l'organització del I Màster en gestió sanitària.
(BOPIB núm. 35 de 29 de març del 1996).

A les preguntes RGE núms. 1578/96, 1579/96, 1580/96,
1582/96 i 1584/96, presentades per l'Hble Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, relatives a dotació que s'ha transferit a
cada consell insular durant l'any 1995 en matèria d'infància, minories
ètniques, família, marginats i tercera edat d'acord amb la Llei 12/93.
(BOPIB núm. 35 de 29 de març del 1996).

No existeix cap cost econòmic a aquest respecte, ja que
únicament hi ha un projecte d'acord de col•laboració entre la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de Balears, la Universitat
de les Illes Balears, la Fundación Rey Alfonso XIII, el Instituto de
la Salud Carlos III, la Direcció Provincial de l'Insalud i el Col•legi
de Metges de Balears sobre el Curs superior de gestió sanitària,
que encara no s'ha signat.
Palma, 22 d'abril del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

La Llei 12/93 no va establir cap distinció entre les
dotacions econòmiques corresponents a les competències
transferides per Acció Social a cada consell insular. D'acord amb la
Llei de consells insulars, es va estudiar i determinar, a la Comissió
Tècnica Interinsular, i més tard va ser aprovat pel Parlament de els
Illes Balears un cost efectiu total.
Per tant, una vegada assolida la competència, cada consell
insular té plena autonomia per distribuir quantitats transferides entre
les matèries competencials que estimin més oportunes.

BM)

En concret i per a l'any 1995 les quantitats que es varen
transferir en aplicació de la Llei 12/93 varen ser:

A la Pregunta RGE núm. 1575/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a inspecció sanitària en els
dos quioscs que es troben damunt el moll de la ribera de Sant
Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 35 de 29 de març del 1996).

Consell Insular de Mallorca: 106.649.699 PTA
Consell Insular de Menorca: 41.456.323 PTA
Consell Insular d'Eivissa: 83.074.620 PTA

Ordre de Publicació

Palma, 10 d'abril del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Els dos quioscos estan sotmesos a inspecció sanitària, la
darrera inspecció va ser realitzada dia 10 d'octubre de 1995, no
s'hi va trobar cap problema higiènicosanitari ja que l'activitat
queda limitada a la venda de gelats envasats i begudes envasades
que se serveixen en tassons de plàstic d'un sol ús.
Ambdós quioscos són de temporada, funcionen només
durant la primavera i a l'estiu. Els veterinaris del sector sanitari
d'Eivissa, amb seu al centre insular de Sanitat, són qui realitzen la
inspecció corresponent.
Palma, 29 d'abril del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 1577/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a inspecció sobre l'activitat
en els dos quioscs que es troben damunt el moll de la ribera de Sant
Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 35 de 29 de març del 1996).
S'ha realitzat la inspecció dels dos quioscs existents en
el moll comercial de Sant Antoni de Portmany en data 23 d'abril
de 1996, d'aqueixa es desprèn que es tracta de dos quioscos de
plàstic per a la venda de begudes i les activitats de bar, però sense
que es consumeixin en el propi local.
L'article 9 del Decret 2/1992, de 16 de gener, pel qual
s'ordena i regula l'oferta turística complementària en la CAIB, diu:
"bar o cafè és l'establiment que disposa de cuina i servei de
menjador amb l'objectiu d'oferir al públic, mitjançant preu, podent
estar acompanyades o no de tapes i entrepans freds o calents, per
ser consumits en el propi local".
Per això, en mancar-hi servei de taules i no poder ser
considerar consumides en el propi local, donat que no disposen
d'ell, no estan subjectes a la normativa turística.
Per altra part, aquesta conselleria no pot intervenir en
intencions de les activitats a desenvolupar per aquests quioscos,
en tot cas podrà prendre les mesures adequades en el moment en
què s'exerceixi qualque activitat que els sotmeti a la normativa
turística
Palma, 24 d'abril del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 1583/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena Esteban, relativa a fòrums de
debat que s'han organitzat dins el programa per a la promoció el
voluntariat social. (BOPIB núm. 35 de 29 de març del 1996).
Durant un any, en diverses ocasions, s'ha reunit un fòrum
de debat sobre el voluntariat social, a la seu del Centre cultural Sa
Nostra, des del qual es va sol•licitar a totes les associacions que
treballen dins aquest camp que fessin les aportacions que trobassin
adients, només Càritas i Creu Roja contestaren per escrit (tenim el
dossier a la seva disposició a la nostra direcció general).
L'objectiu d'aquestes reunions era recaptar informació per
a la preparació de l'esborrany de la Llei del voluntariat.
És després de l'aprovació de la Llei del voluntariat quan
s'han de crear els fòrums insulars del voluntariat, per tal de dur el
debat illa per illa.
Palma, 23 d'abril del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa
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BQ)

