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4. INFORMACIONS
A) Relativa a designació de diputats que han de defensar davant el Congrés de Diputats la Proposició de llei per la qual passa a

denominar-se oficialment Illes Balears la "provincia de las Islas Baleares" 1623
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2300/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a preses de mostres a les
explotacions ramaderes (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Durant l'any 1995 s'han realitzat 42 preses de mostres a
les explotacions per tal de detectar pràctiques d'engreix d'animals
destinats a l'escorxador amb clembuterol.

La selecció es fa de tal manera que el control es realitzi
de manera equitativa a totes les comarques ramaderes; a més es
procura incloure les grans explotacions de tipus intensiu que, per
qüestions òbvies, atesa la industrialització de la seva producció,
poden ser les més afectades; quant a les explotacions més petites
i amb uns altres sistemes d'engreix es fa una rotació per tal que
totes arribin a controlar-se. 
 

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

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2309/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a programes
comunitaris per al foment de l'ocupació desenvolupats a Menorca
durant l'any 1995 (BOPIB núm. 39 de 30 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
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2311/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Mercè Amer i Riera, relativa a la situació
de treballadors de les cambres agràries de Balears (BOPIB núm.
39 de 30 d'abril del 1996).

Les cambres agràries són corporacions de Dret Públic,
dotades de personalitat jurídica i amb capacitat d'obrar; per això,
per aquesta qüestió concreta, cal adreçar-se a la cambra que
correspongui.
 

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

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2312/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Mercè Amer i Riera, relativa a la Llei de
cambres agràries de Balears (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del
1996).

Està previst presentar la Llei de cambres agràries de
Balears en el pròxim període de sessions.
 

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. 2314/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Mercè Amer i Riera, relativa a ús i
aprofitament que es fa dels locals llogats per les cambres agràries
locals a diferents pobles (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Les cambres agràries són corporacions de Dret Públic
dotades de personalitat jurídica i amb capacitat d'obrar.
 

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

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2315/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Mercè Amer i Riera, relativa a l'aprofitament
que es fa de les propietats de la Cambra agrària interinsular balear
(BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Adreçau-vos a la cambra agrària local de Maria de la Salut
i a la Cambra interinsular balear.
 

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

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2342/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i  Pons, relativa als consells insulars en
matèria d'agricultura i pesca (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del
1996).

L'estudi sobre les transferències als consells insulars es va
adjudicar al Sr. Avel•lí Blasco Esteve. 

No es va realitzar cap tipus de concurs per a l'adjudicació
de l'esmentat estudi; l'article 57 de la Llei 13/1995, de contractes de
les administracions públiques, eximeix de la necessitat de concurs.

El criteri utilitzat per a l'adjudicació de l'estudi va ser el
d'un expert jurista de reconegut prestigi en la matèria.

La conselleria no pensa que l'estudi ha sortit una mica car.

L'estudi en qüestió ha influït decisivament en l'esborrany
d'avantprojecte de llei d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'agricultura i pesca.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 2391/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a despeses i
quantitats invertides a Menorca durant l'any 1995 en relació a
l'1,1% del patrimoni històric (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del
1996).

Durant l'any 1994, la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports no ha invertit a Menorca cap quantitat en aplicació de la
Llei 3/1987. Us record que, atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de
desembre, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural,
d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, els
consells insulars assumeixen totes les competències del Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports determinades a 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.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2395/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a estudi sobre possibles
usos de les pedreres de marès (BOPIB núm. 40 de 6 de maig del
1996).

El Govern balear no té la intenció d'efectuar, ni preveu,
cap estudi sobre la reutilització de pedreres de marès abandonades
a les Illes Balears, com a espai cultural, lúdic o natural. Això està
previst en el Pla sectorial de pedreres de les Illes Balears a través
del consorci que es crea per aquesta finalitat específica.

El Govern balear coneix i ha avaluat de forma positiva
els projectes i estudis efectuats per l'Associació Lithica.

El Govern balear no ha fet cap aportació econòmica per
a la realització de projectes de recuperació de pedreres de marès
de Menorca per part de l'Associació Lithica.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 2401/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la utilització de les
aigües depurades de l'EDAR Ciutadella nord (BOPIB núm. 40 de
6 de maig del 1996).

1.- L'RD 849/1986, d'11 d'abril, estableix la necessitat
de concessió administrativa de l'organisme de conca per a
qualsevol reutilització de les aigües, que requerirà un informe
preceptiu i vinculant de l'autoritat sanitària. A la nostra comunitat
autònoma l'Administració Hidràulica competent en matèria
d'aigües és la Junta d'Aigües.

Aquest requisit de necessitat de sol•licitud de concessió
administrativa s'inclou, com a punt clau, dins l'apartat d'etapes
prèvies a definir del projecte final dels documents d'avantprojecte
elaborats per cada EDAR del Pla integrat de reutilització de les
aigües tractades a les Illes Balears.

En el cas de l'EDAR de Ciutadella nord, en el moment
de redactar l'avantprojecte de la segona fase del Pla de
reutilització i segons la informació recollida a la Junta d'Aigües
per l'empresa SEAR, S.A., contractada per elaborar l'estudi, no
existia cap concessió administrativa o sol•licitud de concessió
respecte l'efluent de l'esmentada EDAR.

2.- L'elaboració de propostes del Pla integrat de
reutilització de les aigües tractades a les Illes Balears s'ha realitzat
amb la col•laboració dels ajuntaments implicats, els quals han
aportat les seves propostes. L'empresa contractada per a
l'elaboració de l'estudi ha recollit la informació i propostes dels

sectors interessats per, posteriorment, presentar-la a les reunions del
grup de seguiment del Pla.

En aquest cas, la proposta de coordinació de les dues
alternatives, presentada a la segona fase del Pla l'any 1995, s'ha
basat en l'interès dels propietaris de la finca de sa Torre del Ram en
fer ús d'una servitud concedida per l'ajuntament sobre les aigües
tractades en cas de posar-se en explotació agrícola la finca, derivada
del fet que els propietaris varen cedir la parcel•la en què s'ubica
l'actual EDAR de Ciutadella nord amb aquestes condicions, i en
l'interès expressat per representants de l'ajuntament d'estudiar la
viabilitat d'utilitzar part d'aquestes aigües tractades en el reg d'un
camp de golf dins el marc d'una possible ampliació futura d'un port
esportiu a Ciutadella.
 

Palma, 17 de maig del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2402/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la guia de recursos, materials
didàctics i materials audiovisuals de la campanya europea de la
joventut contra el racisme, la xenofòbia, l'antisemitisme i la
intolerància (BOPIB núm. 40 de 6 de maig del 1996).

L'elaboració i la publicació de materials didàctics i altres
edicions referides a la campanya és una tasca assumida pel
Secretariat del comitè espanyol.

Hem rebut fa pocs dies diversos exemplars de la Guia de
recursos, única publicació de la qual tenim coneixement.

Us trametem adjunta la documentació rebuda a la seu de
la Secretaria del comitè balear i que fa referència a l'esmentat
material.
 

Marratxí, 23 de maig del 1996.
El Director Gerent de Joventut i Família.

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

A la Pregunta RGE núm. 2403/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa al seminari d'avaluació
de la campanya europea de la joventut contra el racisme, la
xenofòbia, l'antisemitisme i la intolerància (BOPIB núm. 40 de 6
de maig del 1996).

El seminari d'avaluació de la campanya és una activitat
organitzada des del comitè espanyol. En conseqüència, us
trametem, adjunta, la documentació que, fins a hores d'ara, hem
rebut a la seu de la Secretaria del comitè balear i que fa referència
a l'esmentat seminari.

Quant a la continuïtat del comitè balear i de les activitats
a realitzar, us informam que el Ple del comitè balear es va reunir
el propassat 2 de maig per tal d'estudiar aquest aspecte. S'acordà
la seva continuïtat i convocar un nou ple a finals de juny amb
propostes concretes per part dels membres.
 

Marratxí, 23 de maig del 1996.
El Director Gerent de Joventut i Família.

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2498/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a assistència a la
projecció de la pel•lícula "Más allá de Rangún" (BOPIB núm. 40
de 6 de maig del 1996).

L'afluència de públic a les sessions organitzades per
aquesta institució amb motiu de la celebració del dia de la dona va
ser la següent:

Ciutadella: "Más allá de Rangún", 85 espectadors.
Maó: "Más allá de Rangún", 75 espectadors.
Eivissa: "Más allá de Rangún", 196 espectadors.
Eivissa: "Sólo ellas", 140 espectadors.

