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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2001/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, relativa a societats de capital
risc  (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril  del 1996).

El conseller que subscriu manifesta que aquesta pregunta
va ser contestada oralment en sessió plenària del Parlament
 

Palma, 20 de maig del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2016/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a cursos de formació per
millorar la raça bovina menorquina (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril
del 1996).

No s'ha realitzat cap curs, ni tampoc es té previst
realitzar-ne.
 

Palma, 24 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2017/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a cursos de formació per
millorar la raça ovina menorquina (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril
del 1996).

No s'ha realitzat cap curs, ni tampoc es té previst
realitzar-ne.
 

Palma, 24 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2018/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a cursos de formació per
millorar la raça equina menorquina (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril
del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca, a través de la
Delegació de Maó, va realitzar el curs tractament i prevenció
malalties dels cavalls de 9 hores, 26 alumnes i 120.000 pessetes de
pressupost, amb fons FSE.
 

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

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2019/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a relació de les vint-i-vuit
mesures lingüístiques (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril  del 1996).

Pel que fa al punt 1 d'aquesta pregunta, les mesures que
configuren l'objectiu general de la Direcció General de Política
Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports són les
següents:

1.- Creació de la Direcció General de Política Lingüística,
la qual assumirà les funcions de planificació, organització,
coordinació i supervisió del procés de normalització de la llengua
catalana.

2.- Creació del Consell Social Assessor de Política
Lingüística per implicar diferents sectors socials en el procés de
normalització lingüística.

3.- Iniciació de l'elaboració d'un mapa sociolingüístic.

4.- Increment de la presència de l'Institut d'Estudis
Baleàrics com a promotor de la política lingüística amb la creació
d'una secció dissenyada per aquesta finalitat.

5.- Inserció de l'actual Campanya de Normalització
Lingüística en el Consell Social Assessor de Política Lingüística.

6.- Ampliació de les competències de la Junta Avaluadora
de Català pel que fa a l'acreditació dels coneixements de llengua
catalana per part de la funció pública.

7.- Creació de la Comissió Interdepartamental de Política
Lingüística per coordinar l'execució del Decret 100/90, de 29 de
novembre, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials de
l'Administració de la CAIB.

Fixació d'una convocatòria d'ajuts als ens locals per a
l'establiment d'una xarxa d'assessors lingüístics.

9.- Establiment de convenis de col•laboració amb els
sectors empresarials, comercial, turístic, etcètera per fomentar l'ús
del català en totes les activitats d'aquests col•lectius.

10.- Creació de centres d'autoaprenentatge del català.

11.- Cursos de reciclatge i de formació lingüística i
cultural per la professorat.

12.- Organització de cursos per a estrangers.

13.- Col•laboració amb altres comunitats de parla catalana
per a la promoció internacional de la llengua catalana.

14.- Elaboració de material didàctic com a instrument de
suport per a l'ensenyament de i en català a les escoles.

15.- Ajudes per a la normalització lingüística interna i
externa dels centres: retolació en català, documentació
administrativa i tot tipus de correspondència.

16.- Creació del departament de català, en col•laboració
amb el Ministeri d'Educació i Ciència.

17.- Potenciació dins el camp de la innovació educativa de
les escoles d'estiu i dels moviments d'escoles mallorquines,
menorquines i pitiüses.

18.- Estudis de llenguatges d'especialitat i divulgació
d'aquests i d'altres àrees terminològiques.

19.- Promoció de l'ús de la llengua catalana en els mitjans
de comunicació, mitjançant l'establiment de convenis de
col•laboració, per fomentar la presència del català en tots els mitjans
de comunicació.

20.- Diagnosi de la situació actual de la llengua catalana
en els centres escolars. Elaboració d'una enquesta per conèixer les
repercussions que ha tingut l'elaboració dels projectes lingüístics en
els diferents centres.
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21.- Campanya de normalització lingüística en el món
de l'esport.

22.- Projecció exterior de la llengua catalana: Universitat
Catalana d'estiu, Arxiu de la Corona d'Aragó, Càtedra Ramon
Llull, projecte Mediterrània, projectes europeus Leonardo,
Sòcrates, oficines exteriors de promoció.

23.- Promoció d'activitats artístiques i culturals en
llengua catalana a les escoles: teatre a les escoles, turisme cultural,
exposicions i música, banc de dades, etc.

24.- Elaboració d'un currículum propi i de matèries
transversals.

25.- Creació de la Comissió interdepartamental de
política lingüística.

26.- Creació de l'Oficina d'informació per a la defensa
dels drets lingüístics dels ciutadans, com a servei d'informació
general i de resolució de consultes puntuals sobre qualsevol
aspecte relacionat amb l'exercici d'aquests drets.

Quant al punt 2, la primera operació feta ha estat la
creació de la Direcció General de Política Lingüística mitjançant
l'Ordre de la Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per la qual s'aprova l'estructura orgànica de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports (Bocaib núm. 119, de
21/09/1995), la qual té un pressupost de despeses per a l'any 1996
de 407.534.757 PTA. (quatre-cents set milions cinc-centes trenta-
quatre mil set-centes cinquanta-set pessetes) i que s'encarrega de
dur endavant la posada en pràctica de les mesures abans
esmentades.
 

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

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2020/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la oficina de drets lingüístics
(BOPIB núm. 37 de 22 d'abril  del 1996).

L'Oficina per a la defensa dels drets lingüístics dels
ciutadans ha estat creada enguany i s'han iniciat els treballs per a la
creació d'un fons documental i bibliogràfic sobre les disposicions
que, de manera cronològica, afecten els drets lingüístics, i
l'aplicació d'aquestes en les circumstàncies més diverses.

Es tracta d'un treball imprescindible per, posteriorment,
oferir un bon servei a les persones que sol•licitin informació sobre
aquest tema.

Tan aviat com aquest fons documental i bibliogràfic
estigui enllestit es passarà a la fase següent i es donarà a conèixer
al públic aquest servei.
 

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

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2021/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la situació del programa
Infollengua. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

El programa Infollengua és un projecte que consisteix a
informatitzar tot tipus d'informació sobre la llengua catalana, la qual
serà posteriorment oferta als ciutadans a través del telèfon 012.

En aquest moment no es troba en estudi la posada en
funcionament d'aquest programa sobre el qual ja s'han mantingut
dues reunions amb representants de l'empresa Bitel, SA (Balears
Innovació Telemàtica, SA).
 

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

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 2032/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a sessions realitzades i
membres actuals del Consell de Comunitats Balears. (BOPIB núm.
37 de 22 d'abril del 1996).

El Consell de Comunitats Balears Assentades fora del
Territori Balear s'ha reunit tres vegades en sessió plenària, els anys
1994, 1995 i 1996.

Les dates concretes de les sessions són: 4 i 5 de març de
1994; 2 i 3 de març de 1995; i 11 i 12 d'abril de 1996. Totes les
sessions han tingut lloc a Palma de Mallorca.

Dia 1 d'abril de 1996, la composició del Consell de
Comunitats Balears és:

President: el President de la Comunitat Autònoma.
Vicepresidenta: la Vicepresidenta del Govern balear.
Secretari: el Cap de Coordinació Interdepartamental de la

Vicepresidència.
Vocals en representació del Govern i l'Administració de

la Comunitat Autònoma:
- el director general de Formació de la Conselleria

d'Economia i Hisenda,
- el secretari general tècnic de la Conselleria de Turisme,
- el director general de Política Lingüística,
- un representant de la Direcció General de Joventut de la

Conselleria de Governació.

Un vocal en representació de cada un dels consells
insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera (els membres
titulars en representació d'aquests organismes són, respectivament,
l'Excma. Sra. Teresa Riera Madurell, l'Hble. Sr. Manuel Jaén
Palacios i l'Hble. Sr. Joan Marí Tur).

En formen part com a vocals un membre en representació
de cada comunitat balear legalment constituïda:
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Casal Balear de Buenos Aires; Sociedad la Protectora
Menorquina de Córdoba; Agrupación Mallorca de San Pedro;
Centro Balear de Santa Fe; Casa Balear en Mendoza; Centro
Balear del Uruguay; Centro Balear en Cuba, Círculo Mallorquín
en Puerto Rico; Amics de Mallorca Barcelona; Casa d'Eivissa i
Formentera a Catalunya; Casa de Menorca a Barcelona; i Hogar
Balear en Madrid.

La representació de cada comunitat balear l'assoleix
habitualment el president de l'entitat, però també es port fer ús del
que disposa el segon paràgraf de l'article 11.2 del Decret 77/1995,
de 3 d'agost, i substituir els membres titulars per d'altres.