BR)

A la Pregunta RGE núm. 1728/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a actuacions dels
habitatges de l'Ibavi de Manacor. (BOPIB núm. 35 de 29 de març
del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 1734/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcé, relativa a habilitacions transitòries
concedides per la Conselleria de Cultura. (BOPIB núm. 35 de 29 de
març del 1996).

1.- El Grup Es Serralt de Manacor està format per 100
habitatges distribuïts en vuit vestíbuls, que van haver de ser
totalment desallotjats per l'insuportable grau de conflictivitat
social a què van arribar i que arribà a suposar un greu problema de
convivència a l'esmentat barri de Manacor.
Aquest desallotjament, que ha seguit els tràmits judicials
normals, ha durat un total de dos anys i només en dates molt
recents s'ha executat el darrer dels desnonaments.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha concedit
una sola habilitació transitòria al professorat d'educació infantil,
primària i secundària, a partir del 15 de desembre de 1994 fins al 31
de desembre de 1995. Excepcionalment i de mutu acord les dues
administracions educatives implicades, es va atorgar a una
professora que havia estat en excedència durant el període hàbil
d'habilitació.

2.- L'Ibavi ha completat la rehabilitació d'un dels
vestíbuls, el del carrer Moriscos 1, amb un total de vuit habitatges,
el procediment d'adjudicació del qual ja s'ha iniciat, i que es
destinarà pràcticament en la seva totalitat al reallotjament d'antics
veïns que no representen cap conflictivitat social.
3.- Amb el fi d'evitar la creació d'un altre focus
indesitjable de marginació, s'estima que tant des d'un punt de vista
tècnic com social és imprescindible procedir a un esponjament
dels primitius 100 habitatges, per la qual cosa s'estan realitzant les
gestions oportunes amb tota classe d'institucions, en particular a
l'Ajuntament de Manacor, a fi d'aconseguir atreure al barri
l'assentament de qualque institució o servei de tipus social,
cultural, policial, comercial... Entre d'altres, es troben en estudi les
següents alternatives:
Oficina de Serveis Socials
Centre cívic per a activitats sòcioculturals
Centre de dia per a la tercera edat
Biblioteca municipal
Centre per a AAVV
Tallers ocupacionals
Comissaria Policia Nacional
Oficina de gestió per la Policia Local
4.- Una vegada concretada positivament o negativa la
possibilitat d'ubicació d'algun d'aquests serveis, es procedirà a
l'elaboració del projecte tècnic per a la rehabilitació del grup.
S'estima que aquest projecte tècnic estarà acabat cap a l'estiu.

