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en "educacionales" 1647
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CD) A la Pregunta RGE núm. 3507/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur
en "periodistas" 1647

CE) A la Pregunta RGE núm. 3508/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur
en "campañas publicitarias" 1647

CF) A la Pregunta RGE núm. 3509/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur
en "publicaciones" 1647

CG) A la Pregunta RGE núm. 3510/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur
en "campañas limpieza" 1647

CH) A la Pregunta RGE núm. 3511/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur
en "diapositivas y audiovisuales" 1647

CI) A la Pregunta RGE núm. 3512/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur
en "relaciones públicas" 1647

CJ) A la Pregunta RGE núm. 3513/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur
en "programas TV" 1647

CK) A la Pregunta RGE núm. 3514/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur
en "presentaciones" 1647

CL) A la Pregunta RGE núm. 3515/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur
en "seminarios y congresos" 1647

CM) A la Pregunta RGE núm. 3516/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur
en "publireportajes" 1647

CN) A la Pregunta RGE núm. 3517/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur
en "subvenciones" 1648

CO) A la Pregunta RGE núm. 3518/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur
en "servicios exteriores" 1648

CP) A la Pregunta RGE núm. 3519/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur
en "gastos extraordinarios 1648

 
CQ) A la Pregunta RGE núm. 3523/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a una desviació pressupostària

negativa 1648
 

CR) A la Pregunta RGE núm. 3529/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, relativa a gestió sanitària
1648

 
CS) A la Pregunta RGE núm. 3626/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a oficines d'informació

juvenil i contractació laboral 1648
 

CT) A la Pregunta RGE núm. 3636/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a construcció d'un poliesportiu
al municipi d'es Mercadal 1649

 
CU) A la Pregunta RGE núm. 3753/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa al patrocini de l'elecció de

"Miss Model 96" per part de l'Ajuntament de Ciutadella 1649
 

CV) A la Pregunta RGE núm. 3798/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a projectes presentats per tal
de ser subvencionats pels fons de cohesió 1650

 
CX) A la Pregunta RGE núm. 3903/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, relativa a aportació a la

nova seu del Consell Insular d'Eivissa 1650

CY) A la Pregunta RGE núm. 3981/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a assessors del Govern 1650
 

CZ) A la Pregunta RGE núm. 4108/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a lloc de treball del
funcionari Sr. Rotger Amengual 1650

 
DA) A la Pregunta RGE núm. 4118/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a lloc de treball del

funcionari Sr. Miquel Sbert Garau 1651
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2964/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13001.451001.64000 any 1995. (BOPIB núm. 22 d'octubre
del 1995).

Perceptor: Radio Popular SA.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 21-03-95.
Import: 232.000.

Perceptor: El Mirall de Palma de Mallorca.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 21-03-95.
Import: 49.764.

Perceptor: Rey Sol SA.
Concepte: Col•laboració suplement cultural.
Data: 04-04-95.
Import: 409.063.

Perceptor: Master Organització SL.
Concepte: Promoció cultural.
Data: 06-04-95.
Import: 133.400.

Perceptor: B. Bibiloni.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 06-04-95.
Import: 98.948.

Perceptor: Radio Popular SA.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 21-04-95.
Import: 116.000.

Perceptor: Hora Nova SA.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 21-04-95.
Import: 348.000.

Perceptor: Radio Popular SA.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 25-05-95.
Import: 116.000.

Perceptor: Master Organització SL.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 25-05-95.
Import: 144.991.

Perceptor: Baltar Asociados Gestores de Comunicación.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 30-05-95.
Import: 325.000.

Perceptor: Hora Nova SA.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 16-06-95.
Import: 249.632.

Perceptor: Baltar Asociados Gestores de Comunicación.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 16-06-95.
Import: 95.009.

Perceptor: KBA SL.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 06-07-95.
Import: 371.200.

Perceptor: Ediciones Delagua SL.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 06-07-95.
Import: 232.000.

Perceptor: El Mirall de Palma de Mallorca.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 06-07-95.
Import: 49.764.

Perceptor: Publicidad Matas SL.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 06-07-95.
Import: 174.000.

Perceptor: Radio Popular SA.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 20-07-95.
Import: 116.000.

Perceptor: Radio Popular SA.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 20-07-95.
Import: 69.600.

Perceptor: Nova Area SA.
Concepte: Promoció inauguració Museu Menorca.
Data: 31-07-95.
Import: 290.000.

Perceptor: Radio Popular SA.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 31-07-95.
Import: 435.000.

Perceptor: Rey Sol SA.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 31-07-95.
Import: 95.352.

Perceptor: Imprenta Politécnica.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 31-07-95.
Import: 236.461.

Perceptor: Ultima Hora Radio.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 17-10-95.
Import: 89.900.

Perceptor: Publicidad Continental.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 17-10-95.
Import: 279.250.

Perceptor: Nueva Prensa de Baleares.
Concepte: Promoció activitats Conselleria.
Data: 20-11-95.
Import: 75.400.

Total: 4.831.734.

Existeix un romanent de 5.766 pessetes, que no s'ha
incorporat al pressupost del 1996.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort
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Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 613/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses secció 13, programa
promoció esportiva, codi 457001, centre cost 13301, capítol 2,
subconcepte 22601 1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del
1996).

Concepte: Ornamentació floral.
Perceptor: Flores Borneo.
Quantitat: 4.600.

Concepte: Ornamentació floral.
Perceptor: Floristèria Francia.
Quantitat: 5.350.

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 650/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses secció 13, programa
formació musical i creació d'escoles de música, centre cost 13202,
capítol 6, subconcepte 62000 1995. (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).

Perceptor: Rank Xerox SA.
Concepte: Adqus. fotocopiadora aula Menorca.
Data: 08-02-95
Import: 236.000.

Perceptor: SIME S.C.
Concepte: Compra Clavinova Yamaha aula Men.
Data: 08-02-95
Import: 319.000.

Perceptor: Moranta Electrodomésticos S.A.
Concepte: Compra video Conservatori Palma.
Data: 20-02-95
Import: 49.900.

Perceptor: Rank Xerox SA.
Concepte: Compra fotocopiadora aula Eivissa.
Data: 03-03-95
Import: 238.052.

Perceptor: Gilet Oficina SA.
Concepte: Compra mobiliari Conservatori Palma.
Data: 08-03-95
Import: 40.600.

Perceptor: Roldan Oficinas SA.
Concepte: Compra cadira Conservatori Palma.
Data: 10-04-95
Import: 109.401.

Perceptor: Muebles de oficina Mantolan.
Concepte: Compra mobiliari aula de Maó.
Data: 22-05-95
Import: 31.087.

Perceptor: A. Peñalver.
Concepte: Despeses en material informàtic.
Data: 22-11-95
Import: 722.454.

Perceptor: Equipo Consultor Informàtico Omega.
Concepte: Adqus. dos ordinadors 486DX 4-100.
Data: 02-12-95
Import: 358.202.

Perceptor: Equipo Consultor Informático Omega.
Concepte: Compra mobiliari Conservatori.
Data: 02-12-95
Import: 28.884.

Perceptor: A.I.T. Baleares S.L.
Concepte: Despeses treballs Conservatori Palma.
Data: 02-12-95
Import: 246.500.

Perceptor: Moranta Electrodomésticos SA.
Concepte: Compra mobiliari Conservatori Palma.
Data: 02-12-95
Import: 18.900.

Perceptor: Casa Martí Enterprises SA.
Concepte: Compra banquetes Conservatori Palma.
Data: 11-12-95
Import: 117.000.

Perceptor: Centro Contable Manacor SA.
Concepte: Compra ordinador, controladora i teclat.
Data: 11-12-95
Import: 580.000.

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

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 871/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a contractacions dutes a terme per
l'empresa Institut Balear de Promoció del Turisme. (BOPIB núm. 31
de 29 de febrer del 1996).

1994:

Campanya d'Eivissa a Alemania
Empresa Bozell
Import: 7.936.042

Equip Informàtic
Empresa The Atica Group, SL
Import: 6.155.842
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1995:

Programa Informàtic
Empresa Mithra Consultant, SL
Import: 11.600.000

Decoració Escaparates TUI
Empresa TUI
Import: 13.838.250

Stand FITUR 95
Empresa Feria Services, SL
Import: 5.800.000

 
Palma, 16 de juliol del 1996
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 1112/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a limitació dels refugis de caça
per part de la Conselleria d'Agricultura. (BOPIB núm. 32 de 11 de
març del 1996).