A la tercera sessió plenària, hi varen assistir el Dr.
Jaume Alemany Martorell, president del Centre Balear a Cuba; el
Sr. Gustavo Vázquer Fiol, president del Centre Balear a l'Uruguai;
el Sr. Jaime Fullana Pastor, president de la Casa Balear a
Mendoza; el Sr. Oswaldo Rubén Torres, secretari de La Protectora
Menorquina a Córdoba; el Sr. Francisco Moya Company, vocal de
la Junta Directiva de la Casa Balear a Buenos Aires; la Sra.
Margarita Roig de Fornillo, tresorera del Centre Balear de Santa
Fe; la Sra. Beatriz Bavío de Vidal, de l'Agrupació Mallorca a San
Pedro; la Sra. Teresa Rullán, secretària del Círculo Mallorquín de
Puerto Rico; el Sr. Antonio Ripoll Escandell, president de la Casa
d'Eivissa i Formentera a Catalunya; el Sr. Joan Camps i Rotger de
la Casa de Menorca a Barcelona; la Sra. Catalina Cassasayas, de
la Casa d'Amics de Mallorca a Barcelona; i el Sr. Jaume Rosselló
Bibiloni, president de l'Hogar Balear a Madrid.

Hi varen assistir també com a observadors el president
de la Casa Balear a la República Dominicana, Sr. Jaume Barceló
Montserrat; i el president de la Federació d'Associacions Balears
a Catalunya, entitats que tot just han començat a tramitar la
inscripció en el Registre Oficial.

La Mesa de l'Emigració Balear a l'Argentina assisteix
també com a observadora a totes les sessions plenàries.
 

Palma, 6 de juny del 1996.
La Vicepresidenta:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2033/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a comunitats balears
assentades fora del territori de la CAIB. (BOPIB núm. 37 de 22
d'abril del 1996).

Durant l'exercici de 1994 s'inscrigueren com a comunitats
balears assentades fora del territori de les illes Balears, a l'empara
del Decret 129/1993, de 16 de desembre, les entitats següents:

Casa Balear de Buenos Aires (4 de març de 1994).
Centro Balear de Santa Fe (18 de març de 1994).
Centro Balear del Uruguay (4 de març de 1994).
Centro Balear en Cuba (10 de juny de 1994).
La Protectora Menorquina de Córdoba (23 de setembre de

1994).
Agrupación Mallorca de San Pedro (26 d'octubre de

1994).
Círculo Mallorquín de Puerto Rico (25 d'octubre de 1994).
Casa Balear en Mendoza (7 de desembre de 1994).
Amics de Mallorca a Barcelona (2 de maig de 1994).
Casa de Menorca a Barcelona (4 de març de 1994).

Durant l'any 1995, es va inscriure en el Registre Oficial
l'entitat següent.

Hogar Balear en Madrid (2 de maig de 1995).

Quant a procediments iniciats de noves inscripcions, hem
de constatar que en aquests moments es tramiten:

Casa Balear en la República Dominicana.
Federació d'Associacions Balears a Catalunya.

 
Palma, 6 de juny de 1996.
La Vicepresidenta:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 2038/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la resposta del Conseller
d'Agricultura i Pesca a la pregunta relativa a inversions a les Pitiüses
per lluitar contra l'erosió. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

La pregunta va esser contestada correctament segons la
informació que es tenia i la formulació concreta de la pregunta.

El Conseller d'Agricultura i Pesca sempre ha contestat les
preguntes d'acord amb el que disposa el Reglament del Parlament.

El Conseller d'Agricultura i Pesca sempre ha estat a
disposició del control parlamentari i mai ha posat impediments al
control que fa el poder legislatiu de l'executiu.

27 has. de millores de la massa forestal, consistent en
podes aixarmades i aclarides, amb una inversió de 10.713.812
pessetes.
 

Palma, 29 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2039/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la concessió de
subvencions a ajuntaments dins el programa de normalització
lingüística. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

L'any 1994, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports va atorgar subvencions als ajuntaments que es relacionen
en el text de la pregunta que formula el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

La Comissió Avaluadora de Subvencions en matèria de
Cultura va atorgar-les en base a criteris objectius i sense "matisos"
territorials i, prèviament, es va fer pública la convocatòria de
subvencions mitjançant publicació al BOCAIB.

Potser existeix desinformació respecte dels anuncis,
convocatòries, etc. que apareixen publicats en el BOCAIB;
tanmateix aquesta qüestió hauria de ser plantejada als ajuntaments
i no a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports que compleix
el requisit de publicitat de les convocatòries de subvencions amb
la inserció d'aquestes en el BOCAIB.
 

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

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 2040/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la concessió de
subvencions a l'Associació de la Premsa Forana de Mallorca.
(BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

Durant l'any 1994, la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports va atorgar un ajut de 3.500.000 PTA (tres milions cinc-
centes mil pessetes) a l'Associació de la Premsa Forana de
Mallorca per a l'adquisició d'aparells de fax per a les revistes
membres de l'esmentada associació.

No es va concedir cap altra subvenció a associacions de
premsa o a revistes locals perquè no es va rebre cap sol•licitud
d'ajut en aquest sentit.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports resta
oberta per a la recepció de sol•licituds d'ajut per part
d'associacions de premsa o de revistes locals que seran ateses
segons les disponibilitats pressupostàries.
 

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2120/96, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, relativa a la situació dels
funcionaris i personal laboral de les cambres agràries. (BOPIB
núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

La situació és que, a efectes de tasques, estan integrats
dins el que és la Conselleria d'Agricultura, de forma que poden
desplegar l'experiència que tenen en la feina del dia a dia.

Les possibilitats de promoció professional són les
mateixes que les de la resta de personal de l'Administració de la
CAIB.
 

Palma, 10 de maig de 1996
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Pesca.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2148/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa al canvi de color en la
vestimenta de les agrupacions de defensa forestal. (BOPIB núm. 37
de 22 d'abril del 1996).

Amb la finalitat de fer visible a la forest (en general de
color obscur) al personal que actua en terra en extinció d'incendis,
és necessari que la vestimenta sigui de color viu i mai obscur. Per
diferenciar al personal de Sefobasa, d'altres organismes, com
bombers (blau obscurs), Icona (groc), etcètera, es va decidir per part
del Servei de Conservació de la Naturalesa que el color butà
complia tots els requisits, per la qual cosa es va exigir a les ADF.

No obstant això i per indicacions recent dels pilots dels
avions d'extinció, es va considerar convenient utilitzar, encara que
hagi un risc de confondre la procedència del personal de terra, el
color groc com exclusiu a la lluita contra els incendis forestals.

Mai s'ha produït cap incident en relació al tema, però
precisament s'ha decidit el canvi per evitar aquesta possibilitat.

A les dues úniques ADF que han sol•licitat la seva
formació com a tals (pendent de complir qualque requisit), se les ha
donat a conèixer el canvi de color en la vestimenta, i la Conselleria
no té constància que cap ADF hagi fet despesa en aquest sentit.

No es preveuen noves rectificacions de l'Ordre.

Els assessors no participen d'aquestes decisions.

Sí, la Conselleria s'ha assessorat convenientment sobre el
canvi de color ordenat.
 

Palma, 11 de juny de 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca.
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2162/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa al viatge a Brussel•les amb
motiu de la inauguració dels locals del Centre Balears Europa i
presentació de l'IMEDOC. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

Les persones desplaçades a Brussel•les, en representació
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb motiu de la
inauguració de l'oficina del Centre Balears Europa i de la
presentació de l'IMEDOC han estat les següents: 

Presidència:
Hble. Sr. cristòfol Soler i Cladera, president del Govern

balear.
Hble. Sra. Rosa Estaràs i ferragut, vicepresidenta.
Il•lm. Sr. Carlos Gutiérrez González, secretari general

tècnic, de qui depèn el Servei de Relacions Institucionals.
Sr. Fernando Garrido Pastor, cap del Servei de Relacions

Institucionals.
En representació del Gabinet de Premsa:
Sra. Francisca Sancho Ripoll, assessora cap de Relacions

Informatives.
Sr. Luis Oliveras, llicenciat en ciències de la informació.
Sr. Vicenç Juan, càmera.
A més, com correspon a la Presidència, s'hi han d'afegir

els membres dels serveis de protocol i seguretat.

Economia i Hisenda:
Hble. Sr. Jaume Matas i Palou, conseller d'Economia i

Hisenda.
Il•lma. Sra. Margarita Cabrer González, secretària general

tècnica.

Turisme:
Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort, conseller.

Agricultura i Pesca:
Hble. Sr. Marià Socías i Morell, conseller.

Hble. Sr. Lucas Prats i Ribas, conseller sense cartera.
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Centre Balears Europa:
Sr. Pere J. Morey Ballester.
Sr. Jaume Payeras Alzina,
com a coordinadors d'IMEDOC a la Presidència del

Parlament Europeu.
Sra. Grace García,
Sra. Catalina Morro,
per organitzar la infraestructura de l'oficina.