 
Palma, 22 de maig del 1996.
La Presidenta de la CID:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2499/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la projecció
de la pel•lícula "Más allá de Rangún" (BOPIB núm. 40 de 6 de
maig del 1996).

Les despeses totals originades per la projecció de la
pel•lícula "Més enllà de Rangoon" a l'illa de Menorca, per part de
la Comissió Interdepartamental de la Dona han estat de 69.600
PTA.
 

Palma, 22 de maig del 1996.
La Presidenta de la CID:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2505/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a empreses
subministradores, el 1996, de dosis seminals de l'espècie bovina
(BOPIB núm. 40 de 6 de maig del 1996).

El Consell d'Administració d'Ibabsa celebrat el passat dia
29 d'abril del 1996, en base a l'informe amb data 25/04/96 del
Director tècnic de l'esmentada empresa sobre la selecció dels
sementals ofertats ratificat pel Servei de Ramaderia amb data
29/04/96, va acordar l'adquisició de les dosis seminals pel programa
de millora genètica del bestiar boví lleter 1996.

Les empreses subministradores i braus seleccionats són els
següents:

- Sementals selectes, subministrador de:
Singing Brook NB Mascot.
Highlight Converse.

- Lanmark Genetics-Eurofomentos pecuarios, submin. de:
MR Rainbow Miko - ET.

- ABS-Progenex, S.A., subministrador de:
Pecan-Oak Mark William.

- Semex España, subministrador de:
Shoreman Mason.
Motoesquí Aerostar.
Mark CJ Gilbrook Grant.
Peartone Hagerville.

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2506/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a ofertes que s'han
presentat per a l'adquisició de dosis seminals de l'espècie bovina
(BOPIB núm. 40 de 6 de maig del 1996).

1.- Les empreses que han presentat ofertes són les
relacionades a continuació:

Semen Zoo España, S.L.
Antonio Jodrá, S.A.
Picañol.
Eurofomento Pecuario.
Holland Genetics.
Progenex, S.L.
Semex España, S.A.
Aberekin, S.A.
Sementales Selectos.

2.- Cadascuna de les empreses -exceptuant Holland
Genetics- ha presentat una llista de preus que varia segons la raça
i el semental escollit. El nombre de races i sementals que s'oferten
són els següents:

Empresa: Semen Zoo España, S.L.; nombre de races:
quatre, nombre de toros: vint.

Empresa: Antonio Jodrá, S.A.; nombre de races: no
s'especifiquen, nombre de toros: dos.

Empresa: Picañol; nombre de races: no s'especifiquen,
nombre de toros: sis.

Empresa: Eurofomento Pecuario; nombre de races: no
s'especifiquen, nombre de toros: un.

Empresa: Progenex, S.L.; nombre de races: no
s'especifiquen, nombre de toros: un.

Empresa: Semex España, S.A.; nombre de races: no
s'especifiquen, nombre de toros: quatre.

Empresa: Aberekin, S.A.; nombre de races: vuit, nombre
de toros: no s'especifiquen.

Empresa: Sementales Selectos; nombre de races: no
s'especifiquen, nombre de toros: vint-i-un.

3.- El preu de les dosis seminals varia també en funció del
número de dosis que s'encarreguin. De manera indicativa, es pot
assenyalar que les dosis més econòmiques ofertades corresponen als
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toros "Essor", "Ermes" i "Gaston", a 150 PTA./dosi si
s'encarreguen més de 10.000 dosis, mentre que el preu de la dosi
més cara correspon al toro anomenat "Singing Brook NB Mascot",
a 18.600 PTA/dosi.
 

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

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2508/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a l'alta de l'impost
d'ativitats econòmiques de l'empresa Fires i Congressos de Balears
(BOPIB núm. 40 de 6 de maig del 1996).

Existeixen, entre d'altres, les següents normes
prohibitives pel que fa a la difusió de dades de contingut fiscal:

1.- L'article 113 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre,
General tributària, en la seva redacció donada per la Llei 25/1995,
de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General
tributària, disposa:

"1. Les dades, informes o antecedents obtinguts per
l'Administració Tributària en l'acompliment de les seves funcions
tenen caràcter reservat i només podrà ser utilitzat per a l'efectiva
aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tengui
encomanada, sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers,
llevat que la cessió tengui per objecte:

a) La investigació o persecució de delictes públics pels
òrgans jurisdiccionals o pel Ministeri Públic.

b) La col•laboració amb altres administracions
tributàries a l'efecte del compliment d'obligacions fiscals a l'àmbit
de les seves competències.

c) La col•laboració amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social per al correcte desenvolupament dels fins
recaptadors encomanats a aquesta.

d) La col•laboració amb qualssevol altres
administracions públiques per a la lluita contra el frau a l'obtenció
o percepció d'ajudes o subvencions a càrrec de fons públics o de
la Unió Europea.

e) La col•laboració amb les comissions parlamentàries
d'investigació en el marc legalment establert.

2. Totes les autoritats o funcionaris que tenguin
coneixement d'aquestes dades, informes o antecedents, estaran
obligats al més estricte i complet sigil respectes d'ell, llevat dels
casos esmentats. Amb independència de les responsabilitats penals
o civils que puguin correspondre, la infracció d'aquest particular
deure de sigil es considerarà sempre falta disciplinària molt greu."

2.- S'ha d'assenyalar que no és d'aplicació al cas el Reial
Decret Llei 5/1994, de 29 d'abril, que regula l'obligació de
comunicació de determinades dades a requeriment de les
comissions d'investigació, ja que no ha realitzat la petició cap
d'aquestes comissions.

3.- Ultra això, l'Ordre del Ministeri d'Economia i
Hisenda de 30 de juliol del 1982 referent a la limitació de l'accés
a la informació de bases de dades fiscals disposa que:

"1. Tota la informació continguda a les bases de dades
del Ministeri d'Economia i Hisenda, arxius magnètics del Centre
de Procés de Dades, Centres regionals d'Informàtica i
dependències i seccions d'Informàtica de les delegacions i
administracions d'Hisenda, derivada de declaracions, actes,
actuacions d'investigació, expedients, denúncies i, en general, de
qualsevol casta de documents, sigui personal, econòmica, o
estrictament fiscal, tant si afecta a persones físiques o jurídiques,
serà d'ús exclusivament reservat pel compliment dels fins que
l'ordenament jurídic encomana al Ministeri d'Economia i Hisenda.

...

4. L'accés a les bases de dades fora de les normes
d'autorització d'aquesta Ordre i de les que s'estableixin en aplicació
del que es disposa al núm. 5 de la mateixa, la utilització i difusió de
la informació fora de l'àmbit estricte exigit per a la funció i lloc de
treball desenvolupat pel funcionari, es considerarà com a violació
del secret professional i, en conseqüència, com a falta molt greu
d'acord amb l'article 6 del Reglament del Règim disciplinari dels
funcionaris al servei de l'Administració Civil de l'Estat."
 

Palma, 17 de maig del 1996.
La Conselleria d'Economia i Hisenda.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2526/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la situació en la qual es troba
la realització de l'estudi "Habitats de compra dels turistes" (BOPIB
núm. 40 de 6 de maig del 1996).

Aquest estudi va ser duit a terme l'any 1993. El seu cost
va ser de 17.250.000 PTA. i va ser realitzat per l'empresa Penta 15,
S.L.
 

Palma, 21 de maig del 1996.
El Cap del Servei de Comerç.
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Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 2527/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la situació en la qual es
troba la realització de l'estudi "Monografies sobre comerç a les
zones turístiques" (BOPIB núm. 40 de 6 de maig del 1996).

Aquest estudi va ser duit a terme l'any 1993. el seu cost
va ser de 10.999.750 PTA. i va ser realitzat per l'empresa CAEB.
 

Palma, 21 de maig del 1996.
El Cap del Servei de Comerç.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 2528/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions en matèria
de foment de l'associacionisme del sector del comerç (BOPIB núm.
40 de 6 de maig del 1996).

Associació de comerciants de Calvià.
Pimeco.
Pimeef.
Associació de comerciants de Calvià-Pimem.
Associació de comerciants de Can Pastilla-Pimem.
Assoc. de comerciants del Port de Sóller-Pimem.
Associació de comerciants de Sóller-Pimem.
Associació de comerciants de sa Pobla-Pimem.
Pime-Menorca.
Associació d'Òptiques.

Pressupost destinat a aquestes actuacions: 4.646.960
PTA.
 

Palma, 21 de maig del 1996.
El Cap del Servei de Comerç.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 2529/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions en matèria
d'accions de promoció comercial (BOPIB núm. 40 de 6 de maig
del 1996).

