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1683

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2028/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a coneixement de la cultura
balear en comunitats balears assentades fora del territori de la
Comunitat Autònoma (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

Ordre de Publicació

El Govern balear, per facilitar el coneixement de la nostra
cultura fora del territori de la comunitat autònoma, ha pres la decisió
de fomentar aquelles actuacions que es programen en el si de les
pròpies comunitats balears -que responen a les veritables inquietuds
d'aquests col•lectius- més que promoure-les directament.

A la Pregunta RGE núm. 2730/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, relativa a despeses cap.
IV subprograma 112100 de la secció 11 (BOPIB núm. 20 de 20 de
novembre del 1995).

Així, les diferents comunitats, d'acord amb les sol•licituds
que formulen anualment, són beneficiàries d'ajudes públiques per a
la realització d'activitats socioculturals, en execució de la Llei
3/1992, de 15 de juliol.

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

Això no obstant, en dues àrees concretes, s'han programat
activitats directament: en matèria de foment de la integració efectiva
dels joves a les comunitats balears, la suprimida Vicepresidència del
Govern i la Direcció General de Joventut de l'extinta Conselleria de
Governació varen participar a la 1ª Trobada a Sud-Amèrica de Joves
descendents de Balears que es va celebrar a Santa Fe l'octubre del
1994 amb participació de joves de la Casa Balear de Buenos Aires,
Centro Balear de Santa Fe, Agrupació Mallorca de San Pedro i
Centre Balear de l'Uruguai. El cost va incloure les despeses de
desplaçament i estada de dues persones durant tres dies a Buenos
Aires i Santa Fe.

A)

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2025/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a publicacions
especialment dirigides als balears residents fora de les Illes Balears
(BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).
L'article 9.1 de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de
comunitats balears assentades fora del territori balear, preceptua
que el Govern fomentarà a través de les comunitats balears i amb
la col•laboració, en el seu cas, de les institucions especialitzades,
la creació de publicacions especialment adreçades als balears
residents fora de les illes.
L'extinta Conselleria Adjunta a la Presidència, l'any
1993, va iniciar l'edició de publicacions del número 1 de la
Revista Illes Blaves -cost aproximat d'1.000.000 PTA-. L'any
1994, ja des de la Vicepresidència del Govern, s'editaren 1.500
exemplars del número 2 d'aquesta publicació periòdica. També el
1994 s'adquiriren 200 exemplars del llibre Encara hi tornarem de
M. Bordoy, publicat per Edicions Cort. El pressupost destinat a
aquestes publicacions va ser d'1.244.000 pessetes -any 1994-.
L'any passat s'edità l'estudi fet per Joan Buades Crespí, Maria
Antònia Manresa Monserrat i Margalida A. Mas Barceló, titulat
Emigrants illencs al Rio de la Plata -1.000 exemplars-. També
s'adquiriren 1.000 exemplars de la publicació, editada per Baltar
i Associats, Les Illes Inoblidables de la qual és autor M. Segura
Aguiló. S'ha d'assenyalar també que s'edità un díptic informatiu
titulat Bibliografia sobre l'emigració, que recull les publicacions
més recents sobre l'emigració balear.
La dotació econòmica aplicada a l'edició de publicacions
especialitzades va ser, l'any 1995, de 4.132.544.
Enguany s'han adquirit 1.100 exemplars del llibre Cuba
al cor i tenim previst editar -desembre- el treball d'investigació
que, sobre cadenes migratòries, la professora Aina Jofre Cabello,
de la Universitat de La Plata, ha realitzat amb l'ajuda del Govern
balear.
Totes les publicacions esmentades s'han distribuït
majoritàriament entre les comunitats balears i sempre de forma
gratuïta. També s'han enviat exemplars de les diferents edicions
als ajuntaments, consells insulars, institucions sense fi de lucre,
investigadors, etc.
Palma, 29 d'agost del 1996.
La Consellera de Presidència:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.

L'any següent, i durant tot el mes de juliol, més de 50
joves varen venir a Palma a la 1ª Trobada Mundial de Joves
descendents de Balears residents a l'exterior; per primera vegada es
varen trobar els joves de Sud-Amèrica -inclòs un representant de la
Casa Balear de Mendoza- amb els d'Amèrica Central.
El desembre del 1995, el Cap del Departament de l'extinta
Vicepresidència i el director general de Formació, varen mantenir
diverses reunions de treball amb la joventut balear de Cuba.
Aquestes activitats no suposaren cost específic ja que els
desplaçaments responien a la concertació d'una entrevista amb el
Vicepresident del govern cubà i a diverses reunions de feina amb la
junta directiva de l'entitat.
I enguany mateix, a la darrera setmana de juny, es varen
trobar a Palma un grup de joves cubans descendents de Balears; tots
ells havien resultat guanyadors d'un concurs de redacció fet a
l'Havana sobre les Illes Balears.
El cost d'aquesta estada va incloure els bitllets d'avió
l'Havana-Madrid-Palma-Madrid-l'Havana, per fer els desplaçaments
per l'illa de Mallorca i els passatges PMI-MAO-PMI i PMI-EIVPMI per conèixer Menorca i Eivissa i Formentera. L'Institut Balear
de Serveis a la Joventut es va fer càrrec de les despeses
d'allotjament i manutenció.
Palma, 29 d'agost del 1996.
La Consellera de Presidència:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.
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Mª Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2029/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa al fons editorial destinat
a les comunitats balears assentades fora de la Comunitat Autònoma
(BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

F)

Totes les publicacions a les quals hem fet referència a la
contestació de la pregunta núm. 2025/96 s'han distribuït de forma
gratuïta i majoritàriament entre les comunitats balears a l'exterior.

A la Pregunta RGE núm. 3017/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a inversió per a la
supressió de barreres arquitectòniques durant el 1995 (BOPIB núm.
44 de 30 de maig del 1996).