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2164/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a la concessió de la placa
d'hotel modernitzat. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

Hotels:

Placa: 392
Propos: 178
4ª fase: 311
Baixa temp.: 99
Baixa defi.: 388
1ª, 2ª, 3ª fases: 328
Req.: 184
Prorro.: 120

Apartaments:

Placa: 145
Propos.: 49
4 ª fase: 4
Baixa temp.: 26
Baixa defi.: 452
1ª,2ª,3ª fases: 281
Req.: 44
Prorro.: 23

Dades actualitzades a dia 6 de maig del 1996.

El número de les fases (1ª, 2ª, 3ª) està relacionat amb les
visites realitzades pels inspectors d'acord amb el programa
d'execució que l'establiment va presentar d'acord amb el termini
que estableix la Llei 3/1990, de 30 de maig.
 

Palma, 9 de maig del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2169/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa a subvencions
aconseguides per la CAIB de la Unió Europea en matèria de turisme.
(BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

El Govern balear, mitjançant la Conselleria d'Economia
i Hisenda ha participat i participa en diversos projectes i programes
de la Unió Europea relacionats amb el turisme. Tenim així:

- Projecte EUROSPREDI I: Ja finalitzat (1994). Gestionat
per la Conselleria d'Economia i Hisenda. Es va realitzar una anàlisi
de l'impacte i benefici de l'aplicació de l'EDI al sector turístic,
analitzant Grup Sol, Royaltur, Air Europa, etc., en el Programa
TEDIS de la Unió Europea, contracte núm. 1111. El pressupost total
va ser de 68.000 ECU, havent-se rebut una subvenció de 20.000
ECU.

- Projecte EUROSPREDI II: Contracte 56632 pendent de
la firma de la Comissió Europea. Gestionat per BITel, amb SGB
com a subcontractista. S'han realitzat estudis d'implementació
pràctica de l'EDI al sector turístic, dintre del Programa TEDIS de la
Unió Europea. La subvenció a rebre és de 16.855 ECU.

- Projecte BITOUR: Finalitza el proper setembre de 1996.
Gestionat per aquesta Conselleria, per mitjà de l'Institut BIT, sota
el contracte N. 56629, amb la Comissió Europea, dins el Programa
TEDIS. El projecte té com a objectius desenvolupar una experiència
pilot de comunicació EDI entre els diversos actors del sector,
hotelers, tou operadors, agències de viatge, receptius, etc. El
pressupost total és de 338.150 ECU, rebent una subvenció de
250.230 ECU. A les Balears participen, com a membres del
consorci regit sota el contracte anterior esmentat de la Comissió
Europea, Programa TEDIS:

Participant: Institut BIT.
Pressupost (ECU): 22.490
Subvenció de l'EC (ECU): 16.640

Participant: BITel (per desaparèixer MEDITERRANIA).
Pressupost (ECU): 42.500
Subvenció de l'EC (ECU): 31.450

Participant: Grup Sol.
Pressupost (ECU): 0 (Partner Sponsor)
Subvenció de l'EC (ECU): 0 (Partner Sponsor)

Participant: Cadena Riu.
Pressupost (ECU): 0 (Partner Sponsor)
Subvenció de l'EC (ECU): 0 (Partner Sponsor)

Participant: Grup Viatges Barceló.
Pressupost (ECU): 0 (Partner Sponsor)
Subvenció de l'EC (ECU): 0 (Partner Sponsor)

Participant: Grup Viatges Ibèria.
Pressupost (ECU): 0 (Partner Sponsor)
Subvenció de l'EC (ECU): 0 (Partner Sponsor)

Participant: Ultramar Express.
Pressupost (ECU): 0 (Partner Sponsor)
Subvenció de l'EC (ECU): 0 (Partner Sponsor)

Participant: Air Europa.
Pressupost (ECU): 0 (Partner Sponsor)
Subvenció de l'EC (ECU): 0 (Partner Sponsor)

Total.
Pressupost (ECU): 64.990
Subvenció de l'EC (ECU): 48.090

- Projecte MINTour: Finalitzarà el 31-12-1997. Gestionat
per aquesta Conselleria, mitjançant l'Institut BIT. Pretén el
desenvolupament de la Xarxa Europea de Promoció Turística
Multimedia. El pressupost del projecte són 4.875.000 ECU i rep una
subvenció de la Comissió Europea de 2.000.000 d'ECU. A les
Balears participen, com a membres del consorci regit sota el
contracte AD1009 de la Comissió Europea, Programa
TELEMATICS, IV Programa Marc:

Participant: Govern balear-Institut BIT.
Pressupost (ECU): 601.611
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Subvenció de l'EC (ECU): 246.004

Participant: Universitat de les Illes Balears.
Pressupost (ECU): 297.717
Subvenció de l'EC (ECU): 108.558

Participant: BITel
Pressupost (ECU): 
Subvenció de l'EC (ECU): 30.000

Participant: Grup Sol.
Pressupost (ECU): 0 (Partner Sponsor)
Subvenció de l'EC (ECU): 0 (Partner Sponsor)

Participant: Cadena Riu..
Pressupost (ECU): 0 (Partner Sponsor)
Subvenció de l'EC (ECU): 0 (Partner Sponsor)

Participant: Grup Viatges Barceló.
Pressupost (ECU): 0 (Partner Sponsor)
Subvenció de l'EC (ECU): 0 (Partner Sponsor)

Participant: Grup Viatges Ibèria.
Pressupost (ECU): 0 (Partner Sponsor)
Subvenció de l'EC (ECU): 0 (Partner Sponsor)

Participant: Ultramar Express.
Pressupost (ECU): 0 (Partner Sponsor)
Subvenció de l'EC (ECU): 0 (Partner Sponsor)

Participant: Air Europa.
Pressupost (ECU): 0 (Partner Sponsor)
Subvenció de l'EC (ECU): 0 (Partner Sponsor)

Total.
Pressupost (ECU): 899.328
Subvenció de l'EC (ECU): 384.562
 

Palma, 7 de maig de 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2170/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa al nombre de cotxes que
transiten per les illes. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

S'adjunta relació obtinguda de la Direcció General de
Tràfic de les Balears (Ministeri de l'Interior), donat que el Govern
balear no té les competències d'aquesta Direcció General.
 

La Conselleria de Comerç i Indústria.

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

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 2171/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa a nombre d'avions i
avionetes arribats a les Illes. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del
1996).

Aquesta no és una matèria de la nostra competència, en tot
cas, haureu de sol•licitar aquestes dades a la Direcció General
d'Aviació Civil.
 

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

Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 2172/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa a costos ecològics del
model de transport de les Illes. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del
1996).

Ara per ara no existeix cap model de transport de les illes
aprovat per cap administració ni, fins on arriba la nostra informació,
s'ha fet cap estudi preliminar sobre els costos ecològics de tal model
i les seves repercussions en la seva producció de COA.

Sí que s'està fent una planificació global, no tan sols del
transport sinó de moltes més variables integrades en les Directrius
d'Ordenació del Territori, de les quals s'acaba de publicar el
document de les Hipòtesis de Model Territorial.
 

Palma, 9 de maig del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 2173/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa a tarifes d'aigua.
(BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

En resposta a la pregunta adjuntam, annexa, la
documentació següent:

1.- Relació de les tarifes autoritzades, actualment
vigents, per al subministrament d'aigua a poblacions en l'àmbit de
la CAIB (actualització: darrera sessió de la Comissió de Preus de
les Balears, 17.4.1996).

2.- Relació de les tarifes que estaven autoritzades l'any
1991 per al subministrament d'aigua a poblacions en l'àmbit de la
CAIB.
 

Palma, 7 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

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

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 2176/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa a inversions en matèria
sanitària a les Illes. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).
 

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

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 2177/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa a declaracions
d'interès social i utilitat pública. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del
1996).

Primer. La llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals
i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les illes
Balears, va entrar en vigor amb posterioritat a la Llei 9/1990,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'urbanisme i habitabilitat que, si bé va entrar en vigor el mateix
dia que es va publicar, es va suspendre l'efectivitat de l'atribució
competencial fins el 5 de novembre de 1990.

Segon. Per tot això, s'ha de deduir necessàriament que
en el moment de l'entrada en vigor de la LEN, les competències
d'urbanisme ja s'havien transferit als consells insulars, per la qual
cosa el Govern balear no ha autoritzat cap declaració d'interès
social o utilitat pública des d'aquesta data.
 