La Conselleria de Comerç i Indústria, en l'execució del
Pla de Reindustrialització de les Illes Balears -PRIB- durant
l'exercici del 1995, ha duit a terme les accions en matèria de
promoció comercial que es detallen en la memòria annexa.
 

Palma, 21 de maig del 1996.
El Cap de la Secció de Promoció Comercial.

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. 2530/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a ajuts concedits per al
condicionament de mercats municipals (BOPIB núm. 40 de 6 de
maig del 1996).

Mercat municipal de Ciutadella, import: 1.273.200 PTA.

Mercat municipal del Claustre-Maó, import: 30.000.000
PTA.
 

Palma, 21 de maig del 1996.
El Cap del Servei de Comerç.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 2531/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a empreses que han rebut ajuts
en execució del previst Pla de Comerç (BOPIB núm. 40 de 6 de maig
del 1996).

Illa de Mallorca: 172 empreses.
Illa de Menorca: 52 empreses.
Illa d'Eivissa: 9 empreses.
Illa de Formentera: 2 empreses.

 
Palma, 21 de maig del 1996.
El Cap del Servei de Comerç.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 2532/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions per tal de
promoure l'ús de recursos energètics autòctons (BOPIB núm. 40 de
6 de maig del 1996).

D'acord amb el que disposa el Decret 10/1993, d'ajudes
per a estalvi i diversificació energètics i energies renovables, s'han
tramitat 13 expedients de subvenció d'energia solar tèrmica, per un
import de 78.088.000 PTA., amb una subvenció total de 24.765.920
PTA.

Les 13 instal•lacions suposen 1.275 m2. de plaques solars.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 2533/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions relatives a
organització de cursos de formació professional dirigits als
col•lectius més desfavorits (BOPIB núm. 40 de 6 de maig del 1996).
 

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

A la Pregunta RGE núm. 2534/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a controls de les
indústries de metalls preciosos (BOPIB núm. 40 de 6 de maig del
1996).

Els controls realitzats a les indústries de metalls
preciosos el 1995 foren: una inspecció a Menorca.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 2535/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a controls dels laboratoris
autoritzats per realitzar anàlisis i contrasts (BOPIB núm. 40 de 6
de maig del 1996).

Les inspeccions realitzades a laboratoris d'anàlisis i
contrasts de metalls preciosos el 1995 foren:

Mallorca: 7 inspeccions; hi ha 6 labs. autoritzats.
Menorca: 2 inspeccions; hi ha 2 labs. autoritzats.
Eivissa-Formentera: 1 inspecció; hi ha 1 laboratori.

 
Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 2536/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a curs de capacitació per
a instal•lacions radioactives (BOPIB núm. 40 de 6 de maig del
1996).

No s'ha organitzat cap curs de capacitació. D'acord amb
el conveni de l'11 de maig del 1993, de col•laboració entre el
Consejo de Seguridad Nuclear i la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, referent als cursos de supervisors i operadors
d'instal•lacions radioactives i als d'acreditació per a dirigir o
operar instal•lacions de raigs X, la funció de la CAIB és,
únicament, la de formar part del Tribunal de Llicències i no la
d'organitzar cursos.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 2583/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a dones
beneficiades del projecte Empredona (BOPIB núm. 41 de 13 de
maig del 1996).

15 han estat del dones beneficiàries del projecte
Empredona realitzat a l'illa de Menorca, en el marc de la iniciativa
comunitària NOW.
 

Palma, 31 de maig del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 2584/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a joves amb
discapacitats beneficiaris del projecte d'ocupació amb suport finançat
per Codefoc (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

El Codefoc no ha finançat cap projecte d'ocupació amb
suport per joves amb discapacitats de l'illa de Menorca.
 

Palma, 31 de maig del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 2585/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a aportacions
econòmiques de les corporacions locals per al finançament dels
programes realitzats per Codefoc (BOPIB núm. 41 de 13 de maig
del 1996).

No s'han produït aportacions econòmiques de les
corporacions locals per al finançament de programes realitzats pel
Codefoc.
 

Palma, 31 de maig del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 2643/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, relativa a fullets i llibres turístics que
s'han realitzat durant l'any 1995 (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del
1996).

Relació de fullets i llibres que s'han editat durant el 1995:

- Programa promoció; castellà.
- Guia del cicloturista; castellà, anglès, francès, alemany.
- "Te quiero ver" de les quatre illes; castellà, anglès, alemany, italià.
- Fullet-catàleg de les quatre illes; castellà, alemany, francès, italià,
anglès, rus, txec, holandès.
- Dossier de premsa; rus.
- Fullet "Los aspectos más importantes de la política turística de
Baleares"; castellà, holandès.
- Rutas naturales; anglès, castellà, alemany.
- Memoria 1994; castellà.
- Fullet activitats turístiques trimestrals; castellà, anglès.
- "20 excursiones a pie"; castellà, anglès, alemany.
- Guia espais naturals; castellà, català, anglès, francès, alemany,
italià.

El cost dels llibres i fullets durant el 1995 ha estat de
quaranta-tres milions, cinc-centes cinquanta-quatre mil, sis-centes
quaranta-quatre pessetes.
 

Palma, 3 de juny del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 2644/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a despeses en esdeveniments
de caràcter cultural, esportiu, folklòric, etc., durant l'any 1995
(BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

Els esdeveniments esportius que es varen patrocinar,
mitjançant conveni, l'any 1995, foren els següents, especificats per
activitat, entitat organitzadora i quantitat concedida:

- Circuit ATP de tennis; F.B. de Tennis; 1.000.000 PTA.
- Regata Princesa Sofía; F.B. de Vela; 3.000.000 PTA.
- Míting Rafel Coll; F.B. d'Atletisme; 3.000.000 PTA.
- Cinturó ciclista Mallorca; Club S.D. Palma; 450.000 PTA.
- Pujada Puig Major 95; Escuderia Sóller; 600.000 PTA.
- Volta femenina ciclista; Club C.C. Vallori; 600.000 PTA.
- Clínic de bàsquet Eivissa; Consell Insular Eivissa-Formentera;
2.500.000 PTA.
- Volta internacional Mallorca veterans; Club C. Ciutat; 500.000
PTA.
- Trofeu Infanta Elena d'hípica; Club Esc. equitació Mallorca;
600.000 PTA.
- Program. tecnific. activ. subaq.; F.B. Activitats Subaquàtiques;
500.000 PTA.

Pel que fa a les activitats culturals, foren les següents:

-Organització de les exposicions que es relacionen a
continuació: Joan Fuster; Miró en escena; a la recerca del Sud;
D'illa a illa; Centenari Robert Graves; Esguard, l'objecte al límit
de l'escultura; Ses nostres dites il•lustrades (itinerant); Mallorca,
des de Miró fins avui (Dinamarca); Arte actual en las
comunidades autónomas (Madrid); Xam, actituds als 80 anys
(Barcelona).

- A Mallorca s'han realitzat set exposicions.
- A Menorca s'han realitzat dues exposicions

(Arqueologia púnica i Col•lecció artística S. XVIII).

Despeses globals de les exposicions del 1995:
67.545.896 PTA.

Concerts didàctics i altres concerts a diverses localitats
de Mallorca: 11.000.000 PTA.
 

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

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 2645/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a despeses en la contractació
de publicitat en les contraportades dels catàlegs del Tour operadors
i en actuacions per promocionar les illes l'any 1995 (BOPIB núm.
41 de 13 de maig del 1996).

Per promocionar les Illes Balears durant l'any 1995,
Ibatur va contractar les contraportades de 58 catàlegs de TT.OO.
amb un cost total de 72.716.390 PTA.

Durant el mateix any, Ibatur va realitzar 6 accions
conjuntes amb TT.OO., el cost de les quals va ser de 20.064.672
PTA.
 

Palma, 28 de maig del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 2650/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, relativa al funcionament de les oficines
d'informació (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

Encara no han entrat en funcionament les oficines
d'informació encarregades d'estudiar l'evolució del mercat a
Anglaterra i Alemanya.
 

Palma, 3 de juny del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 2651/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, relativa al Pla de màrqueting de la
Conselleria de Turisme (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

La Conselleria de Turisme no va encarregar durant 1995
cap pla de màrqueting, si bé Ibatur va encarregar al departament
d'economia i empresa de la Universitat de les Illes Balears un pla de
màrqueting pels anys 1995-1997, el que va suposar una despesa de
dotze milions de pessetes.
 

Palma, 3 de juny del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 2652/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, relativa a grups educacionals convidats
per la Conselleria de Turisme (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del
1996).

