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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 3637/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a visita dels ajuntaments per part
del president del Govern (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El president del Govern, com no podia ser d'altra
manera, vol conèixer de prop les necessitats de tots i cadascun
dels municipis de les Illes. Les visites que fa -i les que continuarà
fent d'acord amb la programació que s'estableix- responen a la
voluntat de tenir una informació de primera mà de les inquietuds
i demandes dels diferents pobles de les Illes.
 

Palma, 7 d'octubre del 1996.
La Consellera de Presidència:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 3638/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a contractació d'assessors
(BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El president ha manifestat clarament que "hi haurà el
nombre d'assessors que es cregui oportú". Això vol dir que els
assessors han de complir una funció clara i específica i que el
nombre total que n'hi hagi d'haver dependrà de les necessitats
d'asessorament.

Així mateix, el president va dir que el nou govern no
pensava canviar cap norma en vigor del govern anterior, tret de les
esmentades específicament. Hi ha un decret que modifica el
nombre màxim d'assessors i, per tant, no es modificarà aquesta
norma.
 

Palma, 7 d'octubre del 1996.
La Consellera de Presidència:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 3706/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a l'estudi de turisme sostenible
al parc de Mondragó (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

Durant 1993 un grup de treball de la FPNNE es va
comprometre a fer una reflexió sobre el turisme als espais
naturals, de tal manera que es va desenvolupar un projecte que
posava atenció en aquest punt.

L'objectiu d'aquest projecte és donar una comunicació
concreta i operacional.

Així s'ha elaborat un conveni en el qual es posa en
marxa a escala europea un grup de treball encarregat de garantir
una oferta turística respectuosa amb el medi ambient, en un
compromís concertat en 10 parcs pilots a tota Europa, treball
aquest que anirà emparat per la FPNNE i FPNF.

Amb aquest projecte es constituirà una base de
referències concretes per la posada en marxa de projectes de
turisme sostenible. 

Les activitats seran les següents:
- Edició de material divulgatiu i informatiu del parc.
- Traduccions d'un pla d'ús turístic contemplat en el Pla d'ús i
gestió.
- Adequació d'àrees recreatives.
- Instal.lació d'observatoris d'aus.

- Adequació d'itineraris a peu i bicicleta.
- Seguiment de l'opinió dels visitants.
- Manteniment d'un personal encarregat d'atendre el públic i
informar-lo.
 

Palma, 10 de setembre del 1996.
La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 3719/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a camins rurals de Mallorca que
tenen previst millorar durant l'any 1996 (BOPIB núm. 48 de 8 de
juliol del 1996).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria no té
prevista l'execució directa d'obres de millora de camins rurals a l'illa
de Mallorca durant l'any 1996, degut a una manca de disponibilitat
pressupostària, tenint previst, en principi, la cofinançació de
l'execució de les obres de millora dels camins rurals inclosos a la
relació adjunta, a l'empara del Decret 87/1994, de 13 de juliol, pel
qual s'estableix un nou marc jurídic per regular la col•laboració
entre la CAIB i els municipis, així  com les seves mancomunitats en
matèria de camins rurals, en base a les sol•licituds formulades pels
respectius ajuntaments.
 

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

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

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 3720/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a camins rurals de Menorca que
tenen previst millorar durant l'any 1996 (BOPIB núm. 48 de 8 de
juliol del 1996).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria no té
prevista l'execució directa d'obres de millora de camins rurals a l'illa
de Menorca durant l'any 1996, degut a una manca de disponibilitat
pressupostària, tenint previst, en principi, la cofinançació de
l'execució de les obres de millora dels camins rurals inclosos a la
relació adjunta, a l'empara del Decret 87/1994, de 13 de juliol, pel
qual s'estableix un nou marc jurídic per regular la col•laboració
entre la CAIB i els municipis, així  com les seves mancomunitats en
matèria de camins rurals, en base a les sol•licituds formulades pels
respectius ajuntaments.
 

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

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

A la Pregunta RGE núm. 3721/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a camins rurals d'Eivissa que
tenen previst millorar durant l'any 1996 (BOPIB núm. 48 de 8 de
juliol del 1996).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria no té
prevista l'execució directa d'obres de millora de camins rurals a
l'illa d'Eivissa durant l'any 1996, degut a una manca de
disponibilitat pressupostària, tenint previst, en principi, la
cofinançació de l'execució de les obres de millora dels camins
rurals inclosos a la relació adjunta, a l'empara del Decret 87/1994,
de 13 de juliol, pel qual s'estableix un nou marc jurídic per regular
la col•laboració entre la CAIB i els municipis, així  com les seves
mancomunitats en matèria de camins rurals, en base a les
sol•licituds formulades pels respectius ajuntaments.
 

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

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 3722/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a camins rurals de Formentera
que tenen previst millorar durant l'any 1996 (BOPIB núm. 48 de 8
de juliol del 1996).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria no té
prevista l'execució directa d'obres de millora de camins rurals a
l'illa de Formentera durant l'any 1996, degut a una manca de
disponibilitat pressupostària, tenint previst, en principi, la
cofinançació de l'execució de les obres de millora dels camins
rurals inclosos a la relació adjunta, a l'empara del Decret 87/1994,
de 13 de juliol, pel qual s'estableix un nou marc jurídic per regular
la col•laboració entre la CAIB i els municipis, així  com les seves
mancomunitats en matèria de camins rurals, en base a les
sol•licituds formulades pels respectius ajuntaments.
 