Palma, 7 de maig del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 2178/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa a ciutadans de la Unió
Europea residents. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

Ciutadans de la Unió Europea residents a les Illes Balears:

1991

Nacionalitat: Bèlgica
Total: 457
Homes: 184
Dones: 273

Nacionalitat: Alemanya
Total: 3.087
Homes: 1.318
Dones: 1.769

Nacionalitat: Dinamarca
Total: 269
Homes: 81
Dones: 188

Nacionalitat: Grècia
Total: -
Homes: -
Dones: -

Nacionalitat: França
Total: 1.201
Homes: 504
Dones: 697

Nacionalitat: Irlanda
Total: 84
Homes: 29
Dones: 55

Nacionalitat: Italia
Total: 331
Homes: 200
Dones: 131

Nacionalitat: Luxemburg
Total: -
Homes: -
Dones: -

Nacionalitat: Holanda
Total: 506
Homes: 167
Dones: 339

Nacionalitat: Àustria
Total: 143
Homes: 61
Dones: 82

Nacionalitat: Portugal
Total: 170
Homes: 76
Dones: 94

Nacionalitat: Finlàndia
Total: 166
Homes: 32
Dones: 134

Nacionalitat: Suècia
Total: 376
Homes: 110
Dones: 226

Nacionalitat: Regne Unit
Total: 4.152
Homes: 1.697
Dones: 2.455

Total UE
Total: 10.942
Homes: 4.459
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Dones: 6.483

Total 1992.

Bèlgica: 592
Alemanya: 3.768
Dinamarca: 410
Grècia: 16
França: 1.369
Irlanda: 97
Italia: 597
Luxemburg: 15
Holanda: 804
Àustria: 168
Portugal: 189
Finlàndia: 222
Suècia: 581
Regne Unit: 6.310
Total UE: 15.138

Total 1994.

Bèlgica: 657
Alemanya: 5.567
Dinamarca: 439
Grècia: 19
França: 1.728
Irlanda: 140
Italia: 956
Luxemburg: 19
Holanda: 955
Àustria: 225
Portugal: 232
Finlàndia: 217
Suècia: 508
Regne Unit: 7.109
Total UE: 18.771

Les dades de 1991 són del Cens de Població de 1991 i
fan referència a les Persones estrangeres empadronades. Les de
1992 i 1994, en canvi, fan referència a les persones amb targeta de
residència, la qual cosa no significa que estiguin empadronades.

Fonts:
Dades de 1991: IBAE-INE
Dades de 1992 i 1994: INE-Direcció General de la Policia del
Ministeri de l'Interior (Registre d'estrangers residents).
 

Palma, 10 de maig del 1996
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain i Diez.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 2179/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa aproporció d'habitants
de les Illes d'origen estranger. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del
1996).

Proporció d'habitants de les Illes Balears d'origen estranger:

Lloc de naixement: Espanya
Habitants: 675.072
Percentatge: 95.19

Lloc de naixement: Europa
Habitants: 18.962
Percentatge: 2.67

Lloc de naixement: Àfrica
Habitants: 2.200
Percentatge: 0.31

Lloc de naixement: Amèrica del Nord
Habitants: 707
Percentatge: 0.09

Lloc de naixement: Amèrica Central
Habitants: 792
Percentatge: 0.10

Lloc de naixement: Amèrica del Sud
Habitants: 5.173
Percentatge: 0.72

Lloc de naixement: Àsia
Habitants: 846
Percentatge: 0.11

Lloc de naixement: Oceania
Habitants: 75
Percentatge: 0.01

Lloc de naixement: no consta
Habitants: 5.369
Percentatge: 0.75

Total
Habitants: 709.146
Percentatge: 100
 

Palma, 10 de maig del 1996
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain Diez.
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Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 2182/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa a estudi ambiental
sobre els costos ecològics de la incineració. (BOPIB núm. 37 de 22
d'abril del 1996).

A instàncies del Govern de la CAIB, que així ho demana
en el seu decret 4/86 d'implantació d'estudis d'impacte ambiental,
la empresa concessionària TIRME, va presentar al Govern, en
l'octubre de 1992, l'estudi d'impacte ambiental corresponent.

L'estudi esmentat el va fer l'equip de l'Institut de
Tecnologia i Modelització Ambiental (ITEMA) de la Universitat
Politècnica de Catalunya, dirigit pel Dtor. José Maria Baldasano
Recio.

L'estudi arribava a la conclusió que els impactes positius
superaven als negatius. No es feia una valoració en termes
monetaris d'aquests impactes.
 

Palma, 9 de maig del 1996
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 2183/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa a dades
sociolingüístiques. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports no és
l'interlocutor adequat per respondre amb rigor aquesta pregunta.

Tot el que fa referència a dades sociolingüístiques ha de
ser contesta des del Servei Balear d'Estadística i Demografia que
pertany a la Conselleria de Funció Pública.
 

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

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 2185/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Balanzat i Torres, relativa a mitjans humans en
matèria de medi ambient. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

La Direcció General d'Ordenació del Territori i Medi
Ambient, ubicada a la seu de la Conselleria d'obres Públiques i
Ordenació del Territori, disposa dels següents mitjans personals:

Tres biòlegs.
Dos químics.
Dos geògrafs.
Un arquitecte.
Un arquitecte tècnic.
Un enginyer de camins.
Un economista.
Un pedagog.
Un administratiu.
Un adjunta a laboratori.
Quatre auxiliars administratius.
Un patró d'embarcacions.

D'altra banda, l'Administració de la CAIB compta,
també, amb altres mitjans personals en matèria ambiental adscrits
a altres conselleries:

Conselleria d'Agricultura.
Conselleria de Sanitat.
Conselleria de Governació.
Conselleria d'Indústria.

 
Palma, 9 de maig del 1996
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 2193/96, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a la inversió en la
compra d'accions de les empreses SILICOR GRAFIC S.A. i ART-BIT
S.A.. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

Foment Industrial, S.A. no ha fet cap inversió en la
compra d'accions de les empreses SILICON GRAFIC S.A. i ART-
BIT S.A.
 

Palma, 29 d'abril del 1996
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 2202/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a millores a camins rurals
d'Eivissa. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

El camí rural en què es varen dur a terme les millores al
llarg d'un quilòmetre (exactament 872 metres) va ser el del Coll al
dels Coloms, del terme municipal de Santa Eulàlia del Riu. Les
obres d'aquest camí varen ser executades i finançades pel MAPA.

El camí condueix a les finques del perímetre de reguiu
amb aigües residuals depurades de Santa Eulàlia del Riu.

El cost de les obres va ser de 8.758.976 pessetes.

En el cas de l'illa d'Eivissa, els camins que s'han de
millorar cada any per la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la
CAIB, tant amb fons de l'Administració central de l'Estat com amb
fons de la CAIB, se seleccionen per la Comissió Mixta Conselleria-
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, tenint en compte les
sol•licituds formulades pels ajuntaments respectius.
 

Palma, 4 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 2203/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a millores a camins rurals
de Mallorca. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Els camins rurals en què es varen dur a terme aquestes
millores varen ser: Can Caimari (957 metres), Can Sipera (2.257
metres), Cas Correu (1.690 metres) i Ses Puntes de Son Mir (666
metres). Les obres d'aquests camins, que estan situats a la zona de
reguiu d'interès nacional del Pla de Sant Jordi, del terme
municipal de Palma, varen ser executades i finançades pel MAPA.

Aquests camins condueixen directament a 98 finques de
la zona de reguiu esmentada, així mateix donen servei
indirectament a un gran nombre de finques confrontades a la zona.

El cost de les obres va ser de 53.719.552 pessetes.

En el cas de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera,
els camins que s'han de millorar cada any per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca de la CAIB, tant amb fons propis com amb
fons de l'Administració central de l'Estat, se seleccionen per les
respectives comissions mixtes Conselleria-Consell Insular
corresponents. En el cas de l'illa de Mallorca, s'han executat les
obres en les zones de reguiu d'interès nacional i en els termes
municipals inclosos en els programes operatius de l'objectiu 5b de
les Illes Balears.
 

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

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 2204/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a millores a camins rurals
de Menorca. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Els 5 quilòmetres de camins rurals que la Conselleria
d'Agricultura va millorar a Menorca a l'any 1995 (exactament
4.745 metres), corresponen al camí rural de Cavalleria, del terme
municipal d'es Mercadal. El termini d'execució de les obres acaba
el 30.6.96 i el seu finançament ha correspost a l'extingit Institut
Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari (IRIDA) del
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 2205/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a millores camins rurals
d'Eivissa. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Els 4 quilòmetres de camins rurals que la Conselleria
d'Agricultura va millorar a Eivissa l'any 1995 (exactament 4250 m.),
corresponen al camí rural de "Es Pla Roig i ramal" del terme
municipal de Sant Antoni de Portmany. El termini d'execució de les
obres acaba el 30.0696 i el seu finançament ha correspost al
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació..
 