El cost total dels educacionals va ser de 10.356.607 PTA.
i el cost total dels periodistes 10.248.243 PTA. S'adjunta memòria
del 1995.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

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



1612 BOPIB núm.61 - 6 de setembre del 1996

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 2653/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a publireportatges en els
diaris d'Anglaterra i Alemanya durant l'any 1995 (BOPIB núm. 41
de 13 de maig del 1996).

No s'ha realitzat cap publireportatge en els diaris
d'Anglaterra i Alemanya en el 1995.
 

Palma, 14 de juny del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 2654/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a l'oficina internacional de
mitjans de comunicació (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

Aquesta Conselleria de Turisme fa una valoració molt
positiva de totes les tasques realitzades per l'oficina internacional
de mitjans de comunicació. S'adjunta memòria de les activitats
durant l'any 1995.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

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

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 2655/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a promoció del turisme
d'hivern a Balears (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

La promoció del turisme d'hivern a Balears que fa la
Conselleria de Turisme mitjançant Ibatur consisteix en el
programa "Un hivern a Mallorca", coordinat pel Foment del
Turisme de Mallorca i que per l'any 1996 s'hi han destinat
40.000.000 PTA.

Per altra part, s'ha duit a terme una campanya
publicitària amb LTU Alemanya, que consisteix en la realització
d'un video de Balears, posterior projecció i insercions a la revista.
El cost total de l'esmentada promoció és de 10.000.000 PTA.
 

Palma, 14 de juny del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 2656/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, relativa a ajuntaments que han adaptat els
seus planejaments al POOT de Mallorca (BOPIB núm. 41 de 13 de
maig del 1996).

El termini que tenen els ajuntaments per adaptar els seus
planejaments al POOT correspon a la data de publicació del
BOCAIB 22/5/95; per tant, encara no podem determinar quants i
quins s'hauran d'adaptar al POOT.

Adjuntam escrit recordatori enviat a tots els ajuntaments
afectats per l'aplicació del POOT.
 

Palma, 29 de maig del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

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

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 2657/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a expedients incoats
d'indústria durant l'any 1995 (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del
1996).

L'any 1995 s'han incoat 573 expedients sancionadors que,
per illes i per motius, es distribueixen de la següent manera:

- Aparells elevadors: Mallorca, 480; Menorca, 7; Eivissa, 53.
- Electricitat: Mallorca, 4.
- Medi ambient: Mallorca, 18; Menorca, 2.
- Mines: Mallorca, 2.
- Seguretat industrial: Mallorca, 6; Eivissa, 1.

Totals: Mallorca, 510; Menorca, 9; Eivissa, 54.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 2658/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a sancions d'indústria
que s'han produït via de constrenyiment (BOPIB núm. 41 de 13 de
maig del 1996).

Durant l'exercici del 1995 s'han produït un total de 100
sancions d'indústria per via de constrenyiment per un total de
10.768.001 PTA, corresponent 9.050.001 PTA. a l'import de
liquidació, i 1.718.000 PTA. restants a l'import de recàrrec.

Per illes, 96 sancions corresponen a l'illa de Mallorca, 2
a l'illa de Menorca i les 2 restants a l'illa d'Eivissa.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.
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Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 2659/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a l'adquisició d'un
vehicle Opel Omega a la Conselleria de Comerç (BOPIB núm. 41
de 13 de maig del 1996).

Durant l'exercici del 1995 la Conselleria de Comerç i
Indústria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no ha
adquirit cap vehicle Opel Omega.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Secretari General Tècnic.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 2660/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a l'adquisició d'un
vehicle Land Rover (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

Durant l'exercici del 1995 la Conselleria de Comerç i
Indústria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no ha
adquirit cap vehicle Land Rover.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Secretari General Tècnic.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 2663/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a l'assistència
tècnica pel seguiment d'accions formatives en el sector del comerç
(BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

Per al Programa de formació del comerciant -Pla de
suport a la modernització del comerç- durant l'exercici del 1995
es va contractar l'assistència tècnica següent:

1.- Relativa a la convocatòria pública d'ajudes de data
27/7/1994 -Bocaib 101, de 18/8/1994- per a la realització
d'accions formatives en el sector comerç:

Concepte: Contracte d'assistència tècnica externa per a
la realització d'un treball d'estudi, avaluació de les propostes
presentades i posterior seguiment de la realització de les accions
formatives corresponents a la convocatòria 27/7/1994; quantia:
4.577.000 PTA., IVA inclòs; partida 2020062110064006; empresa
adjudicatària: Serveis i Gestió de Formació, C.B.

2.- Relativa a la convocatòria pública d'ajudes de data
11/7/1995 -Bocaib 91, de 20/7/1995- per a la realització d'accions
formatives en el sector comerç:

Concepte: Contracte de consultoria i assistència tècnica
per a l'estudi i avaluació prèvia dels projectes de formació
presentats a l'empara de la convocatòria de data 11/7/1995;
quantia: 1.870.000 PTA., IVA inclòs; partida 2020062110064006;
empresa adjudicatària: Grup d'Orientació Empresarial, S.L.
 

Palma, 21 de maig del 1996.
La Cap de Secció I - DG Comerç.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 2666/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a l'assitència tècnica
per a la realització de treballs administratius per al programa de
direcció i serveis generals (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del
1996).

L'assistència tècnica per a la realització de treballs
administratius (exp. 495/94) tramitada per la Secció de Contractació
de Presidència del Govern, òrgan competent en les contractacions
de la Conselleria de Comerç i Indústria, comprèn, d'acord amb el
Plec de Prescripcions tècniques de l'esmentat expedient de
contractació, la realització de diversos serveis administratius com
són l'assistència a la centraleta telefònica, l'arxiu, el trasllat de
documents, la preparació de les notificacions i, en general, diverses
tasques administratives.

Durant l'exercici del 1995 es va contractar per una quantia
de 2.259.288 PTA., IVA inclòs, amb càrrec a la partida
pressupostària 20000 721100 22209 0 del pressupost vigent per a
l'any 1995 i l'empresa adjudicatària fou Gabriel Cañellas Llompart.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Secretari General Tècnic.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 2667/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a assistència tècnica
per a l'expedient de l'ITV d'Eivissa (BOPIB núm. 41 de 13 de maig
del 1996).

Durant l'exercici del 1995 no hagué cap contractació
d'assistència tècnica per a l'expedient de l'ITV d'Eivissa.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Secretari General Tècnic.

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 2669/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a assistència tècnica
de serveis i neteja (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

Prèvia sol•licitud de l'empresa adjudicatària de la
contractació per a la prestació del servei de manteniment i de neteja
dels locals de la Conselleria de Comerç i Indústria, es va iniciar, per
Ordre de l'Hble. Conseller de Comerç i Indústria, l'expedient de
pròrroga de l'esmentat servei en data 27 de juny del 1995.

L'esmentada pròrroga fou tramesa per la UAC de
Presidència del Govern balear, òrgan competent per a les
contractacions de la Conselleria de Comerç i Indústria, a
fiscalització prèvia.

En data 31 d'octubre del 1995, la Intervenció de la
Conselleria d'Economia i Hisenda va objectar la presentació de
l'expedient en un moment processal inoportú.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Secretari General Tècnic.
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Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 2682/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a altes, ampliacions,
modificacions, baixes de l'àrea de competències de la Conselleria
de Comerç i Indústria durant el 1995 (BOPIB núm. 41 de 13 de
maig del 1996).

Adjuntam les dades corresponents a les altes,
ampliacions i modificacions de les indústries autoritzades durant
l'exercici del 1995.

De les baixes de les indústries no es disposa de cap tipus
de registre, i aquestes no apareixen a la base de dades informàtica
del Registre Industrial.
 

Palma, 24 de maig del 1996.
El Director General d'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
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 2684/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a documents de
qualificació empresarial per a les indústries de la construcció, fusta
i suro, lliurades per la Conselleria de Comerç i Indústria durant el
1995 (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

Adjuntes remetem les inscripcions de documents de
qualificació empresarial en el Registre Industrial de la Conselleria
de Comerç i Indústria lliurades durant l'any 1995.

També adjuntam una relació de tots els tipus de
documents de qualificació empresarial que es poden inscriure en
el Registre Industrial.
 

Palma, 24 de maig del 1996.
El Director General d'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
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 2685/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a expedients
d'autorització de posada en funcionament de les instal•lacions
regulades per la legislació vigent que utilitzen, produeixen,
emmagatzemen, transporten i distribueixen productes petrolífers
(BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

Durant l'exercici del 1995, les actes d'autorització de
posada en funcionament de les instal•lacions regulades per la
legislació vigent que utilitzen, produeixen, emmagatzemen,
transporten i distribueixen productes petrolífers, GLP i canalitzat,
classificades per illes, són les següents:

- 9 indústries a Mallorca.
- 2 indústries a Menorca.
- 0 indústries a Eivissa i Formentera.