A part de les edicions específicament adreçades als
nostres col•lectius balears a l'exterior, s'han adquirit diverses
obres, col•leccions, diccionaris, enciclopèdies, etc. Fins ara, s'han
donat respostes puntuals a les demandes concretes que els centres
ens han fet arribar.
Després de la darrera reunió del plenari del Consell de
Comunitats Balears i els suggeriments que els representants de les
cases balears varen fer, l'Administració de la Comunitat
Autònoma ha pres la decisió de dissenyar una biblioteca balear
bàsica a la qual tots els centres tendran accés. Això sense perjudici
que, en la mesura de les nostres possibilitats, continuem atenent
peticions concretes segons les necessitats específiques de les
diferents comunitats.
Palma, 29 d'agost del 1996.
La Consellera de Presidència:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 2974/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a distribució de
subvencions de Presidència del Govern corresponent al 1995
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).
En primer lloc, agraesc al Sr. diputat el plantejament
rigorós de la pregunta que formula. En efecte, hem pogut constatar
que hi ha una diferència significativa en el nombre de sol•licituds
socioculturals que es fa des de Mallorca en relació amb Menorca
i Eivissa i Formentera.
Això du com a conseqüència, per les raons que ja hem
manifestat en diverses ocasions, que la distribució d'ajudes s'hi
reflecteix.
Creim que és necessari fer un esforç addicional per
informar les associacions de Menorca, Eivissa i Formentera de
l'existència de les diferents línies de subvencions que es
convoquin.
Tot i amb això la publicitat i la concurrència per
demanar ajudes a l'empara del Decret 13/1994, de 27 de gener,
modificat pel Decret 97/1994, de 7 de setembre, es garanteixen a
través de la publicació d'aquestes disposicions al BOCAIB.
En aquest sentit, atès que s'ha d'elaborar una nova
normativa reguladora d'ajudes públiques per al foment de
l'associacionisme i la participació ciutadana -ja que la vigència
temporal del Decret 13/1994, de 27 de gener, acaba enguanyvolem propiciar la col•laboració dels ajuntaments i dels consells
insulars en la difusió de les noves convocatòries de subvencions.
També les entitats federatives de la tercera edat i dels
moviments veïnals haurien de jugar un paper important en la
divulgació de les diferents línies de subvencions. Així mateix, cal
estudiar la repercussió informativa dels anuncis de les
convocatòries en premsa escrita i falques publicitàries als diferents
mitjans de comunicació.
En definitiva, entre tots hem de fer possible una major
concurrència.
Palma, 29 d'agost del 1996.
La Consellera de Presidència:

Ordre de Publicació

El Govern de la Comunitat Autònoma va tenir com a
inversió prioritària, durant l'any 1995, la difusió entre els tècnics del
"Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de
barreres arquitectòniques", per la qual cosa s'edità un llibre on es
recull el reglament aprovat, que es va repartir entre enginyers,
arquitectes i aparelladors de tota la Comunitat; també es va repartir
entre les diferents administracions que ho sol•licitaren.
Per a l'any 1996 està prevista, en els pressuposts de la
Conselleria d'Obres Públiques, una partida de 30.000.000 de
pessetes per a l'eliminació de barreres en els edificis d'aquesta
conselleria; ja s'han elaborat els projectes de l'edifici de la seu de la
COPOT i de l'edifici de carreteres.
El primer dels projectes esmentats, amb un pressupost de
5.442.916 PTA., consisteix en l'adaptació de les oficines situades a
l'Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga, núm. 33, per tal de complir
els paràmetres del reglament per a la millora de l'accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques.
Les obres consistiran en l'habilitació d'un lavabo adaptat
en cadascuna de les dues plantes sobre rasant de l'edifici i la
substitució de l'actual ascensor per un altre que compleixi els
requisits del reglament, és a dir, una porta de 80 cm. d'amplària
lliure i mesures interiors de 120 x 100 cm., per la qual cosa s'haurà
d'ampliar el buit actual, desplaçant una de les parets de tancament.
Pel que fa al projecte d'adequació de les oficines del
Departament de carreteres -situades al carrer Miquel Santandreu,
núm. 1- a l'esmentat reglament, es preveu l'habilitació d'un lavabo
adaptat a la planta baixa de l'edifici i la instal•lació d'un ascensor
que compleixi també els requisits del reglament. Per això hom haurà
de construir un recinte adequat amb buits en els forjats existents. El
pressupost per aquestes obres puja a 7.175.621 PTA.
Independentment de possibles iniciatives per part d'altres
conselleries, aquests serveis estudien actualment la possibilitat
d'adaptació de les oficines pròpies d'Arquitectura i Habitatge, així
com altres dependències del Govern balear.
Dins les previsions d'inversió per al 1996 per a la
supressió de barreres arquitectòniques hem de mencionar que dins
l'apartat corresponent del Pla Quadriennal 1996-1999 d'Habitatge
s'inclouen ajudes per a la realització d'obres que tenguin com a
finalitat la supressió de barreres arquitectòniques.
El Cap de Secció Tècnica:
Oscar Canalís.
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G)
A la Pregunta RGE núm. 3066/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, relativa a quanties rebudes del
Fons Europeu Feoga o del Programa Foner II durant l'any 1994
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).
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En base a la sistemàtica del DOCUP i tenint en compte la
reprogramació del Pla Financer per a les accions cofinançades pel
FEOGA-Orientació, derivada del Comitè de Seguiment de 28-061995, i per tant amb tipus de canvi de l'ecu "tancats", l'execució ha
estat la següent:
Mesura 2.1 1.665.418 ecus
Mesura 2.2 759.696 ecus
Mesura 2.3
77.040 ecus
Mesura 2.4 107.936 ecus
Mesura 2.5
25.450 ecus
Mesura 2.6 417.000 ecus

D'acord amb el previst als punts 8 a 20 ("Mecanismo de
los compromisos y pagos comunitarios") annexos a la "Decisión
de la Comisión de 18-01-1995 por la que se aprueba el documento
único de programación de las intervenciones estructurales
comunitarias en la Comunidad Autónoma de Baleares (España)
correspondiente al Objetivo 5b" concordants amb els articles 21
i 22 del "Reglamento (CEE) nº 2082/93, del Consejo de 20 de
julio de 1993 que modifica el Reglamento (CEE) nº 4253/88 por
el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) nº 2052, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de
las intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra, de éstas
con las del Banco Europeo de Inversiones y con los demás
instrumentos financieros existentes" la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears ha rebut en concepte de "Primer Avanç" i "saldo"
per l'anualitat del 1994, la quantitat de 2.164.407 ecus.