Palma, 31 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 2210/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a regulació dels cans de
companyia per un sistema electrònic. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril
del 1996).

La regulació pot estar enllestida i aprovada el proper mes
de juny, si bé en darrer terme depèn de les al•legacions que puguin
fer els ajuntaments i les associacions afectades, als qui s'ha tramès
el projecte d'Ordre.

Sense cap dubte aquesta mesura pot contribuir a la
resolució d'aquest problema.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 2211/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a controls prevists en el Decret
56/1994. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Els escorxadors han estat dotats del material per dur a
terme el sacrifici eutanàsic dels animals.

El veterinari responsable de l'escorxador és funcionari de
la Conselleria de Sanitat, però també té actuacions encomanades per
la Conselleria d'Agricultura i Pesca, essent la vigilància del sacrifici
eutanàsic dels animals una d'elles. Aquest veterinari té instruccions
de comunicar a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, qualsevol
incidència que es relacioni amb les funcions delegades de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Al presenciar el veterinari de l'escorxador el sacrifici dels
animals, controla el mètode utilitzat en la majoria dels casos.

Quant al resultat dels controls, els veterinaris responsables
d'escorxadors, que els duen a terme, no han comunicat cap
incidència, fet que suposa que l'atordiment es duu a terme de
manera adequada.
 

Palma, 4 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.
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Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 2212/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a reunions del Consell
Agrari. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

El fet que a nivell de l'Estat espanyol no s'hagin
convocat eleccions a Cambres Agràries per tal de determinar les
organitzacions professionals agràries que tenguin la consideració
de més representatives als efectes de ser consultades per les
administracions públiques, tal com s'estableix a l'article 11, punt
3 de la Llei de 24 de desembre de 1986 de Cambres Agràries han
estat el motiu que sorgissin problemes a les convocatòries del
Consell Agrari de les Illes Balears.
 

Palma, 24 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 2213/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a control que realitza el
servei d'indústries i comercialització. (BOPIB núm. 39 de 30
d'abril del 1996).

Els controls duits a terme pel Servei d'Indústries i
Comercialització Agrària de la Conselleria d'Agricultura,
consisteixen en la inspecció prèvia de les instal•lacions que
compleixen els requisits establerts en les ordres que regulen l'ús
de la marca QC.

Els controls de qualitat es fan per laboratoris autoritzats
per la Conselleria d'Agricultura.

Quant al control sanitari, ja que s'establei l'obligatorietat
de la manipulació dels productes en dependències degudament
autoritzades i inscrites en la Conselleria de Sanitat dels productes
càrnics, segons les reglamentacions tecnicosanitàries en vigor.

Per part del Servei d'Indústries i Comercialització
Agrària de la Conselleria d'Agricultura es realitzen controls
periòdics per a comprovat els resultats de les anàlisis efectuades,
així com la documentació expedida per l'escorxador.
 

Palma, 24 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 2214/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a productors autoritzats
a utilitzar l'etiqueta "QC". (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del
1996).

No hi ha cap productor autoritzat per emprar l'etiqueta
QC en el producte "Vedella de les Balears".

Hi ha dos productors de pollastre fresc:
- Mataderos Isleños, S.A. (MATISA). L'any 1995 han

comercialitzat 2.134.478 pollastres amb QC.
- Avícola Manacor, S.A.. L'any 1995 han comercialitzat

1.000 pollastres amb QC.

No hi ha cap productor autoritzat per emprar l'etiqueta
QC en el producte "porcella de por negre de Mallorca".

No hi ha cap productor autoritzat per emprar l'etiqueta
QC en el producte "Carn d'oví de Balears".
 

Palma, 20 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AN) 
A la Pregunta RGE núm. 2215/96, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a ajuts concedits a UCAME i
a UCABAL. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

UCAME no ha rebut cap subvenció.

UCABAL, l'any 1995, va rebre una subvenció per un
import de 3.200.439 pessetes, segons l'Ordre del Conseller
d'Agricultura i Pesca, de dia 1 de juny del 1995, per la qual es
regula la concessió de subvencions a les organitzacions
professionals agràries i altres entitats associatives.
 

Palma, 25 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 2216/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a esforç econòmic dedicat a la
promoció del consum dels productes amb denominació d'origen.
(BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

És molt difícil comparar el grau d'interès i l'esforç
econòmic que les distintes administracions dediquen a la promoció
dels productes amb Denominació d'Origen, ja que en aquest sector
si que és cert que cada producte té unes característiques pròpies ben
diferenciades.

A l'hora de comparar s'ha de considerar l'amplitud de la
producció i les seves possibilitats de creixement, i la destinació de
la producció (mercats locals, regional, nacional o exterior).

A més, la promoció institucional de les denominacions
d'origen ha de ser genèrica, fet que genera una problemàtica afegida
en el cas de les Denominacions d'Origen de formatge "Mahón" i de
vi amb Denominació d'Origen "Binissalem-Mallorca", pel fe que en
cada un dels casos una sola marca té més del 70% de la producció
d'origen i existeix una forta sensibilitat per part de les firmes
inscrites respecte a no confondre les marques amb la Denominació.
Hem de considerar que la competència més directa en el mercat és
precisament entre les firmes inscrites en el Consell Regulador.

En la política que ha realitzat la Conselleria d'Agricultura
i Pesca del Govern balear s'han prioritzat les actuacions en millora
i control de la qualitat sobre les de promoció, ja que les primeres,
necessàriament, s'han de dur a terme en tota la producció emparada,
mentre que la promoció es pot dur a terme per les distintes
empreses. Malgrat això, la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per dur
a terme les campanyes de promoció d'aliments de les Balears, ha
tingut molt en compte els productes amb Denominació d'origen i
altres distintius de qualitat, com són les Denominacions
Específiques i Geogràfiques, i són moltes les actuacions que s'han
fet en aquest sentit, les quals no tenen res a envejar a les
produccions fetes per altres comunitats autònomes.
 

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



1558 BOPIB núm.59 - 30 d'agost del 1996

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 2217/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa al destí de la dotació en
capítol i rebuda en càrrec al Reial Decret 117/95. (BOPIB núm. 39
de 30 d'abril del 1996).

Els 82,2 milions de pessetes s'han destinat a pagar el sou
del personal transferit.
 

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

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 2218/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estructura definitiva de
les cambres agràries. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

L'estructura definitiva quedarà plasmada mitjançant una
llei que regularà tot el que fa referència a aquest tema. Actualment
està en fase de redacció.
 

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

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 2221/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons i Pons, relativa a inversions realitzades en
aplicació de la Llei 3/1987. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del
1996).

Les inversions de l'any 1991 es desglossen de la manera
següent:

1.- Actuacions de conservació, de consolidació i de tancament de
jaciments arqueològics:
- Cala Morell (Menorca): 4.000.000.- PTA
- Torralba d'en Salord (Menorca): 6.025.395.- PTA
- Redacció de l'inventari arqueològic de Sóller i Fornalutx:
749.000.-PTA
- Informe arqueològic de la carretera Artà-Alcúdia: 50.960.-PTA

2.- Enriquiment del patrimoni:
- Construcció d'un rellotge de sol al Santuari de Lluc: 528.000.-
PTA
- Estudis i treballs tècnics per la restauració de les pintures murals
de Can Gelabert de la Portella (Binissalem): 3.000.000.-PTA
- Foment del coneixement dels indrets del nostre patrimoni:
1.116.534.-PTA
- Adquisició pel Museu de Menorca d'un dibuix del s. XVIII de
Giuseppe Chiesa: 600.000.-PTA

3.- Treballs de catalogació, d'estudi i de restauració dels fons
bibliogràfics i documentals:
- Museu Arqueològic d'Eivissa: 3.184.544.-PTA
- Museu de Menorca: 2.300.000.-PTA
- Arxiu del Regne de Mallorca: 3.203.000.-PTA
- Biblioteca Pública de mallorca: 2.651.400.-PTA
- Conservatori de Música: 600.000.-PTA

4.- Foment de la creativitat artística. Vegeu-ne l'annex.

Les inversions de l'any 1992 es desglossen de la manera
següent:

1.- Actuacions de conservació i de manteniment de jaciments
arqueològics:
- Agençament de la necròpolis del Puig des Molins a Eivissa:
1.440.000.-PTA
- Tancament del poblat talaiòtic de Torralba d'en Salord (Menorca):
4.809.002.-PTA

2.- Treballs de catalogació, estudi i restauració del fons documental
i del fons museològic:
- Museu de Mallorca: 2.249.700.-PTA
- Museu de Menorca: 5.758.848.-PTA
- Museu d'Eivissa: 4.380.000.-PTA
- Arxiu del Regne de Mallorca: 7.702.400.-PTA
- Biblioteca Pública de Maó: 2.188.000.-PTA
- Biblioteca Pública de Mallorca: 7.306.438.-PTA

3.- Foment de la creativitat artística:
- Adquisició d'una col•lecció de 401 xilografies mallorquines i una
planxa de coure gravada per incrementar els fons del Museu de
Mallorca: 6.000.000.-PTA
- Compra d'obra d'art per augmentar els fons representatius de
l'evolució històrica de les arts a les Illes Balears. Vegeu-ne l'annex.