La data d'habilitació va ser dia 17 de novembre de 1995
i la seva vigència, igual que les habilitacions atorgades durant el
període hàbil, fou fins el 31 de desembre de 1995.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 1735/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcé, relativa a professors habilitats
transitòriament que han fet els cursos de reciclatge. (BOPIB núm. 35
de 29 de març del 1996).
És el Ministeri d'Educació i Ciència qui segurament hauria
de contestar la pregunta que ens formulau, perquè pel que fa als
professors habilitats transitòriament per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports que han fet els cursos de reciclatge, 1.613 en tota
durant els anys 1990 fins a 1995, que és període en què s'atorgaren
les habilitacions, és la Direcció Provincial del MEC l'organisme que
té els mitjans adients per controlar quins són, d'entre ells, els que
han cursat el reciclatge i en l'actualitat reuneixen els requisits per
impartir l'ensenyament de i en català. Nosaltres no disposam dels
mitjans de control i d'inspecció necessaris.
Aquesta realitat, gens favorable per als interessos de
normalització de la nostra llengua en el camp de l'ensenyament, és
conseqüència directa de la manca de competències educatives.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Palma, 24 d'abril del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 1736/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcé, relativa a una reunió de la Comissió
Mixta per catalogar com a bilingües les places d'educació
secundària. (BOPIB núm. 35 de 29 de març del 1996).
El Director Provincial del MEC ens va comunicar, en data
23 de febrer del 1996, que la Direcció General de centres escolars
donava la seva conformitat perquè les places d'educació secundària
obligatòria fossin catalogades com a bilingües. Per altra part, a
sol•licitud nostra i de la Direcció Provincial del MEC, el tema
s'inclourà en l'ordre del dia de la propera reunió de la Comissió de
Direcció del conveni de col•laboració en la planificació educativa.
Inicialment, la data d'aquesta reunió ha estat molt
condicionada per la formació del nou Govern sorgit de les passades
eleccions generals. Una vegada conformat el nou equip rector del
MEC, a nivell central, hem adreçat un nou escrit al Sr. Teófilo
González Vila, Director General de Coordinació i de l'alta inspecció
del MEC, dia 3 de juny del 1996, reiterant la petició que la
Comissió de Direcció del conveni sigui convocada de forma
immediata per tractar el tema. Mentre esperam la convocatòria
indicada i en la línia confirmada per la Direcció Provincial del
MEC, com he dit abans, el Diari de Balears del mateix dia 3 de juny
publica que per part del ministeri totes les places d'ESO a Balears
poden i han de ser bilingües.
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El que és clar és que ambdues administracions, el Govern
balear i la Direcció Provincial del MEC, farem tot el que sigui al
nostre abast perquè la nova catalogació s'apliqui ja el pròxim curs
escolar.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 1737/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcé, relativa a l'existència de places
de nova creació a l'educació primària catalogades no bilingües.
(BOPIB núm. 35 de 29 de març del 1996).
La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, malgrat
que no ha estat informada oficialment, ha sabut que existeixen
places de nova creació, a l'educació primària a les Illes Balears,
catalogades de no bilingües i ha actuat en conseqüència davant la
Direcció Provincial del MEC, tal com concreta la resposta a la
pregunta parlamentària amb RGEP núm. 1738/96.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 1738/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcé, relativa a l'adequació de les
situacions generades per l'existència de places de nova creació
catalogades de no bilingües, al que disposa la llei de normalització
lingüística. (BOPIB núm. 35 de 29 de març del 1996).
Malgrat que la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports no ha estat informada pels serveis centrals del MEC ni per
la Direcció Provincial de Balears, hem conegut el fet que, fruit de
la reestructuració produïda per la reconversió de places, existeixen
a l'educació primària de les Illes Balears places catalogades no
bilingües.
Atès que aquest fet, si s'ha produït tal com assegura la
informació rebuda, va en contra de la planificació i de les
previsions del MEC, que contemplaven la catalogació de places
com a bilingües al 100% en l'educació primària a Balears, ens hem
adreçat a la Direcció Provincial del MEC perquè, amb tota
urgència, prenguin les mesures adequades per solucionar les
situacions generades pel fet que comentam.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 1739/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcé, relativa a l'estat actual de les
negociacions respecte a la transferència de les competències en
educació. (BOPIB núm. 35 de 29 de març del 1996).
Durant les diferents reunions mantingudes per a la
negociació de la transferència de les competències universitàries
s'ha donat un procés d'avanç ben clar.
Pel que fa a les mantingudes amb els anteriors
responsables del MEC, a nivell central, les postures eren inicialment
molt distants. Les diferències es concentraven especialment en les
magnituds econòmiques a transferir.
En un segon moment vàrem tenir l'oportunitat d'explicar
el motius que donaven suport a les quantitats sol•licitades i, com
sempre passa en qualsevol negociació seriosa, les postures varen
aproximar-se de mica en mica, fins que aconseguiren que el
ministeri, tot reconeixent per primera vegada els fets derivats de la
insularitat, acceptàs un volum de transferència econòmica que
s'apropava a les nostres pretensions.
Finalment, dia 27 de maig del 1996, el conseller va ser
rebut, a petició pròpia, per la nova Ministra d'Educació. La visita ha
permès resituar el tema de les transferències universitàries al
Govern balear amb la perspectiva que dóna el fet que la UIB és
l'única universitat no transferida, la qual cosa significa que el
Govern central ha admès que no hi ha cap motiu per ajornar les
transferències i té voluntat de consumar de forma immediata, amb
el traspàs al Govern balear, la transferència de la totalitat
d'universitats als governs autonòmics.
Pensam que l'únic que ara manca és concretar el
procediment per fer-ho. Amb aquesta finalitat tenim prevista una
reunió amb el Secretari d'Estat d'universitats i d'investigació per
fixar les postures definitives d'ambdues administracions i el
calendari que obriran la porta a la transferència i a l'acceptació
correlativa, per part del Govern balear, de les competències
universitàries.
Pel que fa a la transferència de les competències
educatives en general, la darrera dada concreta a què podem fer
referència és la manifestació feta pel llavors Secretari d'Estat
d'Educació, dia 31 d'octubre del 1995, en la reunió celebrada per la
Comissió de Direcció, prevista en les clàusules 1a i 2a del conveni
per a la col•laboració en la planificació educativa. Segons ell,
després d'iniciar-se el curs vinent 1996/1997, el MEC té previst
començar el procés de transferència que continuarà durant tot l'any
1997 i que acabarà el mateix any.
Els contactes mantinguts amb els nous responsables del
MEC confirmen aquesta expectativa.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.
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BY)