 
Palma, 24 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 2686/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a expedients
d'instal•lacions de producció elèctrica, transformació, transport,
distribució, línia de mitja tensió i estacions transformadores (BOPIB
núm. 41 de 13 de maig del 1996).

Expedients d'instal•lacions de producció elèctrica: Planta
potabilitzadora d'Eivissa, 2 grups generadors de 2700 KVA;
instal•lació de cogeneració amb 2 grups de 650 KVA a Ladrillerías
Mallorquinas de Felanitx.

Pel que fa a subestacions: Mallorca, 4; Menorca, 0;
Eivissa-Formentera, 2.

Línies elèctriques de transport: Mallorca, 6; Menorca, 0;
Eivissa-Formentera, 3.

Línies de distribució: Mallorca, 154; Menorca, 25;
Eivissa-Formentera, 37.

Distribució a baixa tensió: Mallorca, 148; Menorca, 22;
Eivissa-Formentera, 4.

Nota: En les tramitacions de mitja tensió, els
transformadors s'inclouen en le mateix expedient que les línies.
 

Palma, 27 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 2687/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a expedients
d'expropiació forçosa i d'urgent ocupació de línies i terrenys (BOPIB
núm. 41 de 13 de maig del 1996).

Durant l'exercici del 1995 s'han tramitat un total de 20
expedients d'expropiació forçosa. D'ells, 19 són d'urgent ocupació
per l'entrada en vigor de la Llei 40/94, de 30 de desembre,
d'Ordenació del sistema elèctric nacional, que disposa, a l'article 53,
que la declaració d'utilitat pública durà implícita, en tot cas, la
declaració d'ocupació dels béns o d'adquisició de drets afectats i
implicarà la urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei
d'Expropació forçosa.

Els motius de l'expropiació forçosa de línies i terrenys
tramitats per la Conselleria de Comerç i Indústria són els de dotar
d'instal•lació elèctrica les distintes zones de les illes o també els
d'ampliar la instal•lació existent.

Per illes, un total de 12 expedients corresponen a l'illa de
Mallorca i corresponen als termes municipals d'Alcúdia, Algaida,
Binissalem, Calvià, Inca, Lloseta, Llucmajor, Montuïri, Pollença,
Porreres, sa Pobla, Selva, Sencelles i Sóller.

A l'illa d'Eivissa s'han tramitat un total de 7 expedients i
corresponen als termes municipals de Sant Josep de sa Talaia i
Santa Eulàlia del Riu.

L'expedient que resta correspon al cable submarí d'enllaç
d'energia elèctrica entre les illes de Mallorca i Eivissa.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.
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Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 2688/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a expedients
d'aparells elevadors, instal•lacions sanitàries, recipients de pressió
i emmagatzematge de productes químics (BOPIB núm. 41 de 13 de
maig del 1996).

Durant l'any 1995 s'han tramitat els següents expedients:

Instal•lacions de calefacció i aigua calenta sanitària:
Mallorca, 509; Menorca, 26;  Eivissa-Formentera, 127.

Recipients a pressió, generadors de vapor: Mallorca, 5;
Menorca, 1; Eivissa-Formentera, 0.

Recipients a pressió, altres: Mallorca, 88; Menorca, 0;
Eivissa-Formentera, 12.

Emmagatzematge de productes químics: Quant al
reglament sobre emmagatzematge de productes químics aprovat
per RD 668/80 no s'ha tramitat cap expedient. Si per
emmagatzematge de productes químics s'ha d'entendre l'aplicació
d'altres reglaments, podem indicar:

Productes petrolífers: Mallorca, 180; Menorca, 7;
Eivissa-Formentera, 51.

Emmagatzematge de GLP: Mallorca, 238; Menorca, 13;
Eivissa-Formentera, 88.

Aparells elevadors, nous: Mallorca, 252; Menorca, 14;
Eivissa-Formentera, 25.

Aparells elevadors, reforma: Mallorca, 434; Menorca,
1; Eivissa-Formentera, 37.

Grues: Mallorca, 145; Menorca, 25; Eivissa-Formentera,
37.

Plataformes, inscripció: Mallorca, 434; Menorca, 43;
Eivissa-Formentera, 28.
 

Palma, 24 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 2689/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a autoritzacions i
control que s'han realitzat durant el 1995 a empreses
col•laboradores de l'Administració (BOPIB núm. 41 de 13 de maig
del 1996).

Durant l'any 1995 no s'ha autoritzat cap entitat
col•laboradora de l'Administració. Pel que fa als controls realitzats
a aquestes, hem d'indicar que són controls continus, és a dir, es fa
un seguiment de cada acta o document que es presenta, ja sigui per
requerir al titular la correcció d'anomalies, com per comprovar
amb actes anteriors o bé per atendre reclamacions, investigació
d'incidents i accidents posteriors a les inspeccions de les entitats,
etc. Durant l'any 1995 no s'han observat anomalies significatives.
 

Palma, 27 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 2690/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a informes d'activitats
classificades que s'han tramitat durant el 1995 (BOPIB núm. 41 de
13 de maig del 1996).

Consultades les dades informàtiques de què disposa el
Servei d'Activitats Classificades, durant l'any 1995 han tingut
entrada, per a la seva qualificació, un total de 1.062 expedients i han
estat qualificats per la Comissió Permanent d'Activitats
Classificades 1.190 expedients, dels quals 743 corresponen a
Mallorca, 139 a Menorca i 308 a Eivissa i Formentera.
 

Es Pont d'Inca, 3 de juny del 1996.
El Cap del Servei d'Activitats Classificades.

Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 2691/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a quants mesuratges
d'aparells assortidors, peses i mesures de control de qualitat i de
tarifes es van realitzar a cada illa l'any 1995 (BOPIB núm. 41 de 13
de maig del 1996).

El 1995 es realitzaren els següents mesuratges d'aparells
assortidors:

Mallorca: 449
Menorca: 31
Eivissa-Formentera: 89
Total: 569

 
Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 2692/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a la tramitació
d'expedients de concessió de beneficis a polígons de localització
preferent (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

Si bé no hi ha cap polígon industrial a Balears que tengui
beneficis pel concepte de localització preferent, la Conselleria de
Comerç i Indústria té establert un pla de suport per al trasllat
d'indústries a sòl industrial.

Durant l'exercici 1995, primer període de vigència dels
decrets 124/95 i 35/95, que regulen les ajudes per al trasllat
d'empreses a zones industrials, han tengut entrada a la Conselleria
de Comerç i Indústria 19 expedients.

Per municipis són els següents:

- Calvià, 1.
- Llucmajor, 2.
- Manacor, 3.
- Maó, 1.
- Marratxí, 1.
- Palma, 3.
- Pollença, 1.
- Porreres, 1.
- Santa Eulàlia del Riu, 2.
- Santa Margalida, 1.
- Sa Pobla, 1.
- Son Servera, 1.
- Sineu, 1.
- TOTAL, 19.

 
Palma, 22 de maig del 1996.
El Cap del Servei de Promoció Industrial.
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Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 2693/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a carnets
d'instal•lador autoritzat que s'han lliurat durant el 1995 (BOPIB
núm. 41 de 13 de maig 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
BK) 

A les Preguntes RGE núm. 2695/96 i 2696/96, presentades
per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relatives a
elaboracions de publicacions tècniques relacionades amb els
objectius del programa d'energia i medi ambient industrial i a
difusions i publicacions relacionades amb els objectius del
programa d'energia i medi ambient industrial que va participar
durant el 1995 la Conselleria de Comerç i Indústria (BOPIB núm.
41 de 13 de maig del 1996).

Publicacions tècniques: 

- Estadístiques energètiques de les Illes Balears, 1994.
Cost: 377.084 PTA.

- Guia de las energías renovables en Baleares. Cost:
150.000 PTA.

Treballs realitzats: (*)

- Pla de vigilància Son Reus: mesures a Palmanyola i
Joan March.

- Participació en les reunions i en el seminari del
MOPTA.

- Col•laboració en els cursos sobre Educació Ambiental
organitzats per l'Ajuntament de Palma.

Publicacions: (*)

- Comparison of various methods for the determination
of inorganic species in airborne atmospheric particulates. J.
Mateu, R. Forteza, V. Cerdà, M. Colom. Water, Air and Soil
Pollution 84: 61-79, 1995.

- Air pollution vs. energy balance in Balearic island. M.
Colom, V. Cerdà. The Science of the Total Environment 171: 155-
161, 1995.