Els refugis de caça no son una figura legal per a impedir
la caça a terrenys particulars. Els refugis de caça deuen tenir com
a missió la conservació i increment de les espècies cinegètiques,
pel que deuen està gestionades per una entitat científica
col•laboradora que deu presentar a l'Administració una memòria
anual de resultats (art. 12, Reglament de Caça)

És evident que per allò necessiten d'unes superfícies
mínimes que ofereixin alimentació, refugi, tranquilitat i espai
suficient per el desenvolupament del cicle biològic de les espècies
cinegètiques.

Els propietaris que no desitgin que es caci a les seves
finques i no disposin de la superfície mínima per vedat o refugi
poden acollir-se a la figura de finca cercada, a la qual, art. 12 del
Reglament de Caça, està prohibida la caça, inclòs als seus
propietaris.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 1286/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a inclusió al catàleg d'arbres
singulars dels 54 exemplars proposats pel GOB de Menorca.
(BOPIB núm. 33 de 18 de març del 1996).

En el primer catàleg d'arbres singulars, aprovat pel
Govern, només cinc exemplars estaven localitzats a l'Illa de
Menorca. D'acord amb la Llei de protecció dels arbres singulars,
aquest catàleg pot ser actualitzat mitjançant proposta de
particulars, administracions o entitats.

Per ampliar un catàleg visiblement reduït, el GOB
Menorca va presentar el passat 15 de gener la proposta al Govern
Balear, d'ampliar-ho amb 54 exemplars d'arbres singulars
localitzats a l'Illa de Menorca. Aquesta proposta ha de ser
dictaminada per tècnics de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de
la seva inclusió al catàleg.

Davant les informacions que apunten a l'ajornament
indefinit d'aquest estudi tècnic de les propostes anteriors al
dictamen.

Atesa la poca informació que contenen les 54 fitxes de
camp del mateix nombre d'arbres proposats pel GOB Menorca, és
molt difícil concretar quan es podrà completar un estudi seriós dels
54 exemplars que ens ocupa. Tot i amb això, us podem comunicar
que el mateix dia en què es va rebre en aquestes oficines l'escrit de
15 de gener que esmenteu, es donaren les ordres oportunes, a la
guarderia Forestal de Menorca, perquè començàs a inspeccionar-los.

Les dificultats que poden allargar aquests dictàmens
preceptius són a causa de la dispersió geogràfica de la seva situació
a l'illa i que la tasca de recopilació de totes les dades és molt
laboriosa.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 1431/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa als idiomes emprats en l'edició de les
revistes "Te quiero ver" per part de l'IBATUR. (BOPIB núm. 34 de
22 de març del 1996).

Atès que la promoció que du a terme l'IBATUR es realitza
majoritàriament en els països estrangers, es per la qual cosa els
fullets s'editan amb aquestes llengües.
 

Palma, 16 de juliol del 1996.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 1433/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa als idiomes en que es publicaren els
catàlegs turístics de les quatre illes Balears. (BOPIB núm. 34 de 22
de març del 1996).

Atès que la promoció que du a terme l'IBATUR es realitza
majoritàriament en els països estrangers, es per la qual cosa que els
fullets s'editan amb aquestes llengües.

No està previst editar fullets amb altres llengües, per una
qüestió d'estalvi a la despesa.
 

Palma, 16 de juliol del 1996.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea
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Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 1435/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a consulta de la documentació
de les convocatòries de concurs públics de l'IBATUR a les oficines
dels Consells Insulars. (BOPIB núm. 34 de 22 de març del 1996).

Atès que l'IBATUR té la seva seu a Palma, i als
concursos s'els ha donat la publicitat necessària amb la seva
inclusió al BOCAIB.
 

Palma, 16 de juliol del 1996.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 1437/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa al paper emprat en diverses
edicions encomanades per l'IBATUR. (BOPIB núm. 34 de 22 de
març del 1996).

Aquesta Conselleria desconeix aquestes dades.
 

Palma, 16 de juliol del 1996.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 1438/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a criteris d'adjudicació dels
contractes per a la publicació d'uns fullets catàlegs per les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 34 de 22
de març del 1996).

El criteri que s'ha establert es que, tenint l'IBATUR la
seva seu a Palma, s'ha anat a cercar una major facilitat en la
distribució dels esmentats fullets.
 

Palma, 16 de juliol del 1996
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 1879/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a gestió de terres per a l'accés
públic i l'esbarjo. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

El Reial Decret 928/95, de 23 de juny, preveu unes
determinades ajudes, que es poden ampliar amb la participació de
la Comunitat Autònoma, per tal d'afavorir mètodes de gestió de
terres per a l'accés públic i l'esbarjo. Aquestes ajudes es destinen
a:

a) La conservació i foment de bardisses, bosquets i
mitgeres vegetals i tots aquells elements que assegurin un cert
grau de diversitat ecològica i paisatgística.

b) La conservació i el manteniment dels elements viaris
de l'explotació, així com dels elements de recepció de visites.

c) El moment d'activitats destinades a incrementar la
sensibilització pública vers als valors paisatgístics i naturals
existents en l'explotació.

Aquestes ajudes, que compten amb finançament europeu
i de l'Estat espanyol, poden arribar a 500.000 pessetes, per
explotació.

S'està a l'espera de signar el Conveni MAPA-Ministeri
de Medi Ambient-Govern Balear, per tal de donar compliment a
l'article núm. 7 del RD 928/95.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 1881/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a informació de les mesures previstes
en el Reial Decret 928/95 als possibles interessats. (BOPIB núm. 37
de 22 d'abril del 1996).

Les ajudes per a la promoció de mètodes de producció
agrària compatibles amb la protecció del medi ambient, contemplats
en el Reial Decret 928/95, poden ser aplicades a les Zones
d'Especial Protecció de les aus, a que es refereix l'article 4 de la
Directiva 74/409/CEE, del Consell, de 2 d'abril. Atès que a les Illes
Balears estan declarades les zones següents:

Salobrar de Campos-Platja des trenc.
Serra d'Alfàbia.
Illes des Malgrats, Illa del Toro i Cap de Cala Figuera.
Cap des Freu-La trapa.
Cap des Pinar.
Cap de Vermell.
Penyassegats de Cap Blanc i Cap Enderrocat.
Mondragó.
Costa Nord de Menorca.
Illes Vedrà-Vedranell.
Illa de Tagomago.

S'està a l'espera de signar el Conveni MAPA-Ministeri de
Medi Ambient-Govern Balear, per tal de donar compliment a
l'article núm. 7 del RD 929/95.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2023/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a ajudes concedides a les comunitats
balears assentades fora del territori de la CAIB. (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
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2209/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a comprovacions fetes del nivell de
compliment del Decret 56/1994. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del
1996).

El decret 56/94 exposa que les tirades es cel•lebraran sota
el control de la Federació reservant-se la Conselleria l'autorització.

Durant l'any 1994 s'han autoritzat 26 tirades i durant
l'anyy 1995 s'han autoritzat 28 i, sols es comproven aquelles que hi
ha un avís previ, fet que no ha succeït, ja que ni la guàrdia civil ni
el cos de la guarderia forestal, que són puntualment informats, ni
cap altra persona o entitat ha presentat denúncia.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran
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Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2369/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a projectes de dipòsits d'aigua
aprovats amb la finalitat de lluita i prevenció d'incendis forestals.
(BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 1996).

Em plau adjuntar-vos informe del Cap del Servei de
Conservació de la Naturalesa.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran

Any 1993

Projecte de construcció de dipòsits d'aigua en finques
amb conveni en zona 5B.

Pressupost: 2.498.901 pessetes.
Empresa: SEFOBASA
Aprovació: 6-7-93.

Projecte de construcció de dipòsits d'aigua en zona 5B.

Pressupost: 6.497.854 pessetes.
Empresa: SEFOBASA.
Aprovació: 6-7-93.

Any 1994

Projecte de construcció de dipòsits d'aigua en zona 5B.

Pressupost: 9.770.164 pessetes.
Empresa: SEFOBASA
Aprovació: 12-08-94

Any 1995

Projecte de construcció de dipòsits d'aigua en zona 5B.

Pressupost: 22.107.174 pessetes.
Empresa: SEFOBASA
Aprovació: 29-9-95.