Suma: 3.052.540 ecus.
S'acord amb el previst
Palma, 17 de juny del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
I)

L'aplicació pressupostària dins el Pressupost de la CAIB
ha estat a la partida 15002 531200 70251 010 de l'exercici del
1995 i 15002 711100 70251 010 de l'exercici del 1996.
En base a la sistemàtica del DOCUP i tenint en compte
la reprogramació del Pla Financer per a les accions cofinançades
pel FEOGA-Orientació, derivada del Comitè de Seguiment de 2806-1995, i per tant amb tipus de canvi de l'ecu "tancats",
l'execució ha estat la següent:
Mesura 1.2 1.855.492 ecus
Mesura 1.3 1.006.780 ecus
Mesura 1.4 512.102 ecus
Mesura 1.5 563.600 ecus
Mesura 1.6 390.838 ecus
Suma: 4.328.812 ecus.
Palma, 17 de juny del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

A la Pregunta RGE núm. 3068/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, relativa a quanties rebudes del
Fons Europeu FSE del Programa Foner II durant l'any 1994.
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).
D'acord amb el previst als punts 8 a 20 ("Mecanismo de
los compromisos y pagos comunitarios") annexos a la "Decisión de
la Comisión de 18-01-1995 por la que se aprueba el documento
único de programación de las intervenciones estructurales
comunitarias en la Comunidad Autónoma de Baleares (España)
correspondiente al Objetivo 5b" concordants amb els articles 21 i 22
del "Reglamento (CEE) nº 2082/93, del Consejo de 20 de julio de
1993 que modifica el Reglamento (CEE) nº 4253/88 por el que se
aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº
2052, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las
intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra, de éstas con
las del Banco Europeo de Inversiones y con los demás instrumentos
financieros existentes" la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
ha rebut per l'anomenat "Tramo Año 1994", la quantitat de 784.646
ecus.
L'aplicació pressupostària dins el Pressupost de la CAIB
ha estat a la partida 15002 531200 70251 010 de l'exercici del 1995.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 3067/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, relativa a quanties rebudes del
Fons Europeu Feder del Programa Foner II durant l'any 1994
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).
D'acord amb el previst als punts 8 a 20 ("Mecanismo de
los compromisos y pagos comunitarios") annexos a la "Decisión
de la Comisión de 18-01-1995 por la que se aprueba el documento
único de programación de las intervenciones estructurales
comunitarias en la Comunidad Autónoma de Baleares (España)
correspondiente al Objetivo 5b" concordants amb els articles 21
i 22 del "Reglamento (CEE) nº 2082/93, del Consejo de 20 de
julio de 1993 que modifica el Reglamento (CEE) nº 4253/88 por
el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) nº 2052, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de
las intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra, de éstas
con las del Banco Europeo de Inversiones y con los demás
instrumentos financieros existentes" la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears ha rebut en concepte de "Primer Avanç", "Segon
Avanç" i "saldo" del 1994, la quantitat de 1.526.266 ecus.
L'aplicació pressupostària dins el Pressupost de la CAIB
ha estat a la partida 15002 531200 70251 010 de l'exercici del
1995 i 15002 711100 70251 010 de l'exercici del 1996.

En base a la sistemàtica del DOCUP i tenint en compte
l'especificitat d'aquest subprograma, l'execució del 1994, ha estat la
següent:
Mesura F.1 2.907.824 ecus
Mesura F.2 375.312 ecus
Mesura D.3 1.605.106 ecus
Suma: 4.888.242 ecus.
S'acord amb el previst
Palma, 17 de juny del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou
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J)

K)

A la Pregunta RGE núm. 3069/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, relativa a quanties rebudes del
Fons Europeu Feoga o del Programa Foner II durant l'any 1995.
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 3070/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, relativa a quanties rebudes del
Fons Europeu Feder del Programa Foner II durant l'any 1995.
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

D'acord amb el previst als punts 8 a 20 ("Mecanismo de
los compromisos y pagos comunitarios") annexos a la "Decisión
de la Comisión de 18-01-1995 por la que se aprueba el documento
único de programación de las intervenciones estructurales
comunitarias en la Comunidad Autónoma de Baleares (España)
correspondiente al Objetivo 5b" concordants amb els articles 21
i 22 del "Reglamento (CEE) nº 2082/93, del Consejo de 20 de
julio de 1993 que modifica el Reglamento (CEE) nº 4253/88 por
el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) nº 2052, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de
las intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra, de éstas
con las del Banco Europeo de Inversiones y con los demás
instrumentos financieros existentes" la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears ha rebut en concepte de "Primer i Segon Avanç"
per l'anualitat del 1995, la quantitat de 2.069.291 ecus.

D'acord amb el previst als punts 8 a 20 ("Mecanismo de
los compromisos y pagos comunitarios") annexos a la "Decisión de
la Comisión de 18-01-1995 por la que se aprueba el documento
único de programación de las intervenciones estructurales
comunitarias en la Comunidad Autónoma de Baleares (España)
correspondiente al Objetivo 5b" concordants amb els articles 21 i 22
del "Reglamento (CEE) nº 2082/93, del Consejo de 20 de julio de
1993 que modifica el Reglamento (CEE) nº 4253/88 por el que se
aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº
2052/88 en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las
intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra, de éstas con
las del Banco Europeo de Inversiones y con los demás instrumentos
financieros existentes" la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
ha rebut, en concepte de "Primer i Segon Avanç de 1995", la
quantitat de 1.113.976 ecus.