- Particle size distribution of major inorganic species in
atmosferic aerosols from Majorca. J. Mateu, R. Forteza, V. Cerdà,
M. Colom. Fresenius J. of Analytical Chemistry 353: 107-202,
1995

(*) El cost d'aquests treballs està inclòs en el pressupost general
de la Direcció General d'Indústria.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 2698/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa al Pla d'electrificació
rural (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

L'any 1995 s'han subvencionat 21 obres d'electrificació
rural per un import de 147.309.064 PTA. i una subvenció total de
38.009.343 PTA.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 2699/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a inspeccions que es
van realitzar durant el 1995 a indústries potencialment contaminants
(BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

A l'illa de Mallorca es van inspeccionar un total de 64
indústries potencialment contaminadores de l'atmosfera, 20 del grup
A, 35 del grup B i 9 del grup C.

A l'illa de Menorca es van inspeccionar un total de 12
indústries, 5 del grup A, 5 del grup B i 3 del grup C.

A l'illa d'Eivissa es van inspeccionar un total d'11
indústries, 2 del grup A i 9 del grup B.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
BN) 

A la Pregunta RGE núm. 2700/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a cost que va tenir la
gestió del Laboratori de Medi Ambient Industrial (BOPIB núm. 41
de 13 de maig del 1996).

Els costos de gestió del Laboratori de Medi Ambient
Industrial el 1995 foren:

Personal: 13.086.454
Despeses corrents: 1.294.036
Total: 14.380.490 pessetes

 
Palma, 23 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria
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Ordre de Publicació
BO) 

A la Pregunta RGE núm. 2701/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a indústries que
s'han donat d'alta al cens d'indústries potencialment
contaminadores (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

S'han donat d'alta quatre indústries al cens d'indústries
potencialment contaminadores de l'atmósfera, tres de l'illa de
Mallorca i una de Formentera.

 Palma, 23 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria

Ordre de Publicació
BP) 

A la Pregunta RGE núm. 2702/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a indústries
contaminadores que estan censades a cada una de les Illes a 31 de
desembre de 1995 com a potencialment contaminants (BOPIB núm.
41 de 13 de maig del 1996).

A l'illa de Mallorca estan censades 214 indústries
potencialment contaminadores de l'atmosfera; a Menorca, 23; a
Eivissa, 14, i a Formentera, 2.

 Palma, 23 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria

Ordre de Publicació
BQ) 

A la Pregunta RGE núm. 2703/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a investigacions que
s'han dut a terme o s'ha participat en el tema de la contaminació
atmosfèrica (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

Treballs realitzats:

- Pla de vigilància Son Reus: Mesures a Palmanyola i Joan March.
- Participació en les reunions i en el seminari del MOPTMA.
- Col•laboració en els cursos sobre educació ambiental organitzats
per l'Ajuntament de Palma.

Publicacions:
- Comparison of various methods for the determination of inorganic
species in airborne atmospheric particulates. J. Mateu, R. Fortetza,
V. Cerdà, M. Colom. Water, Air and Soil Pollution 84: 61-79;
1995.
- Air Pollution vs. energy balance in Balearic islands. M. Colom,
V. Cerdà. The Science of the Total Environement 171: 155-161;
1995.
- Particle size distribution of major inorganic species in
atmospheric aerosols from Majorca. J. Mateu, R. Forteza, V.
Cerdà, M. Colom. Fresenius J. of Analytical Chemistry 353: 107-
202; 1995.

El cost d'aquests treballs està inclòs en el pressupost
general de la Direcció General d'Indústria.

 Palma, 23 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria

Ordre de Publicació
BR) 

A la Pregunta RGE núm. 2704/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a inspeccions de
transports de material radioactiu (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del
1996).

No s'ha realitzat cap inspecció de transport de materials
radioactius el 1996, per no haver-se introduït a les Balears material
radioactiu d'activitat suficient per ser inspeccionat, d'acord amb la
legislació actual.

El transport de material radioactiu que sempre
s'inspecciona és el canvi de font de la cobaltoteràpia de l'Hospital
Son Dureta i el de la policlínica Miramar que es fa aproximadament
cada cinc anys.

 Palma, 23 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria

Ordre de Publicació
BS) 

A la Pregunta RGE núm. 2705/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a cursos que es van
realitzar durant el 1995 de capacitació per a instal•lacions
radioactives (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del 1996).

No s'ha organitzat cap curs de capacitació. D'acord amb
el conveni de l'11 de maig de 1993, de col•laboració entre el CSN
(Consejo de Seguridad Nuclear) i la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, referent als cursos de supervisors i operadors
d'instal•lacions radioactives i als d'acreditació per dirigir o operar
instal•lacions de raigs X, la funció de la CAIB és únicament la de
formar part del tribunal de llicències i no la d'organitzar cursos.

 Palma, 23 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria

Ordre de Publicació
BT) 

A la Pregunta RGE núm. 2706/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a cost que va tenir la
gestió del laboratori d'anàlisis d'isòtops radioactius (BOPIB núm. 41
de 13 de maig del 1996).

Aquest laboratori està integrat en el Laboratori de Medi
Ambient Industrial, els costos del qual van ser per a 1995:

Personal: 13.086.454
Despeses corrents: 1.294.036
Total: 14.380.490 pessetes

 Palma, 23 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria
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Ordre de Publicació
BU) 

A la Pregunta RGE núm. 2707/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a controls dels
laboratoris autoritzats per realitzar anàlisi i contrasts (BOPIB
núm. 41 de 13 de maig del 1996).

Les inspeccions realitzades a laboratoris d'anàlisi i
contrasts de metalls preciosos el 1995 foren:

Mallorca: 7 inspeccions (hi ha 6 laboratoris autoritzats).
Menorca: 2 inspeccions (hi ha 2 laboratoris).
Eivissa i Formentera: 1 inspecció (hi ha 1 laboratori).

 Palma, 23 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria

Ordre de Publicació
BV) 

A la Pregunta RGE núm. 2708/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a controls
d'indústries de metalls preciosos (BOPIB núm. 41 de 13 de maig
del 1996).

Els controls realitzats a indústries de metalls preciosos
el 1995 foren: 1 inspecció a Menorca.

 Palma, 23 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria

Ordre de Publicació
BX) 

A la Pregunta RGE núm. 2709/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Carme Garcia i Querol, relativa a inspeccions i
mesuraments que es van realitzar durant el 1995 dels aparells
assortidors de carburants (BOPIB núm. 41 de 13 de maig del
1996).

Les inspeccions, amb mesurament inclòs, el 1995 foren:

Mallorca: 449
Menorca: 31
Eivissa i Formentera: 89
Total: 569

 Palma, 23 de maig del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria

Ordre de Publicació
BY) 

A la Pregunta RGE núm. 2787/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a nombre de llits del
psiquiàtric (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

Nombre de llits de caràcter agut de l'Hospital
Psiquiàtric: 105.

Ocupació d'aquests llits durant l'any 1995: 85.
 

Palma, 3 de juny del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social en funcions:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
BZ) 

A la Pregunta RGE núm. 2788/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a nombre de llits de l'hospital
Joan March (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

Nombre de llits de l'hospital Joan March: 164

Ocupació d'aquests llits durant l'any 1995: 141'5
 

Palma, 3 de juny del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social en funcions:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
CA) 

A la Pregunta RGE núm. 2789/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a nombre de llits de l'Hospital
General de Mallorca (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

Nombre de llits de l'Hospital General de Mallorca: 198

Ocupació d'aquests llits durant l'any 1995: 176'7
 

Palma, 3 de juny del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social en funcions:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
CB) 

A la Pregunta RGE núm. 2790/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a cartera de serveis dels
complexos hospitalaris (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

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

Ordre de Publicació
CC) 

A la Pregunta RGE núm. 2794/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a programació del programa
Radio Jove (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

El responsable dels seus continguts correspon a la Sra.
Maria Rosa Campomar Veny, i el seguiment és supervisat pel
director gerent de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut.
 

Marratxí, 7 de juny del 1996
La Conselleria de Governació
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Ordre de Publicació
CD) 

A la Pregunta RGE núm. 2795/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a realització i producció
del programa Ràdio Jove (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del
1996).

L'empresa adjudicatària fou Última Hora Ràdio S.A.,
única empresa presentada al concurs, i l'adjudicació es va realitzar
per mesa de contractació en data 26 de març de 1996.

El pressupost de la contracta estava fixat en 15.000.000
de pessetes i es va adjudicar per 14.000.000, import ofert per la
firma adjudicatària.
 