CB)

A la Pregunta RGE núm. 1746/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a una campanya de
vacunació contra la diarrea vírica bovina i la rinotraqueitis
infecciosa bovina (BOPIB núm. 35 de 29 de març del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 1797/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, relativa a controls per detectar
l'ús d'hormones i/o substàncies anabolitzants (BOPIB núm. 37 de 22
d'abril del 1996).

La Conselleria té a través del servei de Ramaderia un
estudi d'un programa de lluita contra la diarrea vírica bovina
(BVD) i la rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR).

Al marc del Pla nacional d'investigació de residus en els
animals i en les carns fresques es realitzen, anualment, dins un
programa preestablert, presses de mostres, de manera aleatòria, als
magatzems de pinsos, explotacions i escorxadors per tal de detectarhi les substàncies que poden donar lloc a l'existència de residus
prohibits a les carns.

La dificultat de distingir per anàlisis de laboratori els
animals que han estat afectats per aquestes malalties dels animals
sotmesos a vacunació preventiva n'ha retardat la posada en marxa.
L'aparició en el mercat de noves vacunes marcades que
permeten distingir quins són els animals realment possibles
portadors del virus facilitarà aquesta tasca.
No obstant això, s'ha d'esmentar que aquestes malalties
no comporten perill per a l'home i són fàcils de combatre amb
vacunació, la qual cosa les inclou dins la relació de malalties que
tenen incidència econòmica a l'explotació i, com és lògic, s'han de
combatre per evitar pèrdues de producció i de mercat.

A més, durant el sacrifici dels animals i en el curs de les
inspeccions realitzades a explotacions, s'hi recullen mostres, quan
l'estat morfomètric dels animals els fa sospitosos d'haver estat
tractats amb finalitzadors prohibits; en aquests cas s'immobilitzen
els animals vius o els canals fins que, en conèixer el resultat de les
anàlisis, es prenen les decisions sobre què s'ha de fer amb les carns
i amb les explotacions d'origen.
Palma, 21 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Palma, 29 d'abril del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
CC)

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 1794/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, relativa a viatges organitzats i
pagats per Ibabsa durant els anys 1993, 1994 i 1995. (BOPIB núm.
37 de 22 d'abril del 1996).
Durant els anys 1993, 1994 i 1995 no s'ha realitzat cap
viatge organitzat.
Palma, 9 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 1796/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, relativa a mesures de control i
prevenció. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).
Les principals actuacions són:
1.- La delimitació de les zones contaminades i en perill
de contaminació, en col•laboració amb la Conselleria d'obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient.
2.- El control de les dosis efectives de reg emprades pels
agricultors, realitzat pel MAPA i la Conselleria d'Agricultura i
Pesca.
Al mateix temps que s'estan realitzant aquests estudis
per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, s'han fet camps
d'experimentació per determinar les dosis òptimes d'adob.
A partir d'aquestes experimentacions s'han fet camps de
demostració amb la finalitat de conscienciar els agricultors de la
conveniència de disminuir la quantitat d'adobs nitrogenats
emprats.
D'altra banda, en el Pla nacional de reguius, a petició de
la Comunitat Autònoma, la inversió a les Balears es destinarà
fonamentalment a la millora dels reguius existents, sent la millora
principal l'ús dels sistemes de reg que economitzin aigua, per la
qual cosa el fet de regar amb menys aigua produirà menys pèrdua
per percolació i menys pèrdua de nitrogen.
Palma, 10 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