L'aplicació pressupostària dins el Pressupost de la CAIB
ha estat a la partida 15002 531200 70251 010 de l'exercici del
1995 i 15002 711100 70251 010 de l'exercici del 1996.

L'aplicació pressupostària dins el Pressupost de la CAIB
ha estat a la partida 15002 531200 70251 010 de l'exercici
pressupostari del 1995.

En base a la sistemàtica del DOCUP i tenint en compte
les avaluacions fetes per l'Administració de l'Estat en les peticions
d'avanços per a les accions cofinançades pel FEOGA-Orientació,
l'execució de despesa ha estat la següent:

En base a la sistemàtica del DOCUP i tenint com a
referència la "declaració de despesa" feta per l'Estat espanyol a la
Comissió (despesa elegible feta per al 1995), l'execució de les
accions cofinançades pel FEDER ha estat la següent:

Mesura 1.1 789.395 ecus
Mesura 1.2 1.133.991 ecus
Mesura 1.3 562.557 ecus
Mesura 1.4 645.637 ecus
Mesura 1.5 707.490 ecus
Mesura 1.6 194.698 ecus

Mesura 2.1 625.278,11 ecus
Mesura 2.2 1.169.045,23 ecus
Mesura 2.3 775.079,59 ecus
Mesura 2.5
77.273,59 ecus
Mesura 2.6 534.778,06 ecus
Suma: 3.183.454,05 ecus.

Suma: 4.033.768 ecus.
Palma, 17 de juny del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

En qualsevol cas, aquestes quantitats no es poden
considerar del tot "tancades" mentre no s'hagui celebrat el Comitè
de Seguiment i el procediment econòmic-financer ulterior derivat
d'aquest.
Palma, 17 de juny del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 3071/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, relativa a quanties rebudes del
Fons Europeu FSE del Programa Foner II durant l'any 1995.
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).
D'acord amb el previst als punts 8 a 20 ("Mecanismo de
los compromisos y pagos comunitarios") annexos a la "Decisión de
la Comisión de 18-01-1995 por la que se aprueba el documento
único de programación de las intervenciones estructurales
comunitarias en la Comunidad Autónoma de Baleares (España)
correspondiente al Objetivo 5b" concordants amb els articles 21 i 22
del "Reglamento (CEE) nº 2082/93, del Consejo de 20 de julio de
1993 que modifica el Reglamento (CEE) nº 4253/88 por el que se
aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº
2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las
intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra, de éstas con
las del Banco Europeo de Inversiones y con los demás instrumentos
financieros existentes" encara no ha produït cap quantitat per al
"Tramo 1995".
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Ordre de Publicació
N)

Mesura F.1 30.084.931 PTA
Mesura F.3 16.209.095 PTA
Mesura D.4 4.850.026 PTA
Suma: 51.144.026 PTA.
En base a la gestió financera específica per al Fons
Social Europeu continguda a les "Disposiciones de Ejecución
Financiera aplicables a las Intervenciones" en desenvolupament
del "Reglamento (CEE) nº 2082/93", no és possible encara establir
de manera "tancada" les xifres d'execució expressades en ecus.
Palma, 17 de juny del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

A la Pregunta RGE núm. 3081/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a volum de llet adquirida per
l'empresa Agama l'any 1995 (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).
El volum de llet adquirida pels productors va ser de
21.801.255 litres.
Palma, 11 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
O)

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 3082/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a inici del procés de
privatització de l'empresa Agama (BOPIB núm. 44 de 30 de maig
del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 3072/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a persones
contractades per treballar al parc de l'Albufera des Grau (BOPIB
núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Ja s'ha iniciat; en el Consell de Govern del dia 9 de maig
es va aprovar el decret de pèrdua de majoria a l'empresa Agama, i
el passat 16 de maig, en el Consell de Govern es va aprovar el plec
de condicions.

M)

1. Les persones contractades per treballar al parc de
s'Albufera des Grau són: Lluís Cardona Pascual, biòleg; Gabriel
Mascaró Fedelich i Mª Clara Borràs Lamata.

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

2. El temps és de gener a desembre.
3. El cost anual dels tres és de 9.166.880.
4. La publicitat i selecció va ser duita a terme
directament pel cap de secció de Vida Silvestre de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca l'any 1995. Pel que fa al 1996, sols es
perllongaren els contractes de les persones esmentades.
5. El contracte és del tipus "per obra".
Palma, 30 de juliol del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral:

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 3083/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions realitzades per tal
d'incrementar el consum de llet produïda a les illes (BOPIB núm. 44
de 30 de maig del 1996).
La Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern balear,
dintre de la seva política de potenciar el consum dels productes
agroalimentaris de les Illes Balears, ha realitzat actuacions
publicitàries (anuncis en premsa) i promoció a la fira
agroalimentària "Alimenta 96" de la llet produïda a les Balears.

Bartomeu Reus i Beltran.

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

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 3084/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a motius pels quals no s'ha
reunit la comissió mixta de seguiment de l'encomana de gestió en
matèria d'agricultura al Consell Insular de Menorca (BOPIB núm.
44 de 30 de maig del 1996).
La comissió mixta de seguiment s'ha reunit el 22 de maig
del 1996.
Palma, 11 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.
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R)

T)

A la Pregunta RGE núm. 3085/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions per tal de
promoure la incorporació dels ramaders als nuclis del control lleter
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 3088/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a opinió de la conselleria sobre
la promoció dels refugis de caça (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

Aquesta conselleria disposa d'una partida pressupostària
per subvencionar la gestió dels nuclis de control de rendiment
lleter.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca no pensa, en principi,
que es pugui afirmar que promocionar els "refugis de caça" sigui
actuar contra els caçadors.