L'any 1993 no hi va haver dotació pressupostària per
aquest concepte.

Les inversions de l'any 1994 es desglossen de la manera
següent:

1.- Treballs de catalogació, estudi i restauració dels fons
bibliogràfics, documentals i museològics dels centres culturals:
- Museu de Mallorca: 4.028.671.-PTA
- Museu de Menorca: 11.008.553.-PTA
- Museu Arqueològic d'Eivissa: 10.041.180.-PTA
- Arxiu del Regne de Mallorca: 5.229.000.-PTA
- Biblioteca Pública de Palma: 3.193.303.-PTA
- Biblioteca Pública de Maó: 2.800.000.-PTA

2.- Adquisició de béns mobles per augmentar els fons dels centres
culturals:
- Museu de Mallorca: 9.364.000.-PTA
- Museu de Menorca: 745.715.-PTA
- Arxiu del Regne de Mallorca: 527.758.-PTA
- Biblioteca Pública de Palma: 934.999.-PTA

3.- Actuacions de conservació i manteniment dels edificis com a
centres culturals:
- Museu de Mallorca: 2.040.310.-PTA
- Museu Arqueològic d'Eivissa: 3.203.536.-PTA
- Casa de la Curia a Eivissa: 488.750.-PTA
- Biblioteca Pública de Maó: 1.498.172.-PTA

Pel que fa a l'any 1995, atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de
desembre, les competències en matèria de patrimoni històric foren
transferides als consells insulars, entre elles les que es determinen
en la Llei 3/1987, de 18 de març de mesures de foment del
patrimoni històric de les illes Balears.
 

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

Els annexos a què fa referència la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 2233/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a inversió en reparacions
a Biniparratx previstes per l'any 1996. (BOPIB núm. 39 de 30
d'abril del 1996).

S'adjunta còpia del programa d'invesions per a 1996,
aprovat per la Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per a
1996.
 

Marratxí, 20 de maig del 1996.
La Conselleria de Governació

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

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 2234/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a pressupost per obres de
millora d'instal•lacions de Sa Torre de Son Ganxo. (BOPIB núm.
39 de 30 d'abril del 1996).

S'adjunta còpia del programa d'invesions per a 1996,
aprovat per la Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per a
1996.
 

Marratxí, 20 de maig del 1996.
La Conselleria de Governació

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

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 2235/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a obres de millora a les
instal•lacions juvenils competència del Govern balear a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

S'adjunta còpia del programa d'invesions per a 1996,
aprovat per la Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per a 1996.
 

Marratxí, 20 de maig del 1996.
La Conselleria de Governació

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

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 2236/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a subvencions i ajudes
concedides a les associacions i grups juvenils de les Illes Balears
corresponents a l'any 1990. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Les subvencions del Govern balear a associacions i
entitats juvenils durant 1990 foren les que s'indiquen a la relació
annexa al present escrit, amb especificació del perceptor, quantia i
definició d'objectius d'acord amb l'enunciat de la classificació
funcional i econòmica de la partida pressupostària assenyalada.
 

La Conselleria de Governació.

La relació a què fa referència la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 2237/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a subvencions i ajudes
concedides a les associacions i grups juvenils de les Illes Balears
corresponents a l'any 1991. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Les subvencions del Govern balear a associacions i
entitats juvenils durant 1991 foren les que s'indiquen a la relació
annexa al present escrit, amb especificació del perceptor, quantia i
definició d'objectius d'acord amb l'enunciat de la classificació
funcional i econòmica de la partida pressupostària assenyalada.
 

La Conselleria de Governació.

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

A la Pregunta RGE núm. 2238/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a subvencions i ajudes
concedides a les associacions i grups juvenils de les Illes Balears
corresponents a l'any 1992. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del
1996).

Les subvencions del Govern balear a associacions i
entitats juvenils durant 1992 foren les que s'indiquen a la relació
annexa al present escrit, amb especificació del perceptor, quantia
i definició d'objectius d'acord amb l'enunciat de la classificació
funcional i econòmica de la partida pressupostària assenyalada.
 

La Conselleria de Governació.

La relació a què fa referència la resposta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 2239/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a subvencions i ajudes
concedides a les associacions i grups juvenils de les Illes Balears
corresponents a l'any 1993. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del
1996).

Les subvencions del Govern balear a associacions i
entitats juvenils durant 1993 foren les que s'indiquen a la relació
annexa al present escrit, amb especificació del perceptor, quantia
i definició d'objectius d'acord amb l'enunciat de la classificació
funcional i econòmica de la partida pressupostària assenyalada.
 

La Conselleria de Governació.

La relació a què fa referència la resposta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 2240/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a subvencions i ajudes
concedides a les associacions i grups juvenils de les Illes Balears
corresponents a l'any 1994. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del
1996).

Les subvencions del Govern balear a associacions i
entitats juvenils durant 1994 foren les que s'indiquen a la relació
annexa al present escrit, amb especificació del perceptor, quantia
i definició d'objectius d'acord amb l'enunciat de la classificació
funcional i econòmica de la partida pressupostària assenyalada.
 

La Conselleria de Governació.

La relació a què fa referència la resposta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 2241/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a subvencions i ajudes
concedides a les associacions i grups juvenils de les Illes Balears
corresponents a l'any 1995. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Les subvencions del Govern balear a associacions i
entitats juvenils durant 1995 foren les que s'indiquen a la relació
annexa al present escrit, amb especificació del perceptor, quantia i
definició d'objectius d'acord amb l'enunciat de la classificació
funcional i econòmica de la partida pressupostària assenyalada.
 

La Conselleria de Governació.

La relació a què fa referència la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 2273/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a proposta dels pescadors
d'Alcúdia d'implantar una aturada biològica per a la pesca del
jonquillo (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

1.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca ja va respondre als
interessats mitjançant escrit de 4 de desembre de 1995 (registre de
sortida núm. 33199 de 5 de desembre de 1995).

2.- A més, davant l'opinió de la Confraria de Pescadors
d'Alcúdia, cal destacar l'opinió contrària de les confraries de
pescadors de Pollença i Cala Rajada, ja que la posició de la
Confraria d'Alcúdia no té el suport de dades objectives. La
Conselleria d'Agricultura entén que el problema del jonquillo a les
Balears és general i està determinat tant per l'activitat pesquera com,
fonamentalment, per factors ambientals i per la manca de
coneixements suficients sobre la biologia de l'espècie.
 

Palma, 27 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 2274/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la possibilitat que els consells
insulars puguin gestionar el Pla de comerç i el Pla de
reindustrialització (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

En contestació a la pregunta formulada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, en el discurs d'investidura del Sr.
Cristòfol Soler i Cladera com a president de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears va quedar delimitat el criteri del
Govern d'aquesta comunitat autònoma en relació a les transferències
als consells insulars i aquest és el criteri que es pretén dur a terme
durant la present legislatura.

Per això, abans de parlar de noves atribucions de
competències als consells insulars, és aconsellable contemplar les
transferències abans esmentades i dur-les a terme, d'acord amb el
que manifestà el Molt Hble. Sr. President de la CAIB en el discurs
d'investidura. 
 

La Conselleria de Comerç i Indústria
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Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 2275/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a dificultats per a la
implantació de la "finestra única" en matèria de creació d'empreses
(BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

La principal problemàtica es deriva de la multitud
d'administracions que intervenen en la creació d'una empresa.

Aquest procés afecta, en funció de les diferents
activitats, a unitats administratives de caràcter local, d'altres
d'àmbit insular, d'altres de caràcter autonòmic i d'altres de nivell
estatal.

Lògicament, seria molt interessant poder disposar
d'aquest servei, però indubtablement, per causa de conflictes
competencials, no podria dependre jeràrquicament de cap
administració. Hauria de tenir, per tant, un caire privat, allà on ja
està funcionant, perquè el que estam definint no és més que la
feina desenvolupada pels gestors administratius.
 

La Conselleria de Comerç i Indústria

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 2278/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a inspeccions practicades
en matèria de compliment de la Llei de protecció de l'ambient
atmosfèric (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

La resposta a la pregunta es troba a l'informe adjunt que
el 22 de març va ser tramès per aquesta conselleria a la
Vice`residència del Govern per tal de donar compliment a una
proposició no de llei, segons certificació de la Comissió
d'Economia, Hisenda i Pressuposts de dia 10 d'octubre de 1989.