A la Pregunta RGE núm. 1798/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, relativa a programes
sobre drogues a Formentera. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del
1996).
La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social duu a terme,
a través de la Direcció General d'Acció Social, labors d'ordenació
dels serveis socials a la nostra comunitat i de coordinació entre les
administracions amb competències en aquesta matèria, com és el
cas del Patronat per a la protecció de la salut mental i benestar
social d'Eivissa i Formentera.
Així, la conselleria ha donat suport i coordinat amb el
Patronat una sèrie de programes d'atenció a les drogodependències
a l'illa de Formentera.
Des de la creació del Centre de diagnòstic i tractament de
drogodependències el 1985, la població de Formentera rep les
mateixes prestacions que la de l'illa d'Eivissa, només amb petites
variacions a causa de la insularitat que suposa respecte d'Eivissa.
En general, els metges generals o de família de
Formentera remeten els pacients al centre d'Eivissa. Es concerta
l'entrevista telefònicament, tant per a les primeres consultes com per
a les de seguiment.
El 1995 al centre s'han atès 8 pacients de Formentera: 4
heroinòmans, 3 alcohòlics i 1 addicte al cannabis amb una
dependència important. Fins al maig de 1996 s'han assistit 4
pacients: 3 heroinòmans i 1 alcohòlic.
Cap d'ells ha precisat ingressar a la Comunitat
Terapèutica, i han pogut continuar en tractament ambulatori.
En aquest moment dins el programa de metadona hi ha 3
pacients de Formentera. La metadona es prepara a la farmàcia,
autoritzada amb aquests efectes, a Eivissa, i s'envia periòdicament
a la farmàcia de Sant Francesc Xavier de Formentera, on es
dispensa als pacients. Els controls d'orina dels pacients es realitzen
a través de mostres recollides a Formentera o coincidint amb les
consultes i controls que vénen a realitzar a Eivissa.
Periòdicament (3 o 4 vegades a l'any), es trasllada part de
l'equip del Centre d'Eivissa per realitzar consultes i seguiments a
Formentera, i sobretot, visites a domicili.
En tot moment hi ha una col•laboració i intercanvi
d'informació amb els metges de Formentera.
En relació amb els aspectes preventius, Formentera entra
a qualsevol acció o campanya, com qualsevol altre municipi
d'Eivissa, tant sigui a través del trasllat dels professionals a
Formentera (les campanyes es realitzen cada dos anys) com
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mitjançant l'assistència, sobretot d'educadors, als cursos que es
realitzen a Eivissa en col•laboració amb el MEC.
El 1996 es realitzarà una enquesta sobre consum, hàbits
i actituds relacionats amb les drogues a tota la població escolar
d'Eivissa i Formentera compresa als sectors d'edat 14-15 anys i
17-18 anys, amb l'objecte de contrastar-lo amb un estudi semblant
que es va realitzar el 1990.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 1864/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a beques atorgades als
alumnes de l'Escola d'hoteleria de les Illes Balears. (BOPIB núm.
37 de 22 d'abril del 1996).
S'han atorgat 33 beques repartides de la següent manera:
8 beques concedides (7 del 50% i 1 del 25% per empreses
privades, per entitats bancàries i fundacions privades) de la
següent forma i per un total de 1.593.750 pessetes als alumnes:
Riusa II: Sr. Juan Carlos Montoro del Salto (50%)
Riusa II: Sr. Andrés Burguera Serra (50%)
Banca March: Sr. Daniel Febrer Aguilar (50%) Eivissa
Miguel Cerdó S.A.: Srta. Francisca Ignaci Pujades (50%)
Sa Nostra: Sr. Matías Real Noguera (50%)
Eurest: Srta. Verónica Lucio Parla (25%)
Fundació Barceló: Srta. María José Amengual (50%)
Fundació Barceló: Sr. Luís García Jurado (50%) Ciudad Real
22 beques concedides del 25% per l'Escola d'hoteleria amb un
total de 2.337.500 pessetes per als alumnes:
Sr. Antonio Ferrà Rossiñol
Sr. Sebastián Bonet Riera
Srta. Mari Carmen López Perello
Srta. Virginia Prats Mut
Sr. Miguel Ángel Marí Mateu
Srta. Cristina Riera Bauzá
Sr. Klaus Ginard Sommer
Sr. Juan J. Llabrés Gayu
Sra. Magdalena Suau i Ramis
Srta.Noelia Llabrés Gayu
Sr. Benito Oliver Lladó
Sr. Antonio Gomila Vaquer
Srta. Esperanza Escala Tur
Srta. Maite Lusquiños Vidal
Srta. Yolanda Mateu Arjona
Srta. Ana María Ramis Bestard
Sr. Gabriel Domenge Frontera
Srta. Beatríz Herrer Lladó
Sra. Judith Galañena Álvarez
Sr. Higinio Picazo Navarro
Sr. Jaime Vicente Sastre Novelda
Sr. Francisco Ropero Mir
3 beques concedides al 100% per l'Escola d'hoteleria, destinades
a la promoció de l'Escola a Sudamèrica, amb un total de 1.275.000
pessetes als alumnes:
Srta. Rosario Alosilla Machado
Srta. María Falconi Roca
Srta. Susana Ponce García
Els alumnes de Menorca i Eivissa que han sol•licitat ajudes i que
compleixin els barems de l'Escola han estat becats amb el 50% del
cost.
Palma, 9 de maig del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 1865/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, relativa a alumnes que cursen els estudis
de mestre hoteler i mestre especialista a l'Escola d'hoteleria de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).
Total d'alumnes matriculats al curs 95/96: 124
Total d'alumnes de mestre hoteler: 53
Total d'alumnes de mestre especialista: 71
Total: 124
Total d'alumnes de Palma de Mallorca: 63
Total d'alumnes de la part forana: 50
Total d'alumnes de Menorca: 2
Total d'alumnes d'Eivissa: 2
Total d'alumnes de la península: 2
Total d'alumnes de l'extranger: 5
Total: 124
Palma, 9 de maig del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort
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CF)