Com s'ha manifestat ja en altres ocasions, no existeix un
programa específic d'actuacions per captar ramaders pels nuclis de
control lleter.
Els nuclis tenen una sèrie de prestacions (Programa
Millora Genèrica, control de sistema de munyiment, recompte
cel•lar per control de mamitis subclíniques, anàlisi sistemàtica de
la llet en les vessants de grassa i proteïna, programa de
medicaments subvencionats per control de mamitis subclínica,
etc.) que milloren el rendiment de les explotacions i això, que és
molt conegut pels ramaders del sector, és el major estímul per
poder entrar en els nuclis.
Desgraciadament, la crisi econòmica en què està immers
el sector lacti motiva que siguin pocs els ramaders que
s'incorporen.
Palma, 11 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 3087/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actes programats i
contingut del Dia Internacional de la Dona a Menorca (BOPIB
núm. 44 de 30 de maig del 1996).
La Comissió Interdepartamental de la Dona va
organitzar, a l'illa de Menorca, els següents actes per tal de
commemorar el Dia Internacional de les Dones:
- Taula rodona i presentació de la guia sobre "Agressions
sexuals" el dia 7 de març a l'Ateneu de Maó.
- Cicle de cinema amb la projecció de la pel•lícula "Més
enllà de Rangoon", dia 16 d'abril a Ciutadella i dia 18 a Maó.
Amb aquests actes la Comissió pretenia, a més de
commemorar el dia internacional de les dones, informar i
sensibilitzar les dones i tota la societat, en general, sobre una
problemàtica molt greu com són les agressions sexuals. Amb el
cicle de cinema gratuït i, concretament, amb la projecció de la
pel•lícula esmentada, els objectius de la Comissió eren dur a terme
un acte lúdic i cultural que, a més, mostràs la situació d'opresió i
la manca de llibertats en què, per desgràcia, encara es troben molts
de països, així com exaltar valor irrenunciables de la nostra
societat com són la democràcia, l'amistat, la solidaritat i la pau,
pels quals va lluitar i lluita Aung San Suu Kyi, Premi Nobel de la
Pau 1991.
Palma, 14 de juny del 1996.
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.

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

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 3089/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions davant els
pesquers italians que calen xarxes de deriva il•legals (BOPIB núm.
44 de 30 de maig del 1996).
Com ja s'ha indicat altres vegades, ben poca cosa pot fer
el Govern, ja que aquestes actuacions es troben fora de les aigües de
la seva competència, malgrat que en repetidíssimes ocasions hem
parlat d'aquest tema i s'han tramès escrits demanant una major
vigilància per obligar al compliment de les normes (Registre de
sortida 5585 de 16 de març); així mateix s'ha ofert tota la
col•laboració de la conselleria de manera que es pogués incrementar
la vigilància.
El Director Provincial del MAPA ens ha comunicat que
la Comissió de la U.E. ha noliejat un vaixell de control com a
plataforma d'inspecció per tal de controlar les xarxes de deriva dins
aigües internacionals del Mediterrani.
Aquesta operació comptarà amb la cobertura aèria: per
una banda amb mitjans aeris italians i, per altra, amb mitjans aeris
espanyols. Desitjam que aquesta acció de vigilància tengui èxit, ja
que s'ha posat en marxa en les dates adequades.
Malgrat això, esperam i desitjam, i per això continuarem
pressionant en la mesura que sigui possible, que aquestes xarxes
siguin eliminades del Mediterrani.
Palma, 17 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 3101/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a treballs encarregats
a Sener Ingenieria y Sistemas (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).
1995: Contracte de treballs d'assistència tècnica per a la
definició i estructuració del Projecte Mintour. Partida pressupostària
31200 612502 64000 0. Import: 5.000.000 PTA. Estat: pagat.
1996: Contracte d'assistència tècnica per a la remodelació
del Projecte Mintour. Partida pressupostària 31200 612503 64000
0. Import: 10.000.000 PTA. Estat: pendent de pagament.
Palma, 16 de juliol del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.
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X)

Z)

A la Pregunta RGE núm. 3163/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a protecció de plantes
endèmiques de les Pitiüses (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

A la Pregunta RGE núm. 3165/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa als accidents laborals a les
Pitiüses (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Les normes que inclouen la protecció de vegetals
endèmics d'aquestes illes són el Reial Decret 439/1990, de 30 de
març, pel qual es regula el Catàleg Nacional d'espècies
amenaçades (que empara l'Euphorbia margalidiana i la Medicago
arborea citrina) i el Decret 24/92, de 12 de març, pel qual
s'estableix el catàleg balear d'espècies vegetals amenaçades
(Bocaib 40, de 2/4/92) que empara l'Asperula paui, la Saxifraga
corsica i el Thumus richardii, entre d'altres.
Per part dels serveis corresponents de la CAIB no s'han
detectat infraccions al que disposen aquests decrets en relació a
endemismes pitiüsos, ni hi ha hagut tampoc cap denúncia de
particulars, de manera que no s'ha incoat cap expedient de la
naturalesa referida a la pregunta parlamentària.
Palma, 30 de juliol del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
Palma, 25 de juny del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 3166/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a agricultura ecològica a les
Pitiüses (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).
1. Dos pagesos i una indústria tenen l'aval del Consell
balear de la Producció agrària ecològica.
2. Les hectàrees que es dediquen a les Pitiüses a aquest
tipus de conreu són 12,6.
Palma, 24 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 3164/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la supressió de la
comissió de salut laboral (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).
Difícilment es pot suprimir el que mai no ha existit.
El Govern, que mai no ha creat aquest organisme,
estudia actualment la possibilitat de desenvolupar l'article 12 de la
Llei de Prevenció de Riscs laborals i articular la participació dels
agents socials més representatius en la política de salut laboral,
prenent com a base per això precedents comparats (La Rioja,
València, Extremadura, etc.)
Pretenem que l'organisme que es creï -i que no té nom,
de moment- emprengui amb èxit i entusiasme allò que no era
possible des de la Comissió Provincial de Seguretat i Higiene en
el Treball, organisme depenent de l'Institut Nacional de Seguretat
i Higiene en el Treball a través de la Direcció Provincial de
Treball, Seguretat Social i Assumptes Socials -avui Direcció
Provincial de Treball i Assumptes Socials- que, òbviament, no s'ha
transferit, ja que basta com a mostra el resum d'assistències durant
l'any 1995:
Reunions convocades, 10.
Reunions celebrades, 7.
Reunions no celebrades per falta de quòrum: 3.
% assistència del President (Dtor. provincial de Treball,
SS i AS), 90%.
% assistència del Vicepresident ( Dtor. provincial
d'Insalud), 50%.
% assistència del secretari (Dtor. del gabinet de SH),
100%.
% assistència del Cap de la inspecció de Treball, 90%.
% assistència dels representants empresarials (CAEB),
70%.
% assistència dels representants d'UGT, 90%.
% assistència dels representants de CC.OO., 40%.
Palma, 25 de juny del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 3167/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a foment de l'agricultura
ecològica a les Pitiüses (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).
Amb data 13 de juliol del 1995 es va publicar el Decret
del Govern balear 57/1995, de dia 18 de maig, pel qual s'estableix
una línia d'ajudes per fomentar l'agricultura ecològica.
Aquesta línia de subvenció és oberta per a qui es dediqui
o es vulgui dedicar a la producció agrícola ecològica.
Durant l'any 1993 la delegació insular de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a Eivissa va organitzar tres cursets per donar
a conèixer aquest sistema de producció. Assistiren al curset un total
de 73 alumnes.
Des de la publicació del Decret 99/1994, de 21 de
setembre, pel qual es crea el Consell balear de la Producció agrària
ecològica; aquesta entitat va assumir les funcions de divulgació de
mètodes de producció ecològica. Una de les tasques del CAE és la
d'orientar possibles agricultors, així com organitzar concerts i
xerrades divulgatives.
Pel que fa a l'illa d'Eivissa, s'han atès les consultes
formulades i, en especial, a dues noves peticions d'inscripció que
s'estan tramitant.
Palma, 26 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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AC)