Tots els projectes han estat redactats per l'Enginyer de
Monts, Sr. Santiago Sainz de los Terreros, cap de la Secció
d'incendis forestals.

Palma, 23 de maig del 1996.
El cap del Servei de Conservació de la Naturalesa.
Mateu Castelló i Mas.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2846/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida a la Sra. Margalida Llambias i Sampol. (BOPIB núm.
42 de 17 de maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció a la Sra. Margalida Llambias i Sampol fou per la
celebració de la festa de la Beateta.
 

Palma, 3 de juny del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2847/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida al Sr. Bartomeu Vidal i Coll el 1995. (BOPIB núm. 42 de
17 de maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció al Sr. Bartomeu Vidal i Coll fou per la XV edició de la
Fira de Santa Eugènia.
 

Palma, 3 de juny del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutierrez González.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 2848/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida a l'Associació Confrares de Mallorca el 1995. (BOPIB
núm. 42 de 17 de maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció a l'Associació Confrares de Mallorca fou per la
celebració dels actes processionals que es dugueren a terme durant
l'any 1995.
 

Palma, 3 de juny del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 2851/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida a Canal Mediterráneo 1995. (BOPIB núm. 42 de 17 de
maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció a Canal Mediterráneo fou per l'adquisició d'un immoble
per a les seves noves intal•lacions d'estudis i oficines.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.
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Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 2852/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida al Sr. Gabriel Torrens i Llabrés el 1995. (BOPIB núm.
42 de 17 de maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció al Sr. Gabriel Torrens i Llabrés fou per la restauració
del local anomenat "Es Convent", per tal de poder-ho utilitzar com
a centre de caràcter social i cívic.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 2853/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida al Col•legi Nostra Senyora de la Consolació 1995.
(BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció al Col•legi Nostra Senyora de la Consolació fou per la
col•locació de les reixetes del pati de la guarderia, com també les
de separació amb els veïnats i per la reparació de dues portes
d'alumini de dues sales.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 2854/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida a les Filles de la Caritat el 1995. (BOPIB núm. 42 de 17
de maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció a les Filles de la Caritat fou per la realització del
projecte Abriendo las puertas de la Esperanza.
 

Palma, 3 de juny del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 2855/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida a l'Associació Cultural Rondalla de Bellver el 1995.
(BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció a l'Associació Cultural folklòrica rondalla de Bellver
fou per l'adquisició d'una fotocopiadora i un ordinador personal
per la publicació de la revista M'han Dit.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 2856/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a les subvencions de Presidència a
l'escola de teatre de Xesc Forteza corresponent al 1995. (BOPIB
núm. 42 de 17 de maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció a l'escola de teatre Xesc Forteza fou per la realització del
Curs de Teatre 1994-1995.

Aquesta Presidència no va subvencionar cap altra escola
de teatre durant l'any 1995.
 

Palma, 3 de juny del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 2857/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida a les Fundacions Emili Darder i Antoni Maura el 1995.
(BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció a la fundació Emili Darder fou per la realització
d'activitats, recerques i edicions i a la fundació Antoni Maura fou
per l'organització dels XII Cursos de verano de la universidad del
mediterráneo.
 

Palma, 3 de juny del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 2858/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida a Baltar Asociados el 1995. (BOPIB núm. 42 de 17 de
maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció a Baltar Asociados fou pel patrocini del Govern Balear
per la realització de la Conferència de Mallorca sobre el Turisme.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 2859/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida al Sr. Miquel Fuster i Bonnín el 1995. (BOPIB núm. 42 de
17 de maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció a Miquel Fuster i Bonnín fou per l'organització d'actes
públics de Setmana Santa.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.
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Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 2860/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida al Club Elsa, Damas de Son Armadans. (BOPIB núm. 42
de 17 de maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció al Club Elsa, Damas de Son Armadans fou per
l'organització d'una verbena amb motiu de les festes de Sant Joan.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 2861/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida al Club Mayores de Son Cladera. (BOPIB núm. 42 de
17 de maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció al Club Mayores de Son Cladera fou per l'organització
d'una festa celebrant l'aniversari del Club.
 

Palma, 3 de juny del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 2862/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la finalitat de la subvenció
concedida a l'Associació Protecció Ciutadana Grup Güell. (BOPIB
núm. 42 de 17 de maig del 1996).

La finalitat per la que aquesta Presidència concedí una
subvenció a l'Associació Protecció Ciutadana Grup Güell fou per
l'organització de la XXII marxa des Güell a Lluc a peu.
 

Palma, 30 de maig del 1996.
El Secretari General Tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez González.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 2863/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a campanyes i plans de
protecció i recuperació del voltor a l'illa de Mallorca. (BOPIB
núm. 42 de 17 de maig del 1996).

Als darrers tres anys s'han efectuat inversions per un
total de 5.837.886 pessetes, distribuïdes com segueix:

1994: 1.339.978
1995: 2.499.858
1996: 1.998.050

Les inversions s'han destinat a les següents actuacions:

a) Actuacions de conservació i seguiment.

Aportació d'aliment suplementari a meniadores.
Vigilància dels nius vulnerables a possibles molèsties.
Control i seguiment general de la població (recomptes) i

prospecció de noves àrees de cria.
Col•laboració amb el centre municipal de protecció de

l'avifauna de Son Reus.

b) Actuacions de conscienciació de la població.

Cel•lebració del dia del Voltor a Lluc.
Publicacions divulgatives sobre l'espècie i les actuacions

de conservació duites a terme, que resulten útils no sols per al voltor
sinó també pels espais i espècies del patrimoni natural de les
Balears.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 2864/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a campanyes de sensibilització
ciutadana davant el risc d'incendis. (BOPIB núm. 42 de 17 de maig
del 1996).

Per donar compliment al que disposau en relació a
l'Assumpte, em plau informar-vos que el pressupost és de
12.000.000 pessetes.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 2865/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a personal dedicat a prevenció i
extinció d'incendis el 1996. (BOPIB núm. 42 de 17 de maig del
1996).

Personal de Serveis Forestals de Balears SA:

Mallorca:

Personal propi: 42

Personal eventual: 67

Pressupost milers pessetes: 127.153
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Menorca:

Personal propi: 2

Personal eventual: 14

Pressupost milers pessetes: 15.259

Eivissa/Formentera:

Personal propi: 1

Personal eventual: 28

Pressupost milers pessetes: 26.951

Personal Conselleria d'Agricultura i Pesca:

Tècnics que participen en l'extinció a Balears: 6.
Personal de Guarderia Forestal a Balears:29.

 
Palma, 14 de juny del 1996
El Cap del Servei de Conservació de la Naturalesa:
Mateu Castelló i Mas.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 2882/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a presentació a Menorca de la
campanya de prevenció i extinció d'incendis. (BOPIB núm. 42 de
17 de maig del 1996).

1.- Es va organitzar una reunió de coordinació d'incendis
el passat dia 18 d'abril en el Consell Insular, a la que varen assistir
representants de tots els organismes i institucions que participen
en la campanya: Consell Insular, responsables municipals,
SEFOBASA, bombers, Guardia Civil, FF.AA., GESA, etc.

2.- No té relació alguna. Afortunadament el risc
d'incendi a Menorca es inferior al de les altres illes.
 

Palma, 31 de maig del 1996
El Cap del Servei de Conservació de la Naturalesa:
Mateu Castelló i Mas.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 2883/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a motiu pel qual no s'ha avisat
el personal que ha de realitzar les tasques de vigilant d'incendis.
(BOPIB núm. 42 de 17 de maig del 1996).

Des de l'1 de maig que comença la campanya d'incendis
han estat coberts tots els punts de vigilància que contempla la
pròpia campanya.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 2975/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a seguiment de la caulerpa taxifolia
a la costa menorquina. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

- Ja s'ha fet la prospecció del litoral de l'illa de Menorca
a la recerca de l'alga Caulerpa taxifolia, a càrrec dels biòlegs de la
Direcció General de Pesca i dels inspectors de pesca.

- La feina ha consistit en l'exploració de les cales i platges
considerades de major risc, localitzades preferentment en la costa
sud. Les àrees revisades han estat les següents: cala Degollador, cala
Santandria, la Caleta, cala Blanca, port esportiu de Cala'n Bosch,
cala Santa Galdana, cala En Porter, cala Canutells, cala Binidalí,
cala Biniparraitx, cala Binisafulla, caló de's Fust, cala Binibeca, cala
Alcaufar, s'Algar i cala de Sant Esteve.