CG)

A la Pregunta RGE núm. 1866/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a actuacions
realitzades i autoritzades en la zona cremada de Sa Roca de
Menorca. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 1867/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pla tècnic per
modificar la cobertura vegetal natural de les zones boscoses de les
ANEI de Menorca. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

Les actuacions realitzades i autoritzades a la zona de Sa
Roca durant l'any 1995 són les següents:

No existeix cap pla tècnic de modificació de la cobertura
vegetal natural de les zones boscoses de les ANEI de Menorca.

Abans de l'incendi:
Finca: Sa Roca
Concepte: tallafocs repetidor
Superfície: 0,8 has. (abans de l'estiu) 1995
Finca: s'Albaida
Concepte: faixa auxiliar
Superfície: 0,9 has. (abans de l'stiu)
Després de l'incendi:
Finca: Sa Roca
Concepte: tallafocs repetidor
Superfície: 0,3 has. (després de l'estiu) 1995. 0,3 has. (després de
l'estiu) 1995
Finca: Sa Roca
Concepte: Arreglar danys tallafocs incendis:
a) tallafocs Sa Roca central
Superfície: Long. 880 m (3.465 m2)
b) tallafocs Sta. Eulàlia/Son Alzina
Superfície: Long. 227 m (4.832 m2) Sta. Eulàlia. Long. 200 m
(3.000 m2) Son Alzina
c) tallafocs s'Albadia
Superfície: Long. 640 m (9.600 m2)
d) tallafocs Sa Roca /Llucatx
Superfície: Long. 803 m (9.498 m2) Ampliació faixa zona
cremada 6200
e) Reparació de marges
Superfície: mitjancera: Sa Roca-Son Alzina 12x1,20. S'AlbaidaAlcotx 14x1,50. S'Albaida: camí Sa Roca 6x1,40; tallafocs:
3x1,40. Son Alzina: interior 4x1,20; camí Sa Roca 7x1,50;
tallafocs 37x1,20.
Finca: S'Albaida
Concepte: faixa auxiliar
Superfície: 1,1 has (després de l'estiu)
Finca: Son Alzina
Concepte: faixa auxiliar
Superfície: 1,3 has (després de l'estiu)
Palma, 27 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