AE)

A la Pregunta RGE núm. 3168/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a ramaderia biològica a
les Pitiüses (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 3175/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a campanya contra la Sida a
les Pitiüses (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

A Eivissa i Formentera no hi ha cap ramader que es
dediqui a la ramaderia biològica.

La Conselleria de Sanitat, llevat de programes pilot,
sempre du a terme les activitats dels seus programes a tot el territori
de la Comunitat Autònoma.

A Eivissa i Formentera no hi ha caps de bestiar criats
segons les normes biològiques.
Palma, 26 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AD)

Per tant, en allò que es refereix al programa de Sida, la
Conselleria de Sanitat desenvolupa també a Eivissa: consulta de
Sida, col•loqui a la població, Sida a l'escola, concurs literari,
formació de personal sanitari, registre de casos de Sida.
Independentment, i com el Sr. Diputat coneix, es realitza
un programa pilot d'intercanvi de xeringues a Palma i, com va dir el
Sr. Conseller de Sanitat al Parlament, segons sigui l'avaluació final,
l'esmentada activitat serà desenvolupada també a Eivissa i Menorca.

A la Pregunta RGE núm. 3169/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a foment de la ramaderia
biològica a les Pitiüses (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Palma, 20 de juny del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

La producció ecològica en el sector ramader va més
endarrerida que la producció agrícola, donat que la Unió Europea
no ha establert la reglamentació que regula aquest tipus de
producció. En aquests moments està molt avançada la redacció del
reglament que definirà les pràctiques que tindran la consideració
de producció ramadera ecològica.

AF)

En aquests moments és arriscat fomentar un tipus de
producció, en el qual la nova normativa pot introduir fortes
limitacions a les pràctiques actuals, que són les elaborades pel
Consell regulador de la Producció ecològica i que seran derogades
a l'entrada en vigor del reglament que s'està elaborant a nivell de
la Unió Europea.

1. S'adjunta quadre evolutiu dels accidents i malalties
professionals corresponents als mesos compresos entre juny del
1995 i maig del 1996 (d'aquí a uns dies disposarem de les dades
completes del passat mes de juny).

Palma, 26 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 3374/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover i Nicolau, relativa a l'evolució dels
accidents laborals (BOPIB núm. 46 de 25 de juny del 1996).

2. Mesures adoptades: sistematització de la informació de
parts d'AT i EP; nou programa d'actuació basat en la visita
sistematitzada d'aquelles empreses en les quals s'observa major
freqüència d'AT i EP; visites sistematitzades originades per AT i EP
mortals i greus i en aquells lleus quan la freqüència d'aquests darrers
així ho aconselli.
3. Mesures de prevenció introduïdes: Mentre no es
comenci a desenvolupar la Llei de Prevenció de riscs laborals no es
pot obligar a introduir mesures concretes en el sector empresarial;
no obstant això, i mentre no es produeixi, s'estan formulant
requeriments preventius per part de la Inspecció de treball i dels
tècnics del departament de Salut laboral..
En aquest mateix context es pot parlar de la participació
de la conselleria en tots els actes que se celebren relacionats amb la
nova Llei de Prevenció de riscs laborals; es preveu, abans que acabi
el mes de juliol, l'organització d'una jornada tècnica per coordinar
actuacions amb la Inspecció.
Esperam la coordinació amb els sindicats dels diferents
cursos que, sobre prevenció, siguin necessaris per a la formació dels
seus delegats en aquesta matèria.
4- En principi no hi ha cap objecció a fer davant l'actitud
dels representants empresarials davant l'aparició de la nova llei i la
seva transposició al centre de feina; es compleixen amb regularitat
els requeriments formulats per a la reparació de defectes i la
formulació del Pla d'avaluació dels riscs.
El quadre evolutiu esmentat, adjunt a la resposta, queda
dipositat al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.
Palma, 17 de juliol del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.
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AG)

AI)

A la Pregunta RGE núm. 3381/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a tarifes de la companyia
"Aguas de Formentera, S.A." al municipi de Sant Josep de sa Talaia
(BOPIB núm. 46 de 25 de juny del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 3475/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a empreses que realitzen els
serveis de trasllat amb ambulància dels malalts depenents de
l'empresa Gesma (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

La Direcció General de Consum inicià el 7 de febrer del
1996, mitjançant una ordre de servei, una sèrie d'actuacions
encaminades a conèixer la situació del subministrament d'aigua de
la companyia "Aguas de Formentera, S.A." al municipi de Sant
Josep d'Eivissa.