- En tots els casos, l'exploració donà resultat negatiu pel
que respecta a la presència de Caulerpa taxifolia.
 

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

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 2978/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a edicions no periòdiques de l'Institut
d'Estudis Baleàrics des del 1991 fins a l'actualitat. (BOPIB núm. 44
de 30 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
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 2979/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a realització d'estudis d'investigació
per part de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 44 de 30 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
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 2980/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a jornades, conferències i exposicions
realitzades o finançades per l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB
núm. 44 de 30 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
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 2981/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a edició de series i opuscles
divulgatius per par de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm.
44 de 30 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
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 2982/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a audiovisuals editats per
l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

1992:

"Sa Fosca": Pressupost 500.000 pessetes. No consta la
distribució.

1995:

Pel•lícula "Els secrets del secreto de la Pedriza":
Pressupost 696.749 pessetes. No es va distribuir.

1996:

Sèrie Temps de Poesia: Pressupost: 745.200 pessetes. En
aquests moments encara no ha finalitzat.
 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 2983/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudis i informes elaborats
per l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig
del 1996).

L'IEB atesa la insuficiència de mitjans, no realitza
estudis a peticions d'entitats.

El que sí que du a terme són dictàmens o informes
puntuals sobre assumptes que li són sol•licitats, sense cap cost.
 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports:

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 2984/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a continguts de la Revista
d'Estudis Baleàrics en el període 1991-1996. (BOPIB núm. 44 de
30 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
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 2985/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a actuacions previstes per al 1996
per tal d'avançar en la normalització lingüística en l'àmbit de
l'Administració de Justícia. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

El Govern Balear ofereix anualment cursos de català als
quals pot assistir-hi el personal de l'Administració de Justícia.
 

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

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 2986/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a nombre d'hores extres realitzades
durant l'any 1995 i el seu cost total. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig
del 1996).

Dins l'àmbit de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i Entitats Autònomes dependents
d'aquesta, s'ha abonat durant l'any 1995 la quantitat de 12.960.463
pessetes. Pel que fa a les altres empreses públiques i altres
organismes no integrats dins l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears no podem donar cap dada, ja que els
conceptes sol•licitats no són gestionats per aquesta Conselleria.
 

Palma, 24 de juny del 1996.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Diez.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 2988/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a participació del Govern de l'Estat
espanyol en el procés de normalització lingüística en l'àmbit de
l'Administració de Justícia. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

L'any 1990 la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
va signar un conveni de col•laboració en matèria de normalització
lingüística amb el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Mitjançant la signatura d'aquest conveni es varen realitzar
cursos de català per al personal al servei de l'Administració de
Justícia.

L'import del conveni signat l'any 1990 era de 450.000
pessetes.

L'any 1991 el conveni per a la normalització lingüística de
l'Administració de Justícia es va signar amb el Consell General del
Poder Judicial i també tenia per objectiu la realització de cursos de
català per al personal de l'Administració de Justícia.

L'import del conveni signat l'any 1991 no s'ha signat cap
altre conveni de col•laboració amb organismes de l'Administració
de l'Estat en matèria de normalització lingüística.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 2994/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a exposició sobre les Rondalles
Mallorquines a Menorca. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

L'exposició itinerant sobres les rondalles mallorquines
està programada per als mesos de gener i febrer del 1997, però es
troba subjecta a les dades d'inauguració i clausura de la mostra a
Sa Llonja de Palma.
 

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

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 2995/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa al cicle de conferències sobre
els 100 anys de les rondalles mallorquines a l'illa de Menorca.
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Com a conseqüència de l'assumpció de les competències
en matèria de cultura pels consells insulars, la Comissió per a la
Commemoració dels 100 Anys de l'Aplec rondaies mallorquines
d'en Jordi des Recó considerà adient que fossin els consells
insulars els encarregats de dur endavant l'esmentada activitat. Tot
això, sense perjudici que la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, de manera puntual i prèvia petició de l'entitat interessada,
pogués, amb càrrec als seus pressuposts, facilitar la participació
d'un especialista.
 

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

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 2996/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a l'obra teatral a Menorca sobre
les rondalles mallorquines a l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 44 de
30 de maig del 1996).

La Comissió per a la Commemoració dels 100 Anys de
l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi des Recó està revisant
les propostes que ha rebut per determinar quina és la més adient
i oferir-la als consells insulars. La participació econòmica en
aquesta activitat està determinada per les possibilitats
pressupostàries de les institucions participants i correspondrà a la
institució receptora determinar el lloc més adequat per a la
representació.
 

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

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 2997/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a distribució a Menorca de totes
les publicacions relatives a la celebració dels 100 anys de l'aplec de
rondaies mallorquines. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports no figura
com a editora en cap de les publicacions que es realitzaran en
commemoració del centenari, el que s'ha acordat amb els editors
és el suport econòmic de la Conselleria, i a canvi, aquests en
facilitaran a la Conselleria un nombre d'exemplars suficients que
permetin de fer-los arribar de manera gratuïta a les biblioteques
públiques i a d'altres centres d'investigació illencs. La difusió
d'aquestes publicacions arribarà de la mateixa manera a totes les
illes.
 

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

Ordre de Publicació

BB) 
A la Pregunta RGE núm. 3005/96, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Josep Portella, relativa a programes de prestació social
substitutòria. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Tots els llocs de prestació social concertats per la
Conselleria de Governació es coordinen des del Servei Coordinador
de Programes de Prestació Social existent a l'esmentada Conselleria,
mitjançant el corresponent suport tècnic, informàtic, controls
d'assistència i inspecció pertinents.

Pel que fa a la quantitat i percentatge de joves de Balears
que han optat per la Prestació Social Substitutòria o pel Servei
Militar Obligatori, la seva distribució insular i la quantitat dels
mateixos que es troben realitzant la prestació a 10 de maig del 1996,
es recorda que les funcions de gestió i inspecció de la prestació
social son competència del Ministeri de Justícia mitjançant la
Direcció General d'Objecció de Consciència i la seva Inspecció-
Delegada a les Illes Balears (RD 266/95 de 24 de febrer).
 

Marratxí, a 11 de juny del 1996.
El Director-Gerent de Joventut i Família:
Manel Ferrer Massanet.

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 3009/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a catàleg de recursos locals en
matèria de protecció civil. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

Catàleg de recursos:

La Direcció General de Protecció Civil desenvolupà una
relació de Tipus de Mitjans i Recursos mobilitzats en situacions
d'emergència, amb la finalitat d'elaborar un banc de dades comú en
tot el territori nacional, per a l'ús de les tres Administracions en
situacions d'emergència, a aquest efecte, és fa necessari que totes les
Administracions utilitzin els conceptes i codis que s'hi assenyalen.
Vist que es detectaren certes dificultats en la seva utilització, passa
a estudi, i a la darrera Reunió de Responsables de Protecció Civil de
les Comunitats Autònomes celebrada els dies 28-29 de maig del
1996 es presentà un nou catàleg de codis i que està, encara, en
tràmit de revisió.

Per tot l'esmentat, i donat que encara no està aprovat el
mencionat catàleg, en benefici de les diverses administracions que
havien d'elaborar-ho (evitant tenir que refer-ho) s'optà per elaborar
per part de la Conselleria de Governació un catàleg de tasques per
a situacions d'emergència resultant:

Que en aquests moments s'estan elaborant unes 200 bases
de dades que seran relacionades entre sí per ser informatitzades i
carregades en el CAD del telèfon 112 que atén les emergències a
Balears.

A l'any 1995 es va rebre el catàleg del Cos de Bombers de
Mallorca.
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Pla d'Emergència Territorial:

S'està ultimant la redacció del Pla Director territorial de
la CAIB i que esperam passar-ho a estudi i consideració dels
Consells Insulars en un breu espais de temps.

Des del l Servei de Protecció Civil es ve donant
assessorament tècnic per el desenvolupament dels seus Plans
Territorials a les Administracions Locals que ho sol•licitin, tals
són per exemple Manacor, Sa Pobla, Lloseta, Andratx, Selva, etc.

D'una altre banda, donada la dificultat que entranya
l'elaboració dels esmentats Plans Territorials, la convocatòria de
subvencions a les Corporacions Locals del 1996 va destinada a
dotar-les de terminals CAD, donat que aquest tipus de terminals
facilita, entre altres coses, la elaboració dels Plans d'Emergència
amb inclusió dels catàlegs de recursos.