Informe sobre la Campanya d'inspecció a indústries
potencialment contaminadores de l'atmosfera (1995).

En compliment de la proposició no de llei aprovada pel
Parlament de les Illes Balears dia 10 d'octubre de 1989, s'emet el
present informe referent a la campanya d'inspeccions corresponent
a l'any 1995.

La campanya s'ha realitzat basant-se en el cens
d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA),
establert en 30 indústries del Grup A, que disminueix en dos
unitats en relació a 1994 per dues baixes, i 135 del Grup B, que
disminueix en una unitat en relació a 1994 per 5 baixes, i 4 altes.

Les 30 indústries del Grup A vénen totes obligades a
efectuar mesuraments d'emissions a l'atmosfera, mentre que per a
les del Grup B es va procedir a fer una selecció de 62 de les 135
indústries censades amb els següents criteris:

- Les teuleres que utilitzen fuel oil com a combustible.
- Plantes de formigó preparat. Totes han de presentar certificat
acreditatiu de les mesures anticontaminació adoptades.
- Tots els hospitals censats.
- Totes les adoberies.
- Instal•lacions de combustió importants o conflictives.

Pel que fa a les empreses del Grup C, es varen
seleccionar 14 de les 86 censades, representatives de les activitats
més significatives del grup.

A dates d'ara, de les 106 empreses dels grups A, B i C que
deuen efectuar mesuraments, han remès el certificat 24 del Grup  A,
48 del Grup B i 12 del Grup C, s'han observat anomalies de petita
entitat en 9 casos i s'ha establert un termini de tres mesos per a la
seva correcció.

S'inicià el tràmit de 13 expedients sancionadors per
incompliment de la proposició no de llei objecte de l'informe.
 

Palma, 13 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria

El cens d'activitats potencialment contaminadores de
l'atmosfera (1995), annex a la resposta, queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 2279/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a inspeccions practicades en
matèria de compliment de la Llei de residus tòxics i perillosos
(BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Per part de la Conselleria de Comerç i Indústria s'han
realitzat 44 inspeccions dins l'àmbit de la Llei de residus tòxics i
perillosos. Els resultats han estat satisfactoris i no s'ha iniciat cap
expedient sancionador.
 

Palma, 13 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria

L'informe de la memòria del Servei d'Energia, Medi
Ambient i Mines referent al contingut de la pregunta, annex a la
resposta, queda dipositat al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 2280/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon orfila i Pons, relativa a resultat de l'estudi
"Comerç alternatiu a les Balears" (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril
del 1996).

El resultat d'aquest estudi s'ha de considerar dins del
marc general del programa d'estudis que es varen realitzar per a la
redacció del Pla director sectorial d'equipaments comercials de les
Illes Balears. En aquest sentit, l'estudi va contribuir a conèixer
alguns aspectes, quelcom, d'un tipus de comerç que restava fora
del conjunt dels estudis més generals.

El seu cost fou de 3.100.000 pessetes.

L'empresa adjudicatària fou el Gabinet de
Desenvolupament Tecnològic S.L.
 

Palma, 9 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 2281/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a motius pels quals no
s'ha atorgat cap ajut a les entitats col•laboradores que tenen per
objectiu "coadjuvar al millor compliment" de la llei de protecció
dels animals  (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca no té constància de
cap sol•licitud d'ajuda d'entitats col•laboradores que tenen per
objectiu "coadjuvar al millor compliment" de la Llei de protecció
dels animals que viuen a l'entorn humà.
 

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

Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 2282/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a campanya de control de
la ramaderia de les Balears (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del
1996).

El motiu pel qual durant els anys 1993, 1994, 1995 i el
present 1996 no han estat sotmesos a sanejament ramader la
totalitat de ls caps de bestiar de les explotacions ramaderes va ser
decisió presa a conseqüència del baix índex de positivitat existent
en relació amb les malalties objecte d'aquest sanejament.

Es prendrà la decisió d'ampliar les campanyes a la
totalitat de les explotacions l'any 1997, si això es considera
convenient.
 

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

Ordre de Publicació
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 2283/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la no existència a Menorca
de cap associació de defensa sanitària (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril
del 1996).

Hi ha una sol•licitud procedent de Menorca, per a la
formació de l'ADS de l'ovella de Menorca, la tramitació de la qual
està paralitzada en no complir el que s'exigeix en el punt número 4
de l'Ordre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de 26 de maig de
1992, per la qual es regulen les agrupacions de defensa sanitària en
les diverses espècies ramaderes de Balears, que diu: "Les ADS
hauran d'agrupar com a mínim el 30% dels ramaders del municipi
o municipis on radiquin"
 

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

Ordre de Publicació
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 2284/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la major incidència a l'illa de
Menorca de la mamitis subclínica (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del
1996).

Possiblement és per mor de causes alimentàries de maneig
de bestiar o de funcionament d'instal•lacions.

El "secat" és practica de manera habitual entre els
ramaders de boví de qualsevol lloc.

Des de fa anys, la conselleria, a través de l'Ibabsa,
subvenciona als ramaders el control lleter de les illes, productes
antibiòtics per al tractament durant el "secat" i productes per al bany
antisèptic de mugrons. També es realitza un servei de revisió
d'instal•lacions de munyiment.

La conselleria té, no obstant això, en projecte fer un estudi
sobre aquest fet.
 

Palma, 22 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 2285/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a gestions amb el Govern de
l'Estat per tal d'aconseguir una administració única pesquera
(BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Dins els nostres objectius, s'han de fer gestions davant el
nou Govern per aconseguir una administració única pesquera a les
Illes Balears.
 

Palma, 24 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona
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Ordre de Publicació
BN) 

A la Pregunta RGE núm. 2287/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a sistema utilitzat per
transmetre la informació sobre els efectes negatius de la utilització
del clembuterol (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca considera que la
informació sobre els efectes negatius del clembuterol a l'engreix
del bestiar ha estat suficientment divulgada pels mitjans
informatius al llarg de tots aquests anys com per no haver
d'utilitzar sistema d'informació específic.

El clembuterol és un finalitzador prohibit, el seu ús és
delicte i això ho coneixen tots els ramaders que es dediquen a
l'engreix d'animals.

No obstant això, en el curs de les visites que es fan a les
explotacions d'engreix els tècnics de cada comarca donen la
informació adient als ramaders.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
BO) 

A la Pregunta RGE núm. 2288/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a controls als productes
carnis procedents de fora de les Illes (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril
del 1996).

Els controls efectuats per la Conselleria de Sanitat als
productes carnis procedents de fora de les Illes són els que
prescriu el Reial Decret 1904/93, de 29 d'octubre, pel qual
s'estableixen les condicions sanitàries de producció i
comercialització de productes carnis i d'altres determinats
productes d'origen animal, i que són els següents:

Control de l'origen: nom o raó social del fabricant,
número de RGSA, localitat, província o estat membre de l'UE, pel
que fa a la documentació comercial (factura o albarà que
acompanya l'expedient). En el cas que la seva procedència fou de
tercers països, es controla també el certificat sanitari.

Control del certificat sanitari d'acompanyament dels
productes carnis procedents d'altre estat membre o nacionals si
han estat obtinguts a partir de carns procedents d'un escorxador
ubicat a una regió o zona sotmesa a restricció per motius de sanitat
animal, o procedents d'un altre estat membre després d'haver
transitat per un país tercer dins un medi de transport precintat.

Control de transport.

Control de l'envassament.

Control de l'embalatge.

Control de l'etiquetat que inclou el de la llista
d'ingredients o composició qualitativa indicant les espècies de
procedència, exceptuant aquells casos que per la denominació del
producte, ja es dedueixi clarament. Control del lot, partida, data de
caducitat o de consum preferent i data de congelació en el cas de
productes congelats.

Control del marcat.

Control de l'emmagatzemament i de les condicions de
conservació.

Control del tancament i de les condicions de conservació.

Control del tancament dels recipients tancats
hermèticament en el cas de productes pasteuritzats i esterilitzats.

Control dels caràcters organolèptics.

Control dels caràcters físicoquímics.

Control bacteriològic puntual en cas de sospita.

Control de la venda, que haurà de realitzar-se als llocs
adients.

Controls puntuals de clembuterol (i resta de residus) en
cas de sospita fonamentada, els quals es fan de forma programada
i sistemàtica a les carns als escorxadors d'origen (Pla nacional
d'investigació de residus i homòlegs).

No es realitza control específic de clembuterol si no hi ha
sospita.

No s'ha detectat cap cas de clembuterol en productes
carnis durant l'any 1995, per tant, no s'ha imposat cap sanció a
aquest respecte.
 