Les empreses que van realitzar els trasllats amb
ambulància durant l'any 1995 varen ser les següents: Ambulancias
Insulares, S.A.; Ambulancias Amarilla, S.L.; i Clínic Balear, S.L.
Palma, 31 de juliol del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Aquest seguit d'actuacions, realitzades d'ofici ja que no
es presentà denúncia o reclamació de cap tipus davant els serveis
de la Direcció General de Consum, culminaren el 24 de maig amb
l'inici del corresponent expedient sancionador, incoat per l'acord
d'iniciació dictat pel Director General de Consum.

AJ)

En l'actualitat, la situació del mencionat expedient, una
vegada presentades les al•legacions per l'expedientada, es troba
pendent de dictar la proposta de resolució per l'òrgan instructor
dels serveis de consum designat.

A la Pregunta RGE núm. 3476/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a empreses que es van
presentar al concurs per a cobrir els serveis de trasllat amb
ambulància dels malalts depenents de l'empresa Gesma (BOPIB
núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

Ordre de Publicació

Palma, 12 de juliol del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Les empreses que es presentaren al concurs publicat al
Bocaib de dia 13 de febrer del 1996 -i no de dia 15, com
erròniament diu la pregunta- són:

Ordre de Publicació

1. Unión Temporal de Empresas: Agrupación Balear de
Ambulancias S.A., Emergencias Aéreas S.A., Garuji S.A. i
Ambulancias Insulares S.A.

AH)
A la Pregunta RGE núm. 3383/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa al cost de les obres de
reforma de l'edifici ubicat en el carrer Montenegro 7 de Palma
(BOPIB núm. 46 de 25 de juny del 1996).

2. Ambulancias Amarilla, S.L.
Palma, 31 de juliol del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Aquesta Conselleria de Turisme informa que s'han
realitzat les obres pertinents per a condicionar i posar en
funcionament l'esmentat edifici, per tal d'acollir-hi la major part
del personal adscrit a la Direcció d'Ordenació del turisme.
En conseqüència, s'han duit a terme les despeses
següents:
- Obres de demolició de l'antic trespol amb la
consegüent col•locació del nou, regates, etc., amb un cost de
843.929 PTA, amb l'IVA inclòs.
- Instal•lació de la xarxa telefònica per un cost de
201.840 PTA amb l'IVA inclòs.
- Subministrament i instal•lació de l'aire condicionat
(fred/calor) amb un cost global d'1.995.200 PTA.
- Instal•lació elèctrica, amb canalitzacions, endolls,
cablejat, etc., per un import d'1.846.720 PTA.
Les esmentades obres estaven encaminades a habilitar
les dependències de la primera planta de l'edifici, finalitzant així
la primera fase d'aquestes. No obstant això, fins al tancament de
l'exercici es continuaran realitzant obres fins a aconseguir la total
adequació de l'edifici.
Palma, 9 de juliol del 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González Ortea.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 3477/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a cost total del servei
d'ambulància de l'empresa Gesma durant l'any 1995 (BOPIB núm.
48 de 8 de juliol del 1996).
El cost total del servei d'ambulància de l'empresa Gesma
durant l'any 1995 fou de 4.104.582 PTA.
Palma, 31 de juliol del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.
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AL)
A la Pregunta RGE núm.3478/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a empreses que es van
presentar al concurs per al subministrament d'un ecocardiograf per
a l'empresa Gesma (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).
Les empreses que es presentaren al concurs publicat en
el BOCAIB de dia 13 de febrer de 1996 (i no de dia 15, com
erròniament es diu a la pregunta) amb les ofertes respectives són:
1) Diagniscan S.A.: 15.500.000 pessetes
2) Kontrol Instruments S.A.: 15.310.000 pessetes
3) Hewlett Packard Española S.A.: 15.500.000 pessetes
4) Sonotron Holding S.A.: 15.460.000 pessetes
Palma, 31 de juliol del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual

AP)
A la Pregunta RGE núm. 3484/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"assistència a fires" (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
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 3485/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"estudis mercats emissors" (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
AR)

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 3481/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "cooperació amb TTOO" (BOPIB núm. 48 de 8 de
juliol del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 3486/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"educacionals i periodistes" (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.

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

Ordre de Publicació
AS)

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 3482/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "eventos y patrocínios" (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
AO)

A la Pregunta RGE núm. 3487/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"campanyes publicitàries" (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
AT)
A la Pregunta RGE núm. 3488/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"publicacions" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 3483/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "subvencions" (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.

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

AU)

Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 3489/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"campanyes de neteja" (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.

BOPIB núm.64 - 25 de setembre del 1996

Ordre de Publicació

1693

Ordre de Publicació

AV)

BB)

A la Pregunta RGE núm. 3490/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "diapositives i audiovisuals" (BOPIB núm. 48 de 8 de
juliol del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 3497/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"comercialització directa" (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
AX)
A la Pregunta RGE núm. 3491/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "relacions públiques" (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
BC)
A la Pregunta RGE núm. 3498/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa d'Ibatur en
"publireportatge" (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.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 3494/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "presentacions diverses" (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.

BD)
A la Pregunta RGE núm. 3620/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a l'execució a Menorca
del segon Pla d'embelliment (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del
1996).
El termini de presentació de sol•licituds per al segon Pla
d'embelliment de les zones turístiques a Menorca acaba el 31
d'agost d'enguany. Per tal motiu restam a l'espera que finalitzi per
poder-ne efectuar la valoració de les sol•licituds i la seva posterior
resolució.
Palma, 20 d'agost del 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González i Ortea

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 3495/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "seminaris i congressos" (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol
del 1996).