Durant l'exercici del 1995 i fins avui s'han instal•lat
terminals de CAD en els següents punts:

Policia de Maó.
Policia de Ciutadella.
Policia Local de Calvià.
Policia Local de Palma.
Bombers de Palma.
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.
SEFOBASA.
Bombers de Mallorca.

 
Marratxí, 28 de juny del 1996.
El Conseller de Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Díez.

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 3010/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a assessorament al Consell
Insular de Menorca i als ajuntaments de l'illa en matèria de
protecció civil. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Si bé són àmpliament conegudes les competències
d'aquestes Administracions en matèria de protecció civil donat que
estan definides a la Llei 2/85 de 21 de gener del 1985 i tenint en
compte l'aparició del RD 407/92, pel qual s'aprova la Norma
Bàsica de Protecció Civil que aclaria més les esmentades
competències, per part de la Conselleria de Funció Pública i
Interior s'ha procedit a elaborar un esborrany del Pla d'Emergència
del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que té
un caràcter de Pla Director, en què es tenen en compte les
característiques de les Illes. En el cas de Menorca, donades les
característiques especials del seu territori on els municipis són
petits i els mitjans disponibles en situacions d'emergència són
escassos podrien elaborar-se Plans d'Emergència de caràcter
mancomunat, respectant la peculiaritat de municipis tals com Maó
i Ciutadella.

Es té previst que l'esborrany del Pla Director sigui sotmès
a estudi i consideració dels Consells Insulars en breu espai de
temps, així com l'esborrany sobre el Reglament d'Agrupacions
Locals de Voluntaris de Protecció Civil.

El que permetrà una estructuració congruent i uniforme de
tots els Serveis de Protecció Civil d'aquesta Comunitat.

Cal significar que per part del Servei de Protecció Civil
del Govern Balear sempre s'han ateses les consultes realitzades per
les Administracions Locals i es reitera el seu ànim de col•laboració.

A fi i efecte de que es puguin desenvolupar els Plans
Territorials s'ha procedit a la instal•lació de terminals de CAD a les
Policies Locals de Maó i Ciutadella donant la formació adequada al
personal operador de les mateixes.

Per acabar, s'ha de dir que la convocatòria de subvencions
a les Corporacions Locals del 1996, va destinada a dotar-les de
terminals de CAD per facilitar la elaboració dels seus Plans
Territorials (catàleg de recursos inclòs) i la gestió d'Emergències.
 

Marratxí, 27 de juny del 1996.
El Conseller de Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Díez.

Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 3011/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a pla de formació relatiu a la
protecció civil. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Per poder apreciar el Pla de formació desenvolupat per
Protecció Civil s'ha d'observar la tasca realitzada en el període 95-
96, ja que aquest any es continuació del programa. El Pla de
Formació s'ha desenvolupat en dues àrees:

Formació Interna- Per al personal de Protecció Civil,
assistint als següents cursos de formació segons el seu grau:

1995

Situacions meteorològiques adverses.
Curs bàsic de CAD per a la utilització dels equips del

Centre d'Emergències.
Curs especialistes en incendis.
Curs gestió d'emergències.
Curs de rescat i salvament.
Curs de socorrisme aquàtic.
Curs de rescat de muntanya.
Curs d'espeleo-socorrisme.
Curs bàsic d'Operadors, Supervisors, CAD i atenció

telefònica a tot el personal del 112.
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1996

Destinat bàsicament a l'aplicació dels coneixements
adquirits realitzant simulacres d'emergència.

Tres evacuacions de Centres Escolars.
Dos simulacres d'accidents de vessaments de productes

petrolífers.
Quatre simulacres de rescat en muntanya.

Formació externa: Per al personal col•laborador a
Protecció Civil.

1995

Per part del tècnic del Servei s'impartiren cursos de
prevenció de incendis forestals conjuntament amb la Conselleria
d'Agricultura en els municipis d'Andratx, Sóller, Valldemossa,
Manacor, Palma i Eivissa.

Una classe sobre Plans d'Emergència a l'Escola de
Policia de Palma.

Participació en el curs d'incendis forestals dirigit a les
Forces Armades i organitzat pel Ministeri de l'Interior.

S'impartiren 22 cursos d'educació vial que afectaren a
una població infantil de 3.606 nins.

1996

S'ha realitzat una campanya que afectà a cent escolars
per a la implantació del Pla d'Emergències Escolar, en el que s'han
tingut reunions amb els seus Directors on se'ls explicà el contingut
del Pla d'Emergències i se'ls lliurà un Pla Model perquè puguin
desenvolupar el seu propi, en aquests moments se n'jan rebut 7.
 

Marratxí, 28 de juny del 1996.
El Conseller de Funció Pública i Interior:
José A. Berastain Díez.

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 3012/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a plans d'emergència davant el
risc d'inundacions. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

S'està realitzant durant l'any 1995 i ja durant aquest any
es va disposar d'un Pla d'Emergència per poder fer front a
Inundacions, en aquest mateix any el Servei de Protecció Civil de
la Conselleria de Governació, ara Conselleria de Funció Pública
i Interior elabora un Pla específic per al terme municipal de
Manacor que està pendent de ser refrendat per la seva Corporació
Local i que posteriorment va ser integrat en el Pla General, per
després ser introduïts en el CAD de gestió d'emergències del 112
i s'estima que això serà possible en el transcurs d'aquest exercici.
 

Marratxí, 28 de juny del 1996.
El Conseller de Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Díez.

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 3013/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a plans d'emergència exterior.
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Els Plans d'Emergència Exteriors, són Plans Específics per
indústries químiques i a Balears afecten a les factories de REPSOL
BUTANO d'Alcúdia, REPSOL BUTANO d'Eivissa i a l'empresa
GESA pel que fa a l'emmagatzemement de gas ubicat a Ca's
Tresorer (Palma).

Actualment, es disposa dels Plans d'Emergència Interiors
de cada factoria, i s'estan elaborant els estudis exteriors a les
factories de risc i àrees afectades, el Pla més avançat és el de la
factoria d'Alcúdia que es troba realitzat en un 85%, esperant
finalitzar-ho abans de cap d'any.

Per acabar, dir-vos que, el Govern de la Comunitat
Autònoma, a través de Presidència, va fer públic un anunci de
licitació d'un contracte d'assistència tècnica per al disseny,
elaboració i implantació de plans d'emergència i seguretat
(BOCAIB núm. 79 de 25 de juny del 1996).
 

Marratxí, 8 de juliol del 1996.
El Conseller de Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Díez.

Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 3014/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a Pla d'Emergència Territorial de la
CAIB. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Durant l'exercici 1995 es va procedir a la elaboració del
Pla d'Emergència Territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears amb continuació en aquest exercici. Com a resultat ens
trobam en aquests moments amb un esborrany de Pla Director que
tenim previst passar a estudi i consideració dels Consells Insulars en
un breu espai de temps, per la seva posterior aprovació pel Consell
de Govern.

Com a part integrant, paral•lelament s'han anat elaborant
unes 200 bases de  dades per a la gestió de l'esmentat Pla, i s'han
instal•lat terminals de CAD per a la gestió d'emergències a:

La Policia Local de Maó.
La Policia Local de Ciutadella.
La Policia Local de Calvià.
La Policia Local de Palma.
Els Bombers de Palma.
La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.
SEFOBASA.
Bombers de Mallorca.

Tots ells compten amb personal operador degudament
format i en funcionament, essent tot coordinat pel Centre
d'Emergències de Balears.
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Com podeu observar la seva realització pràctica es troba
en un estat molt avançat d'operativitat, i es té previst la
incorporació pròxima de diverses Administracions de l'Estat, tals
com la Policia Nacional, Guardia Civil, l'Insalud (061), Delegació
del Govern i Administracions Locals esperant que es completi
durant l'exercici en curs i el pròxim.

Per acabar, dir-vos que el Govern de la Comunitat
Autònoma, a través de Presidència va fer públic un anunci de
licitació d'un contracte d'assistència tècnica per al disseny,
elaboració i implantació de plans d'emergència i seguretat
(BOCAIB núm. 79 de 25 de juny del 1996).
 

Marratxí, 8 de juliol del 1996.
El Conseller de Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Díez.