Marratxí, 7 de juny del 1996.
La Conselleria de Governació

La còpia dels plecs de condicions tècniques, referides a
la pregunta, queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CE) 

A la Pregunta RGE núm. 2796/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a participants en la
convocatòria de beques d'investigació sobre la llengua catalana, la
història i la cultura de les Illes Balears i sobre diferents àrees de la
ciència i la tecnologia (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

La relació de les persones que es van presentar a la
convocatòria de beques d'investigació, establerta per l'Ordre del
conseller de Cultura, Educació i Esports de 28 de desembre de
1995, amb els projectes que cada una d'elles presentà, figura a
l'annex I, que s'hi adjunta, i la relació inicial de les beques
concedides figura a la Resolució del conseller de Cultura,
Educació i Esports del dia 1 de març de 1996 (BOCAIB núm. 41,
de 2 d'abril de 1996), que així mateix s'hi acompanya.

Pel que fa als crèdits d'avaluació i selecció de les
beques, consten a les actes del 15 i 23 de febrer de 1996, que
documenten les reunions de la Comissió de Selecció, prevista en
el punt 5 de l'Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports
del 28 de desembre de 1996, mitjançant la qual es convocaren les
beques d'investigació. Tot resumint, són els següents:

1. Classificació de les sol•licituds admeses i excloses.
2. Puntuació de les sol•licituds segons els currículums acadèmics
i els mèrits acreditats.
3. Distribució, per conselleries i entitats, de les sol•licituds
admeses a fi que, després de revisar-les conjuntament amb els
representants de la UIB, cada una d'elles pogués presentar una
proposta d'atorgament a la Comissió de Selecció.
4. Les beques no atorgades integraran una nova convocatòria que
s'haurà de fer tan bon punt s'hagi resolt la primera.
5. Cada sol•licitant pot gaudir d'una sola beca. En el supòsit que
una persona tingui dret a més d'una beca, haurà d'opotar per una
de les que li hagin estat concedides.
6. Valoració de la mitjana acadèmica de cada persona sol•licitant.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports
Joan Flaquer i Riutort

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

Ordre de Publicació
CF) 

A la Pregunta RGE núm. 2797/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a programes i activitats
esportives que es presentaren per acollir-se al Pla singular
corresponents al 1996 (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

Les sol•licituds que es varen presentar per tal d'acollir-se
al Pla singular de subvencions per a la realització de grans
esdeveniments esportius per part de les associacions esportives de
les Illes Balears per a l'any 1996 varen ser les següents:

Grans esdeveniments esportius 1996

Activitat:Campionat del món de vela classe Europa
Entitat organitzadora: Club náutico El Arenal
Quantitat sol•licitada: 1.000.000

Activitat:Campionat d'Europa de trial
Entitat organitzadora: Moto club Cop de Gas
Quantitat sol•licitada: 500.000

Activitat: IV mitja marató Transportes Ramis Sastre
Entitat organitzadora: C. marathon Transportes Ramis Sastre
Quantitat sol•licitada: 120.000

Activitat:II Challenge internacional vuelta Ibiza 96
Entitat organitzadora: Grupo deportivo Ciclos Pitu
Quantitat sol•licitada: 125.000

Activitat: VIII Volta internacional a Mallorca de fèmines
Entitat organitzadora: Club ciclista Comercial Vallori
Quantitat sol•licitada: 650.000

Activitat: XXV Torneig internacional de Mallorca de bitlles
Entitat organitzadora: Bolos club Inter Bowling
Quantitat sol•licitada: 135.000

Activitat: I Volta a Menorca per a aficionats de ciclisme
Entitat organitzadora: Club ciclista d'es Mercadal
Quantitat sol•licitada: 125.000

Activitat: Campionat europeu de vela classe Optimist
Entitat organitzadora: Club marítimo S. Antonio de la Playa
Quantitat sol•licitada: 4.000.000

Activitat: Pujada al Puig Major 96 d'automobilisme
Entitat organitzadora: Escudería Sóller
Quantitat sol•licitada: 350.000

Activitat: VII míting d'atletisme Rafel Coll
Entitat organitzadora: Federació Balear d'Atletisme
Quantitat sol•licitada: 3.150.000

Activitat: XIII Trofeu SAR Infanta  Elena d'equitació
Entitat organitzadora: Club escuela equitación de Mallorca
Quantitat sol•licitada: 700.000

Activitat: XVI Volta internacional a Mallorca de veterans
Entitat organitzadora: Club ciclista Recreativo Ciutat
Quantitat sol•licitada: 500.000

Activitat: XXVII Trofeu SAR Princesa Sofía de vela
Entitat organitzadora: Federació Balear de Vela
Quantitat sol•licitada: 3.500.000

Activitat: Copa d'Espanya de vela classe Optimist
Entitat organitzadora: Club nàutic de Ciutadella
Quantitat sol•licitada: 125.000

Activitat: Suport econòmic per a la Sra. Viviane Mainemare
Entitat organitzadora: Club de vela Calanova
Quantitat sol•licitada: 320.000

Activitat: Torneig Sant Marçal 96 d'escacs
Entitat organitzadora: Club d'escacs La Unión-Marratxí
Quantitat sol•licitada: 78.000

Activitat: Suport temporada 95-96 Club de bàsquet
Entitat organitzadora: Club Molinar de bàsquet
Quantitat sol•licitada: 636.500

Activitat: Desplaçaments campionats d'Espanya i equipatges
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Entitat organitzadora: Federació Balear de Pentatló Modern i Trial
Quantitat sol•licitada: 847.000

Activitat: Manteniment i instal•lacions
Entitat organitzadora: Sociedad hípica amigos del noble bruto
Quantitat sol•licitada: 612.000
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
CG) 

A la Pregunta RGE núm. 2798/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a programes i activitats
esportives que s'han seleccionat per rebre les subvencions previstes
en el Pla singular corresponent al 1996 (BOPIB núm. 42 de 17 de
maig del 1996).

Les sol•licituds que es varen seleccionar per tal d'acollir-
se al Pla singular de subvencions per a la realització de grans
esdeveniments esportius per part de les associacions esportives de
les Illes Balears per a l'any 1996 varen ser les següents:

Subvencions concedides-grans esdeveniments esportius 1996

Activitat:Campionat del món de vela classe Europa
Entitat organitzadora: Club náutico El Arenal
Quantitat sol•licitada: 1.000.000

Activitat:Campionat d'Europa de trial
Entitat organitzadora: Moto club Cop de Gas
Quantitat sol•licitada: 500.000

Activitat: IV mitja marató Transportes Ramis Sastre
Entitat organitzadora: C. marathon Transportes Ramis Sastre
Quantitat sol•licitada: 120.000

Activitat:II Challenge internacional vuelta Ibiza 96
Entitat organitzadora: Grupo deportivo Ciclos Pitu
Quantitat sol•licitada: 125.000

Activitat: VIII Volta internacional a Mallorca de fèmines
Entitat organitzadora: Club ciclista Comercial Vallori
Quantitat sol•licitada: 650.000

Activitat: XXV Torneig internacional de Mallorca de bitlles
Entitat organitzadora: Bolos club Inter Bowling
Quantitat sol•licitada: 135.000

Activitat: I Volta a Menorca per a aficionats de ciclisme
Entitat organitzadora: Club ciclista d'es Mercadal
Quantitat sol•licitada: 125.000

Activitat: Campionat europeu de vela classe Optimist
Entitat organitzadora: Club marítimo S. Antonio de la Playa
Quantitat sol•licitada: 4.000.000

Activitat: Pujada al Puig Major 96 d'automobilisme
Entitat organitzadora: Escuderia Sóller
Quantitat sol•licitada: 350.000

Activitat: VII míting d'atletisme Rafel Coll
Entitat organitzadora: Federació Balear d'Atletisme
Quantitat sol•licitada: 3.150.000

Activitat: XIII Trofeu SAR Infanta  Elena d'equitació
Entitat organitzadora: Club escuela equitación de Mallorca
Quantitat sol•licitada: 700.000

Activitat: XVI Volta internacional a Mallorca de veterans
Entitat organitzadora: Club ciclista Recreativo Ciutat
Quantitat sol•licitada: 500.000

Activitat: XXVII Trofeu SAR Princesa Sofia de vela
Entitat organitzadora: Federació Balear de Vela
Quantitat sol•licitada: 3.500.000

Activitat: Copa d'Espanya de vela classe Optimist
Entitat organitzadora: Club nàutic de Ciutadella
Quantitat sol•licitada: 125.000
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
CH) 

A les Preguntes RGE núm. 2821/96 i 2825/96, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relatives a actuacions en
matèria de promoció d'estalvi energètic i en matèria de promoció de
la diversificació energètica (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del
1996).