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

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 1871/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a una partida per fer
front a 38.121.000 pessetes segons conveni per a la gestió dels
residus sòlids urbans a l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 37 de 22
d'abril del 1996).
La partida per fer front a 38.121.000 pessetes segons el
conveni per a la gestió dels residus sòlids urbans a l'illa de Menorca
és la número 20100 443500 76100.2 de la Conselleria de Comerç i
Indústria.
La Conselleria de Comerç i Indústria

Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 1873/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a percepcions
econòmiques rebudes pel Sr. Marià Socias i Morell el 1989, el 1990
i el 1991. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).
Any 1989: La quantitat íntegra ascendeix a tres milions
sis-centes noranta-una mil cinc-centes vint-i-sis pessetes (3.691.526
PTA).
Any 1990: La quantitat íntegra ascendeix a set milions
cent noranta-quatre mil-seixanta-vuit pessetes (7.194.068 PTA)
Any 1991: La quantitat íntegra ascendeix a cinc milions
sis-centes vint-i-dues mil sis-centes vuitanta-set pessetes (5.622.687
PTA).
Palma, 7 de juny del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

CJ)

CM)

A la Pregunta RGE núm. 1882/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a convenis de cooperació
entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el marc del RD 928/95, de 23
de juny. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 1885/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la instal•lació d'un repetidor
a un lloc retirat de Monte Toro. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del
1996).

1.- El 17 d'abril de 1996 es va signar un conveni entre el
Govern balear i el Ministeri d'Agricultura, pesca i Alimentació, en
aplicació dels reials decrets 51/1995 i 928/1995, per fomentar
mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de
la protecció del medi ambient i la conservació de l'espai natural.

El lloc correcte, segons els estudis realitzats per un
enginyer en telecomunicacions que realitza aquesta tasca per a la
conselleria, és s'Enclusa. Així i tot, es continuen fent estudis i
proves per aconseguir una millora en les telecomunicacions.
Palma, 7 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

2.- L'àmbit territorial que comprèn el conveni és el de les
Illes Balears.
3.- Mesures concretes que recull:
- Mesures horitzontals (en milions de pessetes):
Sistemes extensius en terres de cereals: 25,0
Races en perill d'extinció: 3,5
Formació: 8,0
Agricultura ecològica: 38,0
- Mesures en zones seleccionades (en milions de pessetes):
Aiguamolls de la relació del conveni de Ramsar: 24,2
Zones d'especial protecció per a les aus: 15,3
4.- Es finançarà el 25% de les ajudes concedides
cofinançades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el
Govern balear, que siguin computables als efectes del conveni que
recullen els reials decrets 51/1995 i 928/1995, amb un import
màxim de 114,0 milions de pessetes per al període considerat,
distribuït en les mesures abans esmentades.
Palma, 3 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 1883/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a previsió del risc per la
falta de vigilància d'incendis a Menorca. (BOPIB núm. 37 de 22
d'abril del 1996).
Contractar dos vigilants perquè de forma diària vigilin
des de Monte Toro i s'Enclusa la massa forestal a Menorca.
Palma, 7 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 1884/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a formació dels vigilants
d'incendis. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).
Es realitzà dia 31 de maig de 1996.
Palma, 7 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 1886/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la instal•lació de la xarxa
"tranking". (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).
La xarxa tranking constitueix un magnífic sistema de
comunicacions que millorarà radicalment la que existeix en
l'actualitat i permetrà el seu ús simultani independent per part de
molts interlocutors, ja siguin organismes oficials, empreses o
particulars.
No obstant això, les especials circumstàncies que
concorren en els treballs d'extinció d'incendis amb uns requisits
determinats i complexos fan que no sigui possible definir amb
exactitud el resultat del sistema en aquest tipus d'emergències,
encara que d'acord amb les informacions que es disposen i les
proves realitzades, tot fa suposar que es produirà una millora
absoluta respecte del sistema actual.
El fet que Telefònica estigui al front de la xarxa assegura
la resolució dels problemes de comunicacions entre Mallorca i
Menorca.
La implantació de la xarxa tranking en la CAIB depèn en
l'actualitat d'aspectes legals administratius (resolució de concurs a
nivell nacional) així com també de criteris econòmics del propi
Govern.
Per tot això, encara no s'ha instal•lat el sistema, tot i que
està previst que es trobi operatiu per a la pròxima primavera.
Palma, 11 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca.
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