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 3036/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa al servei d'inspecció de la gestió
de les instal•lacions assignades a l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut cedides en explotació. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

La inspecció de les instal•lacions es du a terme per a la
Secció d'Instal•lacions de la Direcció General de Joventut i
Família.

La periodicitat és la següent: durant les campanyes
d'estiu i programes d'activitats, es fa cada 15 dies. Durant la
temporada de baixa activitat i hivern als campaments, una vegada
cada mes. Independentment de l'esmentat anteriorment, es fan
inspeccions sempre que les circumstàncies ho requereixin.
 

Palma, 2 de juliol del 1996.
El Gerent de l'IBSJ:
Josep Pizá i Pou.

Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 3037/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a millora de la implantació
territorial de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut a les illes de
Menorca Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

Per a consolidar la implantació territorial de l'IBSJ a les
Illes Balears, es fonamenta per al 1996 en la xarxa de cobertura de
les oficines d'informació juvenil, donant a conèixer tant les
instal•lacions com les activitats i possibilitats existents per a la
joventut.

Es realitzen entre d'altres les següents actuacions:

Obertura de l'oficina d'informació juvenil a Sant
Francesc Formentera.

Contractació d'un informador juvenil per a l'Oficina
d'Informació Juvenil de Ciutadella.

Conveni INJUVE/INEM/Conselleria de Governació
(1995 i 1996) per a la contractació de 4 informadors juvenils: 1 a
Maó, 1 a Ciutadella, 1 a Eivissa i 1 a Formentera.

Maó i Ciutadella: xerrades informatives a Instituts.
Tramesa mensual de material informatiu.
Despeses de desplaçament i allotjament els informadors

juvenils a Palma per a participar als cursos de reciclatge
organitzats al Centre Balear d'Informació i Documentació per a la
Joventut.

Edició i difusió de la Guia de Vacances 1996 i de la
Guia d'Allotjaments per a Estudiants.

El pressupost destinat per aquesta consolidació està
englobat a la secció d'Informació Juvenil i el total previst  per al
1996 és el següent:

Personal: 18.000.000.- (cap. I)
Compra de béns i serveis: 6.100.000.- (cap. II)
Obres de millora a les inatal•lacions: 3.500.000.- (Cap.

VI).
 

Palma, 15 de juliol del 1996.
El Gerent de l'IBSJ:
Josep Pizá i Pou.

Ordre de Publicació
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 3038/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a plantilla de personal de l'Institut
Balear de Serveis a la Joventut prevista per l'any 1996. (BOPIB núm.
44 de 30 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
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 3040/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a reglaments interns de cadascuna de
les instal•lacions assignades a l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Totes. A les instal•lacions s'apliquen els Reglaments
Interns, a més de les normes de la REAJ (Red Española de
Albergues Juveniles) i de la Federació Internacional..
 

Palma, 2 de juliol del 1996.
El Gerent de l'IBSJ:
Josep Pizá i Pou.

Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 3041/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a entitats juvenils enregistrades a les
Illes Balears el 1996 i en anys anteriors. (BOPIB núm. 44 de 30 de
maig del 1996).

A causa de l'extensió el llistat d'associacions queda
dipositat al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BN) 

A la Pregunta RGE núm. 3047/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a millora de la qualitat i de la
comercialització de les instal•lacions assignades a l'Institut Balear de
Serveis a la Joventut. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

1r. S'ha reestructurat el Departament d'Instal•lacions, per
aconseguir una major operativitat i, per assolir millors resultats, tant
en el pla de comercialització de les Instal•lacions, com en la
introducció de notables canvis que estan repercutint favorablement
en la millora de la qualitat dels serveis. S'ha posat en marxa el
departament de reserves, venda de productes, recerca de recursos,
etc.
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També s'ha duit a terme un "mailing", per donar a
conèixer i ofertar les instal•lacions, amb una cobertura de 7.500
punts de recepció, la qual cosa, ha tengut un resultat satisfactori.

Per què serveix com a dada, durant el present exercici,
les xifres al dia d'avui són les següents:

Persones que han cursat sol•licitud d'instal•lacions i han
obtingut plaça: 8.701.

Nombre d'estades contractades: 61.583.

2n.- El pressupost destinat per aquestes actuacions, va
inclòs dins les partides pressupostàries destinades a Instal•lacions.
 

Palma, 2 de juliol del 1996.
El Gerent de l'IBSJ:
Josep Pizá i Pou.

Ordre de Publicació
BO) 

A la Pregunta RGE núm. 3050/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a ampliació de les línies de
col•laboració i assessorament de l'IBSJ amb les entitats i
associacions juvenils durant el 1996. (BOPIB núm. 44 de 30 de
maig del 1996).

Pel que fa al 1996 s'han mantingut les mateixes línies de
col•laboració amb associacions i entitats juvenils en relació a les
del 1995.

S'han mantingut relacions, mitjançant conveni, per a la
coordinació d'activitats juvenils amb les següents entitats:

Mallorca:
Escola d'Esplai
Centre d'Estudis de l'Esplai
Escola de Formació del Moviment Escolta i Guiatge de

Mallorca.

Menorca:
Escola de Formació dels Escoltes de Menorca

Eivissa:
Escola d'Educadors de Temps lliure "S'Estaló"
Associació Juvenil "Exploradores del Rey".

 
Marratxí, 14 de juny del 1996.
El Director-Gerent de l'IBSJ:
Manel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BP) 

A la Pregunta RGE núm. 3052/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a diferència en el pressupost
inicial de despeses en concepte de publicitat, propaganda i
relacions públiques de l'IBSJ entre els anys 1995 i 1996. (BOPIB
núm. 44 de 30 de maig del 1996).

La quantitat pressupostada en concepte de publicitat,
propaganda i relacions públiques per al 1995 estava xifrada en
2.500.000 pessetes finalment, i per dur a terme els objectius
marcats per a l'exercici, la quantitat resultant va ascendir a
8.985.992 pessetes, i el desglossament es detalla a continuació.

Per la qual cosa, i seguint la mateixa política per
aconseguir els objectius marcats per al 1996, es relacionen les
quantitats pressupostades per departaments:

Real 1995:

Departament: Comuns IBSJ.
Import: 1.150.275.
Pressupost 1996: 1.500.000

Departament: Informació Juvenil.
Import 1995: 4.117.030.
Pressupost 1996: 3.000.000.

Departament: Activitats.
Import: 277.610.
Pressupost 1996: 500.000.

Departament: Carnet Jove.
Import: 3.441.077.
Pressupost 1996: 1.500.000.

 
Palma, 16 de juliol del 1996.
El Gerent de l'IBSJ:
Josep Pizá i Pou.

Ordre de Publicació
BQ) 

A la Pregunta RGE núm. 3053/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a inversions en instal•lacions
adscrites a l'Institut Balear de Serveis a la Joventut corresponent al
1995. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

El programa d'inversions per al 1996, queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
BR) 

A la Pregunta RGE núm. 3054/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a ingressos patrimonials de l'Institut
Balear de Serveis a la Joventut. (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

La relació d'ingressos, queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BS) 

A la Pregunta RGE núm. 3055/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a instal•lacions assignades a l'Institut
Balear de Serveis a la Joventut cedides en explotació. (BOPIB núm.
44 de 30 de maig del 1996).

1r.- Les instal•lacions: Alberg d'Alcúdia i Campament de
La Victòria.

2n.- Tipus de cessió: contracta de gestió.

3r.- Empresa que realitza l'explotació: Cel Obert
(Campament de la Victòria) Interjes de Paguera (Alberg d'Alcúdia).

4t.- Abast temporal: 6 anys.
 

Palma, 2 de juliol del 1996.
El Gerent de l'IBSJ:
Josep Pizá i Pou.
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Ordre de Publicació
BT) 

A la Pregunta RGE núm. 3065/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a peticions de subvencions del
programa Foner II resoltes de l'exercici 1995. (BOPIB núm. 44 de
30 de maig del 1996).

En el marc del Decret 3/1995, de 14 de gener s'han resolt
favorablement 90 de les 171 sol•licituds presentades tant per
particulars com per associacions.

Els percentatges de subvenció són els següents:

peticions amb un 5%: 40 (43,95%)
peticions amb un 10%: 2 (2,20%)
peticions amb un 15%: 3 (3,30)
peticions amb un 20%: 22 (24,17%)
peticions amb un 25%: 11 (12,09%)
peticions amb un 30%: 3 (3,30%)
peticions amb un 50%: 2 (2,20%)
peticions amb un 100%: 6 (6,59%)
peticions amb un màxim: 2 (2,20%)

L'import total de la subvenció aprovada ha estat de
157.466.506 pessetes.
 