Palma, 10 de maig del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
BP) 

A la Pregunta RGE núm. 2289/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a cultius de peix rendibles des
de la perspectiva de la creació d'empreses de cultius marins (BOPIB
núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca considera que poden
ser rendibles els cultius de peix que compleixin les següents
condicions:

a) Que es tracti d'espècies adaptades al nostre clima (per
exemple, no es viable cultivar-hi salmó o rèmol).

b) Que no es tracti d'espècies exòtiques, la introducció de
les quals hi podrien provocar problemes ecològics).

c) Que es puguin cultivar en gàbies flotants.

Amb aquestes tres premisses entenem que els cultius de
peix que són rendibles a les Balears són els de llop, orada, serviola
i déntol, preferentment en gàbies flotants en el mar obert.
 

Palma, 22 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell
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Ordre de Publicació
BQ) 

A la Pregunta RGE núm. 2290/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la producció d'alevins
de l'empresa Seamasa (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Any 1994: No s'han realitzat vendes.

Any 1995:
Vendes:
Alevins de llop (5 gr): 20.000 a Cultius Marins de Porto

Colom, 13.500 al restaurant Es Pla (Fornells) (aquesta operació va
resultar fallida per un accident en el transport).

Adults de serviola (4 Kg): 80 al zoo de la Casa de
Campo de Madrid.

A través d'un conveni amb la Generalitat de Catalunya:
juvenils de déntol (50 gr): 400 a la Generalitat de Catalunya.

Experiències d'engreix en empreses: juvenils de déntol
(50 gr): 400 a Cultius Marins de Porto Colom.
 

Palma, 24 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç  i Indústria:
Josep Juan Cardona

Ordre de Publicació
BR) 

A la Pregunta RGE núm. 2291/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a les actuacions
destinades a facilitar la comercialització de la mel produïda a les
Illes Balears (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Les línies de foment de transformació i comercialització
de produccions agràries, com és el cas de la mel, es concreten en
el 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.

Són auxiliables les inversions següents:

La construcció i l'adquisició de béns immobles,
exceptuant la compra de terrenys.

L'adquisició d'equipaments i maquinària nova.

Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones
físiques o jurídiques que realitzin la inversió.

La quantia màxima de l'ajuda que procedeix del FEOGA
és del 30%. A aquesta ajuda s'ha d'afegir un 10% per a OPFH, un
7'5% per a cooperatives agràries o "sats" i un 5% per a la resta
d'empreses.

L'adquisició d'envasaments no recuperables no pot ser
subvencionada. Per poder subvencionar les etiquetes, així com per
a la realització de campanyes de divulgació, s'hauria de disposar
d'una indicació de qualitat, emesa per la Conselleria d'Agricultura
i Pesca, que avali les característiques específiques de la mel
emparada.
 

Palma, 14 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
BS) 

A la Pregunta RGE núm. 2292/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa al nivell d'infestació per la
varroasi dels apiaris de les Illes Balears (BOPIB núm. 39 de 30
d'abril del 1996).

En aquest moment el nivell d'infestació per la varroasi als
apiaris és molt baix i només es presenten alguns casos aïllats.

Aquest baix nivell s'ha obtingut gràcies als tractaments
preventius que es fan cada temporada després de recollir la mel i
que la Conselleria d'Agricultura i Pesca subvenciona amb el 50%.

Aquestes ajudes s'han donat en base al conveni
d'assistència tècnica amb Ibabsa per desenvolupar el Programa de
lluita contra determinades malalties del bestiar durant 1996. 
 

Palma, 14 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
BT) 

A la Pregunta RGE núm. 2293/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions realitzades en la
lluita contra la plaga de la "mosca de la fruita" (BOPIB núm. 39 de
30 d'abril del 1996).

Les actuacions principals per a aquesta plaga han estat les
següents:

Assessorament i direcció tècnica a les agrupacions de
Defensa Vegetal de les Illes.

Seguiment anual del cicle biològic de la plaga.
Lluita química: assentament de l'ús dels mètodes de

control amb esquer, a les plantacions.
Lluita biològica: repartiment de trampes subvencionades,

introducció de sistemes biològics de control a base d'atractius
sexuals i alimentaris.

Experimentació en nous models de trampeig i
formulacions d'atractius.

Col•laboració amb la UIB per a la realització d'una sèrie
de treballs encaminats a l'emplaçament de la lluita integrada
(feromones sintètiques) als cultius afectats.

El pressupost destinat a aquest objectiu durant l'any 1995
va ser de 5.585.843 pessetes.

El pressupost que s'hi ha previst destinar durant l'any 1996
serà de 2.282.500 pessetes.
 

Palma, 24 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
BU) 

A la Pregunta RGE núm. 2294/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a aportacions econòmiques del
Consell Insular de Menorca a l'Institut de Biologia Animal (BOPIB
núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Any 1994: 10.701.485 pessetes
Any 1995: 13.383.843 pessetes

Actuacions en matèria de sanitat animal en el ramat oví.
Actuacions en matèria de sanitat animal en el ramat equí.
Actuacions en matèria de sanitat animal en el ramat boví.
Actuacions en matèria de producció animal en el ramat

boví.
 

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



BOPIB núm.59 - 30 d'agost del 1996 1565

Ordre de Publicació
BV) 

A la Pregunta RGE núm. 2295/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a aportacions
econòmiques del Consell Insular de Mallorca a l'Institut de Biologia
Animal (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Les prestacions que ve desenvolupant l'Institut s'han
seguit realitzant encara que amb una major despesa per al
ramader, ja que no s'ha disposat d'aportació econòmica per part
del Consell Insular de Mallorca.
 

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

Ordre de Publicació
BX) 

A la Pregunta RGE núm. 2296/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a gestions per tal
d'aconseguir la declaració de la zona nord del port de Maó com a
zona d'interès marisquer (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

En relació amb aquesta pregunta, i tal com ja es va
explicar a la resposta escrita de la pregunta RGEP núm. 1405/95,
la situació és la següent:

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 a Llei
de costes de 1988, la competència en matèria d'ordenació
portuària es 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,m 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 restàs com una estreta beta marginal.
Des d'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 en els seus plans
d'ordenació l'interès marisquer de la zona nord del port de Maó.
Aquesta política es preveu que continuï sense variacions.

Pel que fa a gestions concretes, el febrer de 1996 el
director general de Pesca i Cultius Marins va tenir una entrevista
amb el director de l'Autoritat Portuària de Balears, en què es va
parlar, entre altres coses, del marisqueig al port de Maó.
 

Palma, 24 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
BY) 

A la Pregunta RGE núm. 2297/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a efectes de les instal•lacions
nàutiques de recent construcció sobre la zona que es promou per a
ser declarada d'interès marisquer (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del
1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca considera que les
instal•lacions nàutiques de recent construcció al port de Maó
afectaran a la zona declarada de mol•luscs bivalves i altres
invertebrats marins, en compliment del RD 345/1993, en la mateixa
mesura que puguin afectar a la resta del port. En qualsevol cas i fins
ara, als mostreigs rutinaris de l'aigua de port, en cap dels punts de
mostreig ni en cap dels paràmetres analitzats (temperatura, salinitat,
pH, oxigen dissolt, color, presència d'hidrocarburs, material en
suspensió i microbiologia) no s'han detectat variacions anormals.
No obstant això, la zona declarada a l'empara del RD 345/1993
comença a partir de Riu Clar i no hi entra sa Colàrsega.

Sobre els possibles efectes de les instal•lacions nàutiques
al port de Maó, la Conselleria d'Agricultura i Pesca no ha emès cap
opinió a aquest respecte.
 

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

Ordre de Publicació
BZ) 

A la Pregunta RGE núm. 2298/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a control de qualitat de les
aigües del port de Maó (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca no ha realitzat cap
control específicament dirigit a cobrir aquest aspecte, però com és
natural, ha continuat fent els controls rutinaris (periodicitat
mensual) en compliment del RD 345/1993, de zones declarades de
producció de mol•luscs bivalves i altres invertebrats marins. En cap
dels punts de mostreig ni en cap dels paràmetres analitzats
(temperatura, salinitat, pH, oxigen dissolt, color, presència
d'hidrocarburs, material en suspensió i microbiologia) no s'han
detectat variacions anormals. no obstant això, la zona declarada a
l'empara del RD 345/1993 comença a partir de Riu Clar i no hi entra
sa Colàrsega.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell
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Ordre de Publicació
CA) 

A la Pregunta RGE núm. 2299/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions per tal de
millorar la comercialització del formatge de Mallorca (BOPIB
núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca té per norma fer
campanyes d'aliments de les Balears i no diferencia la imputació
dels costs als distints productes promoguts, per tant, les accions de
promoció dels formatges mallorquins van incloses en les
campanyes d'aliments de les Balears i no podem concretar quin és
el pressupost específic que correspon als formatges de Mallorca.
 

Palma, 14 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell
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