D'acord amb el que disposa el Decret 10/1993, d'ajudes
per a l'estalvi i diversificació energètics i energies renovables, s'han
tramitat 13 expedients de subvenció d'energia solar tèrmica per un
import de 78.088.000 PTA., amb una subvenció total de 24.765.920
PTA.

Les 13 instal•lacions suposen 1.275 m2 de plaques solars.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.



BOPIB núm.61 - 6 de setembre del 1996 1621

Ordre de Publicació
CI) 

A la Pregunta RGE núm. 2822/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a residència de Can
Picafort (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

En contestació a quantes persones s'allotjaren a la
residència de Can Picafort, adjuntam resum d'estades diferenciant
adults i menors.

En contestació a les tarifes, adjuntam Ordre de preus
publicada al BOCAIB; quant a la promoció, adjuntam fullet
informatiu que es reparteix a la resta de comunitats autònomes.
 

Palma, 10 de juny del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

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

Ordre de Publicació
CJ) 

A les Preguntes RGE núm. 2826/96, 2827/96 i 2828/96,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relatives a
auditories energètiques, a auditories energètiques als ajuntaments
i a auditories energètiques a domicilis particulars (BOPIB núm. 42
de 17 de maig del 1996).

El 1995 la Conselleria de Comerç i Indústria no disposà
de programa per a la realització d'auditories energètiques.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
CK) 

A la Pregunta RGE núm. 2829/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions en matèria
de gestió del Pla d'electrificació rural (BOPIB núm. 42 de 17 de
maig del 1996).

L'any 1995 s'han subvencionat 21 obres d'electrificació
rural per un import de 147.309.064 PTA. i una subvenció total de
38.009.343 PTA.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
CL) 

A la Pregunta RGE núm. 2830/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a inspeccions a empreses
potencialment contaminadores (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del
1996).

A l'illa de Mallorca es van inspeccionar un total de 64
indústries potencialment contaminadores de l'atmosfera, 20 del
grup A, 35 del grup B i 9 del grup C.

A l'illa de Menorca es van inspeccionar un total de 12
indústries, 5 del grup A, 4 del grup B i 3 del grup C.

A l'illa d'Eivissa es van inspeccionar un total d'11
indústries, 2 del grup A i 9 del grup B.

S'han obert 17 expedients sancionadors.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
CM) 

A la Pregunta RGE núm. 2831/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a funcions del laboratori de
medi ambient (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

S'ha continuat amb la col•laboració amb altres institucions
del Govern balear per tal d'aprofitar de la millor manera els recursos
d'infraestructura disponibles. Aquesta col•laboració ha permès al
personal de la Direcció General del Medi Ambient de la Conselleria
d'Obres Públiques  i Ordenació del Territori, desenvolupar a aquest
laboratori una tasca d'anàlisi i caracterització dels metalls pesants
continguts als fangs de depuradores i altres abocaments.

Durant l'any s'han realitzat 4 mostreigs isocinètics
d'emissions a l'atmosfera, tant d'indústries classificades com a
potencialment contaminadores (1) com d'aquelles que estan
autoritzades -o així ho han sol•licitat- per utilitzar olis minerals
usats com a combustible (3). En aquest darrer cas, les
determinacions es completen amb l'anàlisi dels metalls contemplats
al decret de gestió d'olis residuals, el que ha suposat, en total, unes
50 determinacions de laboratori.

Per motius de denúncia s'ha realitzat a Son Anglada una
campanya reduïda de mesures d'emissió per tal d'avaluar la
incidència d'una indústria.

Referent al control medi-ambiental de la radiació que es
realitza de manera continua al laboratori de medi ambient industrial,
no s'han trobat fluctuacions anormals de la taxa de radiació gamma
ambiental durant l'any 1995. També, a petició de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, amb l'analitzador multicanal es procedí
a l'anàlisi de 10 mostres d'aliments, en concret peix fresc, fumat i
salat, per tal de determinar-ne l'existència de contaminació
radioactiva considerant els següents isòtops: Ba-140, Ce-144, Co-
58, Cr-51, Cs-134, 136 i 137, Fe-59, 1-131, La-140, Mn-54, Nb-95,
Ru-103 i Zn-65, el que suposà un total de 140 determinacions.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
CN) 

A la Pregunta RGE núm. 2832/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a indústries que figuren en els
cens d'indústries potencialment contaminants (BOPIB núm. 42 de 17
de maig del 1996).

A l'illa de Mallorca estan censades 214 indústries
potencialment contaminadores de l'atmosfera, a Menorca 23, a
Eivissa 14 i a Formentera 2.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.
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Ordre de Publicació
CO) 

A la Pregunta RGE núm. 2833/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a recollida d'olis usats
(BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

El 1995 es recolliren 1.564.000 quilos d'olis usats de tota
procedència. S'eliminen mitjançant incineració amb recuperació
d'energia a indústries autoritzades.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
CP) 

A la Pregunta RGE núm. 2834/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a recollida d'olis usats
provinents d'embarcacions (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del
1996).

La Conselleria de Comerç i Indústria no té cap pla
específic per incentivar la recollida d'olis usats d'embarcacions per
al 1996.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
CQ) 

A la Pregunta RGE núm. 2835/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la realització
d'investigació aplicada en el tema de la contaminació atmosfèrica
(BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

Treballs realitzats:

- Pla de vigilància Son Reus: mesures a Palmanyola i
Joan March.

- Participació en les reunions i en el seminari del
MOPTA.

- Col•laboració en els cursos sobre Educació Ambiental
organitzats per l'Ajuntament de Palma.

Publicacions:

- Comparison of various methods for the determination
of inorganic species in airborne atmospheric particulates. J.
Mateu, R. Forteza, V. Cerdà, M. Colom. Water, Air and Soil
Pollution 84: 61-79, 1995.

- Air pollution vs. energy balance in Balearic island. M.
Colom, V. Cerdà. The Science of the Total Environment 171: 155-
161, 1995.

- Particle size distribution of major inorganic species in
atmosferic aerosols from Majorca. J. Mateu, R. Forteza, V. Cerdà,
M. Colom. Fresenius J. of Analytical Chemistry 353: 107-202,
1995

El cost d'aquests treballs està inclòs en el pressupost
general de la Direcció General d'Indústria.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
CR) 

A la Pregunta RGE núm. 2836/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a investigacions realitzades en
matèria de transport de material radioactiu (BOPIB núm. 42 de 17
de maig del 1996).

No s'ha realitzat cap inspecció de transport de materials
radioactius el 1996, per no haver-se introduït a les Balears material
radioactiu d'activitat suficient per a ser inspeccionat, d'acord amb la
legislació actual.

El transport de material radioactiu que sempre
s'inspecciona és el canvi de font de la cobaltoteràpia de l'Hospital
Son Dureta i el de la Policlínica Miramar, que es fa
aproximadament cada cinc anys.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
CS) 

A la Pregunta RGE núm. 2837/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a projectes d'instal•lacions
radioactives avaluades durant l'any 1995 (BOPIB núm. 42 de 17 de
maig del 1996).

S'han avaluat dos projectes d'instal•lacions radioactives.
 

Palma, 23 de maig del 1996.
El Director General d'Indústria.

Ordre de Publicació
CT) 

A la Pregunta RGE núm. 2884/96, presentada per l'Hble Sr.
Josep Ramon Balanzat i Torres, relativa al membre de la CAIB a la
comissió d'avaluació de productes sanitaris (BOPIB núm. 42 de 17
de maig del 1996).

La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social no ha designat
cap membre a la comissió d'avaluació de productes fitosanitaris fins
a aquest moment.

En tot cas, el Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre,
del Ministeri de Presidència, que implanta el sistema harmonitzat
comunitari d'autorització per comercialitzar i utilitzar productes
fitosanitaris -BOE 276, de 18 de novembre del 1994- estableix que
el nomenament és facultatiu en disposar que:

"Les comunitats autònomes que ho considerin oportú
podran designar un representant que s'integrarà com a membre de
la comissió".
 

Palma, 6 de juny del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a designació de diputats que han de defensar

davant el Congrés de Diputats la Proposició de llei per la qual
passa a denominar-se oficialment Illes Balears la "provincia de las
Islas Baleares".

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió conjunta de dia 4 de setembre del 1996, d'acord
amb l'article 178.1 del Reglament de la Cambra, designà els
diputats que han de defensar davant el Congrés de Diputats la
proposició de llei de referència, que són els següents:

Hble. Sra. Pilar Ferrer i Bascuñana.
Hble. Sr. Damià Pons i Pons (Grup Parlamentari

Socialista).
Hble. Sr. Antoni Pascual i Ribot.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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