Palma, 17 de juny del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
BU) 

A la Pregunta RGE núm. 3499/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en Congrés DRV (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del
1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BV) 

A la Pregunta RGE núm. 3500/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "despeses generals" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del
1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BX) 

A la Pregunta RGE núm. 3501/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"contraportadas TTOO" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BY) 

A la Pregunta RGE núm. 3502/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"acciones conjuntas TTOO" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del
1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BZ) 
A la Pregunta RGE núm. 3503/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"eventos" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CA) 

A la Pregunta RGE núm. 3504/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"asistencia a ferias" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CB) 

A la Pregunta RGE núm. 3505/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"estudios de mercado" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El balanç adjunt 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
CC) 

A la Pregunta RGE núm. 3506/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "educacionales" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del
1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CD) 

A la Pregunta RGE núm. 3507/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "periodistas" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CE) 

A la Pregunta RGE núm. 3508/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "campañas publicitarias" (BOPIB núm. 48 de 8 de
juliol del 1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CF) 

A la Pregunta RGE núm. 3509/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "publicaciones" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del
1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CG) 

A la Pregunta RGE núm. 3510/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "campañas limpieza" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol
del 1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CH) 

A la Pregunta RGE núm. 3511/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "diapositivas y audiovisuales" (BOPIB núm. 48 de 8 de
juliol del 1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CI) 

A la Pregunta RGE núm. 3512/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"relaciones públicas" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CJ) 

A la Pregunta RGE núm. 3513/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"programas TV" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CK) 

A la Pregunta RGE núm. 3514/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"presentaciones" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CL) 

A la Pregunta RGE núm. 3515/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"seminarios y congresos" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CM) 

A la Pregunta RGE núm. 3516/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"publireportajes" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El balanç adjunt 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
CN) 

A la Pregunta RGE núm. 3517/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "subvenciones" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del
1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CO) 

A la Pregunta RGE núm. 3518/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "servicios exteriores" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol
del 1996).

El balanç adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CP) 

A la Pregunta RGE núm. 3519/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "gastos extraordinarios" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol
del 1996).

Els 140.617.545 de pessetes que consten en gastos
extraordinarios corresponents a l'exercici de 1994 corresponen a
la dotació per responsabilitats, realitzades com a conseqüència de
l'acta d'inspecció amb motiu de l'IVA de l'exercici de 1993.

El desglossament dels 140.617.545 de pessetes és el
següent:

- 49.930.999 pessetes, import de l'IVA suportat, del qual
se sol•licità la devolució i la inspecció no ho considerà a tornar.

- 90.686.546 pessetes, import de la liquidació de la
inspecció que aquesta considerà que s'havia d'ingressar (quota més
interessos de demora). 
 

Palma, 23 de juliol del 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González i Ortea

Ordre de Publicació
CQ) 

A la Pregunta RGE núm. 3523/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a una desviació
pressupostària negativa (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

La Direcció General de Pressuposts i Planificació
assenyala que en l'elaboració dels pressuposts generals de la CAIB
per al 1994 els fons europeus que rebia aquesta comunitat
autònoma per finançar els programes 5B, l'objectiu 3 i PERIFRA
es pressupostaren en l'estat d'ingressos fent una previsió dels fons
que s'haurien d'obtenir en cas que els projectes  prevists per a
l'exercici pressupostari s'executassin al cent per cent.

D'altra banda, les despeses, i atès que tots els projectes
finançats mitjançant els fons estructurals han de ser cofinançats per
l'administració que els rep, es varen pressupostar tenint en compte
tant les aportacions europees com les pròpies de la Comunitat
Autònoma.

La transferència d'aquests fons per part de l'Estat central
es duu a terme una vegada certificat que la despesa ha estat
efectivament realitzada, la qual cosa provoca un desfasament entre
l'execució del pressupost de despeses i el d'ingressos.

La desviació pressupostària que apareix reflectida en el
compte general de la CAIB de 1994 recull les demores
administratives de la pròpia gestió dels fons europeus, per una altra
part l'emissió de certificacions per les diferents seccions
pressupostàries i, per l'altra, s'ha de tenir en compte el temps
requerit per la unitat administrativa de l'Estat, encarregada de la
tramitació dels fons esmentats. Això fa que en ocasions els
ingressos no es realitzin abans del tancament de l'exercici. 
 

Palma, 30 de juliol del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami Alós

Ordre de Publicació
CR) 

A la Pregunta RGE núm. 3529/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, relativa a gestió sanitària
(BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

No s'han constituït els consells de salut de les àrees de
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, per quant encara no han
estat transferides a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les
competències en matèria d'assistència sanitària de la Seguretat
Social, si bé, pel que fa a l'Insalud, existeix un òrgan de
participació, a les Illes Balears, que és la Comissió Executiva
Provincial del Consell General de l'Institut Nacional de la Salut.
 

Palma, 31 de juliol del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
CS) 

A la Pregunta RGE núm. 3626/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a oficines
d'informació juvenil i contractació laboral (BOPIB núm. 48 de 8 de
juliol del 1996).

1. Balanç del primer any de funcionament (des de juny del
1995) de les oficines d'informació juvenil com a borses de treball
(dades de l'Oficina d'Informació de Palma)

Demandes de treball: 1.015.
Sol•licitants inscrits a la borsa: 475.

Fases del procés de recerca:

A) Recollida i tramitació de les ofertes de treball: 
Fonts de les ofertes: empreses de treball temporal,

empreses, publicacions, altres borses de treball.
Mitjana d'ofertes de treball setmanals: 20.
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B) Accions individuals:
- Informació del mercat de treball general i ofertes

concretes.
- Assessorament sobre les possibilitats de cada jove,

oferint eines per a la recerca.
- Selecció dels joves adequats a cada oferta.
- Col•locació, accions interventives per a cobrir els llocs

de treball ofertats.
- Seguiment periòdic dels resultats.

Nombre total d'intervencions per a la col•locació: 226.

2. Dels 475 inscrits a la borsa de treball un 33% ha
trobat feina (inclou col•locacions directes i indirectes)

3. Durada dels contractes:

Temporals: 90%, dels quals, fins a 6 mesos, 80%; altres,
10%.

Estables: 10%.

4. Contractació a les borses de la xarxa d'oficines i punts
d'informació juvenil del Govern balear:

Mallorca:
- Llucmajor, des de juny del 1995: demandes de treball,

224; sol•licitants inscrits a la borsa, 140; han trobat feina un 29%.
- Sa Pobla, des de juny del 1995: demandes de treball,

174; sol•licitants inscrits a la borsa, 123; han trobat feina un 14%.
- Manacor, des de juny del 1996: demandes de treball,

44; sol•licitants inscrits a la borsa, 15; han trobat feina un 13%.
- Muro, des de juny del 1996: demandes de treball, 25;

sol•licitants inscrits a la borsa, 10; han trobat feina un 10%.

Menorca:
- Maó, des de gener del 1996: demandes de treball, 60;

sol•licitants inscrits a la borsa, 39; han trobat feina un 10%.

Eivissa:
- Eivissa, des de juny del 1995: demandes de treball,

247; sol•licitants inscrits a la borsa, 67; han trobat feina un 20%.
 

Palma, 31 de juliol del 1996.
El Director General de Joventut i Família:
Antoni Amengual i Ribas.

Ordre de Publicació
CT) 

A la Pregunta RGE núm. 3636/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a construcció d'un
poliesportiu al municipi d'es Mercadal (BOPIB núm. 48 de 8 de
juliol del 1996).

Com a conseqüència de l'adhesió de l'Ajuntament d'es
Mercadal al conveni entre la CAIB i el Ministeri d'Educació i
Ciència per al Pla d'extensió de l'educació física, en concret la
construcció d'un poliesportiu (mòdul M-3cg) as Mercadal, la
corporació municipal va realitzar el mes de juny del 1994 un
ingrés a favor de la CAIB per import de 68.941.558 PTA.

Aquesta quantitat s'incorpora a la CAIB com a fons
finalista per a la realització de les obres del poliesportiu (mòdul M-
3cg) as Mercadal, l'import total de les quals és de 118.407.558 PTA.

L'aprovació del projecte i l'expedient d'obres per a la
construcció del poliesportiu (mòdul M-3cg) as Mercadal el va
realitzar el Consell de Govern en data 5/9/94.