Ordre de Publicació
BE)

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

A la Pregunta RGE núm. 3628/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa al Pla Futures (BOPIB
núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

Ordre de Publicació

Els projectes tramesos a l'Administració de l'Estat per al
seu finançament són els que ens han entregat en el termini establert
i que es refereixen a plans de tecnificació i innovació, i nous
productes. Les quantitats corresponents a cada projecte es
concretaran una vegada que l'Administració central els hagi aprovat,
i són els següents:

BA)
A la Pregunta RGE núm. 3496/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a detall de la despesa
d'Ibatur en "oficina internacional de mitjans de comunicació"
(BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).
Per l'oficina internacional de mitjans de comunicació
l'Ibatur l'any 1995 no va realitzar cap tipus de despesa.
Palma, 23 de juliol del 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González i Ortea

Ajuntament de Maó: Valorització turística de projectes rurals.
Associació de ports esportius: Pla d'infraestructura tecnològica de
gestió de ports.
Associació empresarial hotelera de Pollença: Pla de divulgació
turística.
Ajuntament de Calvià: Pla de formació.
Associació empresarial de restauració de Mallorca: Pla de formació.
Club Pollentia: Creació d'una revista mediambiental.
Associació Nacional d'Empreses de Turisme (ANETC): Creació
d'un programa informàtic per a instal•lacions turístiques de temps
compartit.
Palma, 23 d'agost del 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González i Ortea
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BF)

BH)

A la Pregunta RGE núm. 3788/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a Projecte de Llei de
fundacions (BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 4018/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a conservació d'obres
incloses en el Pla d'embelliment de zones turístiques (BOPIB núm.
54 d'1 d'agost del 1996).

El Govern balear ha volgut afrontar d'immediat, en
matèria de fundacions, d'una banda, la creació del registre únic de
les fundacions que es troben sotmeses a les competències del
Govern balear, per tal d'evitar la dispersió de registres, i de l'altra
l'exercici amb criteris homogenis del protectorat, des dels òrgans
competents de l'Administració de la CAIB.
Dins aquesta línia d'actuació, el Decret 153/1996, de 19
de juliol, modificació del Decret 34/1996, de 7 de març i
assumpció i distribució de competències transferides per
l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de fundacions, estableix la creació d'un registre
únic per a les fundacions transferides mitjançant el Reial decret
101/1996, de 26 de gener, i els òrgans competents que han
d'exercir el protectorat. La següent passa serà l'esmentat registre
juntament amb el de les fundacions culturals privades per arribar
a crear el registre únic de totes les fundacions competència del
Govern balear, regulant reglamentàriament el seu funcionament.

Com a conseqüència del conveni subscrit entre la
Conselleria de Turisme i els ajuntaments als quals es realitza el Pla
d'embelliment i, concretament, al punt 4 de la clàusula tercera del
conveni, cada consistori ha d'establir als seus pressuposts el
compromís de destinar-ne el 5% a la conservació de les obres
efectuades.
En conseqüència, aquesta conselleria sol•licita anualment
als municipis que trametin certificació d'haver inclòs als seus
pressuposts la quantitat equivalent al 5% del pressupost total de
cada projecte d'embelliment, amb la finalitat que s'executin les
necessàries inversions de reposició.
Fins avui, hem rebut comunicació puntual dels municipis
afectats acompanyant la certificació pertinent. Quant al grau
d'aplicació d'aquests pressuposts, varia segons les zones.
Palma, 21 d'agost del 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González i Ortea

Tot això sense perjudici que es pugui emprendre, en el
seu moment, una regulació mitjançant llei del Parlament de les
Illes Balears que abasti tot el panorama fundacional a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 29 d'agost del 1996.
La Consellera de Presidència:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 3796/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a compromís de destinar
el 0,7% del Pressupost al tercer món (BOPIB núm. 51 de 22 de
juliol del 1996).
El Govern balear no ha variat el seu compromís de
cooperació amb el desenvolupament i la solidaritat amb els països
del Sud.
Com bé sap el Sr. diputat, s'ha aprovat recentment el
Decret 158/96, de 26 de juliol, que modifica el Decret 29/1996, de
29 de febrer, només en aspectes organitzatius derivats de la nova
reorganització del Govern. Continuen, doncs, en vigor els
objectius i les prioritats fixades a la disposició reglamentària abans
esmentada.
Es vol, això sí, potenciar la presència de persones, béns
i serveis de les Balears en l'execució del diversos projectes de
cooperació, en consonància amb les exigències de l'opinió pública
de les illes que demana una major implicació de les institucions,
però també dels diferents agents socials, en la consecució dels
objectius d'incrementar progressivament els fons d'ajuda a la
solidaritat i la cooperació.
Palma, 29 d'agost del 1996.
La Consellera de Presidència:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 4020/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, relativa a cost per
desenvolupar el Pla autonòmic de drogues a cada una de les Illes
(BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).
El Pla autonòmic de drogues dut a terme per aquesta
conselleria té un subprograma específic dins el seu pressupost per
a 1996, amb el codi 313300 "Pla regional de drogues" i dins el
centre de cost 18110 "Direcció General de Sanitat".
El pressupost d'aquest subprograma per a 1996 és de
153.263.300 pessetes, amb la següent distribució per capítols:
Capítol I, despeses de personal: 15.241.300
Capítol II, despeses corrents: 9.001.000
Capítol IV, transferències corrents: 129.021.000
El desenvolupament d'aquest pla es dur a terme amb la
col•laboració dels consells insulars de les tres illes, ajuntaments i
institucions sense finalitat lucrativa. La part econòmica d'aquesta
col•laboració, el capítol IV -de transferències corrents-, està en
tràmit d'execució i la seva distribució és la següent:
Consell Insular de Mallorca: 30.000.000
Consell Insular de Menorca: 5.000.000
Consell Insular d'Eivissa i Formentera: 5.000.000
Ajuntament de Palma: 6.000.000
Institucions privades (amb activitats a totes les Illes): 78.021.000
Palma, 28 d'agost del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

BOPIB núm.64 - 25 de setembre del 1996

1695

1696

BOPIB núm.64 - 25 de setembre del 1996

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL
PARLAMENT
DE LES
ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA
Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