En aquest moment les obres són a punt de començar, ja
que hom està pendent de l'acta de la comprovació del
replantejament, la qual es calcula que se signarà en els propers 15
dies.

Aquesta diferència de temps entre l'aprovació de
l'expedient i l'inici de les obres es deu a les incidències que han
sorgit durant la tramitació d'aquest, les quals han estat resoltes
d'acord amb el que preveu la llei de contractes de l'Estat, i d'entre
les quals s'esmenten:

L'adjudicació del contracte, inicialment, es va fer a favor
de Juan Mora S.A., Antonio Gomila S.A. i Antonio Seguí S.A.
(UTE), mitjançant resolució del Conseller de Cultura, Educació i
Esports de data 4/8/95.

Abans de la signatura del contracte, es va constatar que
l'empresa a favor de la qual s'havia realitzat l'adjudicació incorria en
causa de prohibició per contracte amb l'Administració perquè no
estava al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Aquesta circumstància va representar l'anul•lació de la
resolució d'ajudicació del conseller de 4/9/94, d'acord amb el
procediment indicat en la Llei de Contractes de l'Estat.

Finalment, mitjançant resolució del Conseller de Cultura,
Educació i Esports de 21/9/95, es va adjudicar definitivament el
contracte d'obres de construcció d'un poliesportiu (mòdul M-3cg) as
Mercadal.

Pel que fa referència als interessos de la quantitat aportada
per l'Ajuntament des Mercadal, cal esmentar que les aportacions
realitzades a la CAIB per altres ens amb caràcter finalista, no
generen interessos a favor dels qui els aporten, ja que es destinen a
la finalitat concreta per la qual es realitza. En el cas que es
generassin, l'article 20 de la Llei de Finances prohibeix taxativament
l'adscripció d'aquests.

Pel que fa a la darrera qüestió plantejada, us comunic que
les obres es varen iniciar el propassat 13 de març amb un termini
d'execució de nou mesos, per la qual cosa, si no hi ha cap tipus
d'incidència, finalitzaran el 13 de desembre del 1996, data a partir
de la qual es podrà inaugurar.
 

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

Ordre de Publicació
CU) 

A la Pregunta RGE núm. 3753/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa al patrocini de l'elecció de
"Miss Model 96" per part de l'Ajuntament de Ciutadella (BOPIB
núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

Des de la Comissió Interdepartamental de la Dona,
organisme col•legiat integrat en l'actualitat per totes les conselleries,
es vetlla per promoure la no discriminació en tots els àmbits de la
societat i afavorir un canvi de mentalitat en el conjunt de dones i
homes.
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Malgrat tot, encara subsisteixen hàbits i conductes
sexistes arrelades en el teixit social, com aquests tipus d'actes, que
no contribueixen a aconseguir-ho. És necessari, per tant, que es
produeixin determinats canvis socials i estructurals, així com un
desenvolupament del sentit crític de l'opinió pública respecte a les
imatges estereotipades i discriminatòries.

Per tot això, la postura del Govern és la de mantenir-se
al marge d'aquests tipus d'actes i fer extensiva aquesta
recomanació a totes les autoritats i institucions públiques de les
Illes Balears, d'acord amb la Proposició no de llei 2599/92,
relativa a la participació del Govern en concursos de bellesa.
 

Palma, 20 d'agost del 1996.
La Presidenta de la CID:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CV) 

A la Pregunta RGE núm. 3798/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a projectes presentats per
tal de ser subvencionats pels fons de cohesió (BOPIB núm. 51 de
22 de juliol del 1996).

A.- Instal•lació d'estacions depuradores d'aigües
residuals:

- Col•lectors sa Ràpita-s'Estanyol.
- EDAR Alcúdia.
- EDAR Capdepera-Cala Rajada.
- EDAR sa Ràpita-s'Estanyol.
- EDAR Sant Llorenç des Cardassar.
- EDAR Son Servera.

B.- Forestació i tasques complementàries per a la lluita
contra l'erosió i la desertificació i regeneració d'ecosistemes
degradats pels incendis:

- Millora forestal i implantació a la Serra de
Tramuntana.

- Dic es Pujol i reclosa torrent es Verger.
- Ajuda a la regeneració natural i implantació coberta

vegetal.
 

Palma, 21 d'agost del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
CX) 

A la Pregunta RGE núm. 3903/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, relativa a aportació a
la nova seu del Consell Insular d'Eivissa (BOPIB núm. 51 de 22 de
juliol del 1996).

La Conselleria d'Economia i Hisenda no ha aportat cap
quantitat per a la construcció de la nova seu del Consell Insular
d'Eivissa.
 

Palma, 21 d'agost del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
CY) 

A la Pregunta RGE núm. 3981/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a assessors del Govern
(BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

- Presidència:
Sr. Javier Mato Veiga; sou base, 610.914 PTA.
Sra. Constanza Forteza Vilar; sou base, 469.273 PTA.

- Conselleria de Presidència:
Sra. Maria Salom Coll; sou base, 409.121 PTA.
Sra. Mª Angeles Llanes Alentorn; sou base 409.208 PTA.
Sr. Antoni Carmona Damians; sou base, 590.257 PTA.
Sra. Mª Teresa Rattier Nadal; sou base, 333.333 PTA.

- Conselleria de Turisme:
Sr. José Negrón Nevado; sou base, 469.273 PTA.

- Conselleria d'Educació, Cultura i Esports:
Sra. Mª Lluïsa Pol Romaguera; sou base, 432.985 PTA.
Sr. Andrés Riera Bennasar; sou base, 412.348 PTA.
Sr. Rafael Morey Muntaner; sou base, 382.617 PTA.

- Conselleria d'Economia i Hisenda:
Sr. Alejandro Forcades Juan; sou base, 610.918 PTA.
Sr. Fco. Javier Salas Santos; sou base, 610.914 PTA.

- Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral:

Sr. Andrés Font Jaume; sou base, 610.914 PTA.
Sr. Bartolomé Binimelis Berenguel; sou base, 480.734

PTA.

- Conselleria de la Funció Pública i Interior:
Sr. Alejandro Espinos Bonmati; sou base, 610.914 PTA.

- Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Sr. Guillermo Vidal Bibiloni; sou base, 456.491 PTA.
Sr. Alejandro Pax Dolz del Castellar; sou base, 498.765

PTA.
Sr. Gabriel Bosch Vallespir; sou base, 301.498 PTA.

El Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual
s'estableixen normes d'aplicació al personal inclòs en l'àmbit de
l'article 9 de la Llei 2/1989, conté determinades normes reguladores
d'aquesta matèria.
 

Marratxí, 21 d'agost del 1996.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain i Díez.
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Ordre de Publicació
CZ) 

A la Pregunta RGE núm. 4108/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a lloc de treball del
funcionari Sr. Rotger Amengual (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del
1996).

El lloc de treball que ocupa el Sr. Bartomeu Rotger
Amengual és el de Cap de Servei d'Estudis i Programes de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

Les funcions que té encomanades a aquest lloc de treball
són les següents:

- Estudis tècnics, informes, dades, dossiers sobre lliure
educació.

- Formació del professorat.
- Ensenyament de la llengua catalana.
- Programes informàtics i d'educació infantil i de

formació professional i ocupacional.
- Programes europeus d'educació i d'interès cultural.
- Assistència a congressos, la seva organització, de

comissions, reunions, jornades i congressos educatius.
 

Marratxí, 22 d'agost del 1996.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain i Díez.

Ordre de Publicació
DA) 

A la Pregunta RGE núm. 4118/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a lloc de treball del
funcionari Sr. Miquel Sbert Garau (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del
1996).

El lloc de treball que ocupa el Sr. Miquel Sbert Garau és
el de Cap de Servei de Supervisió de transferències de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

Les funcions que té encomanades a aquest lloc de treball
són les següents:

- Confecció del mapa escolar educatiu de les Illes
Balears.

- Currículum educatiu propi i ordenació curricular.
- Negociació i recepció de les transferències educatives.
- Coordinació i avaluació del procés de transferències.
- Elaboració del banc de dades i de legislació d'educació.
- Relacions amb altres comunitats autònomes amb

competències educatives.
- Relacions amb organitzacions sindicals de

l'ensenyament.
- Foment de l'educació i la cultura musical.

 
Marratxí, 22 d'agost del 1996.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain i Díez.
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