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

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

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 3723/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a sol•licituds de millora de
camins rurals que s'han rebut dels diferents ajuntaments de l'illa de
Mallorca els anys 1995 i 1996 (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del
1996).

L'any 1995 es va rebre sol.licitud de l'Ajuntament de
Fornalutx per a l'execució directa per part de la CAIB de les obres
de millora de l'accés a sa Rotllana, i de l'Ajuntament de sa Pobla per
a la cofinançació de l'execució de les obres de millora dels camins
rurals d'Artà-Pollença, Can Fornari, Na Pontons, i Son Marc, a
l'empara del Decret 87/1994, de 13 de juliol, pel qual s'estableix un
nou marc jurídic per regular la col•laboració entre la CAIB i els
municipis, així  com les seves mancomunitats en matèria de camins
rurals.

A l'any 1996 i a l'empara de l'esmentat decret, s'han rebut
sol•licituds per a la cofinançació de l'execució de les obres de
millora dels camins rurals que s'inclouen a la relació adjunta.
 

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

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

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 3724/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a sol•licituds de millora de
camins rurals que s'han rebut dels diferents ajuntaments de l'illa de
Menorca els anys 1995 i 1996 (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del
1996).

L'any 1996 i a l'empara del Decret 87/1994, de 13 de
juliol, pel qual s'estableix un nou marc jurídic per regular la
col•laboració entre la CAIB i els municipis, així  com les seves
mancomunitats en matèria de camins rurals, s'han rebut sol•licituds
per a la cofinançació de l'execució de les obres de millora dels
camins rurals que s'inclouen a la relació adjunta, significant-li que
durant l'any 1995 no es va rebre sol•licitud formal amb aquesta
finalitat
 

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

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

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3725/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a sol•licituds de millora de
camins rurals que s'han rebut dels diferents ajuntaments de l'illa
d'Eivissa els anys 1995 i 1996 (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del
1996).

L'any 1996 i a l'empara del Decret 87/1994, de 13 de
juliol, pel qual s'estableix un nou marc jurídic per regular la
col•laboració entre la CAIB i els municipis, així  com les seves
mancomunitats en matèria de camins rurals, s'han rebut sol•licituds
per a la cofinançació de l'execució de les obres de millora dels
camins rurals que s'inclouen a la relació adjunta, significant-li que
durant l'any 1995 no es va rebre sol•licitud formal amb aquesta
finalitat
 

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

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

A la Pregunta RGE núm. 3726/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a sol•licituds de millora de
camins rurals que s'han rebut dels diferents ajuntaments de l'illa de
Formentera els anys 1995 i 1996 (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol
del 1996).

L'any 1996 i a l'empara del Decret 87/1994, de 13 de
juliol, pel qual s'estableix un nou marc jurídic per regular la
col•laboració entre la CAIB i els municipis, així  com les seves
mancomunitats en matèria de camins rurals, s'han rebut
sol•licituds per a la cofinançació de l'execució de les obres de
millora dels camins rurals que s'inclouen a la relació adjunta,
significant-li que durant l'any 1995 no es va rebre sol•licitud
formal amb aquesta finalitat
 

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

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

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3727/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a millora dels camins rurals de
les Illes Balears (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

A les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, els camins
a millorar directament per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria, tant en el que correspon a fons propis de la CAIB com
de l'Administració central de l'Estat, han estat seleccionats cada
any per les corresponents comissions mixtes Conselleria-Consell
Insular, tenint en compte les sol•licituds formulades pels
corresponents ajuntaments. A l'illa de Mallorca, a la qual no hi ha
constituïda una comissió anàloga, s'han executat fins al moment
les obres a les zones regables d'interès nacional i dins els termes
municipals inclosos als programes operatius de l'Objectiu 5B de
les Illes Balears.

Per altra banda, els ajuntaments poden sol•licitar cada
any de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria la
cofinançació de l'execució de les obres de millora dels camins
rurals que seleccionen ells mateixos, estant vigent en l'actualitat
el Decret 87/1994, de 13 de juliol, pel qual s'estableix un nou marc
jurídic per a la col•laboració entre la CAIB i els municipis, així
com amb les seves mancomunitats en matèria de camins rurals,
podent ser promogudes les esmentades sol•licituds dels
ajuntaments pels agricultors, col•lectivament o individual, sempre
que es tracti de camins de titularitat pública.

Pel que fa a la millora dels camins rurals de propietat
privada, els agricultors poden sol•licitar ajudes a l'empara de les
disposicions legals que regulen la modernització de les
explotacions agràries i que es troben vigents en el moment de
presentar la sol•licitud
 

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3736/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Eberhard Grosske, relativa a gestió dels parcs naturals
(BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

No es parla en cap moment de passar la gestió dels parcs
naturals de les Illes Balears a una empresa privada, sinó bé tot el
contrari.
 

Palma, 17 de setembre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3754/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a ajuts per a l'eliminació del
Carpobrotus edulis (BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

No hi ha hagut cap línia d'ajudes per a l'eradicació del
Carpobrotus edulis, i les úniques inversions realitzades han estat un
estudi de distribució i problemes generals, redactat per D.C.
Martínez Polentinos, contractat a l'efecte per Sefobasa, amb el cost
de 168.000 pessetes, i una eliminació manual i selectiva per part de
la població que cria a la zona de domini públic de s'Albufera des
Grau, efectuada per brigades de Sefobasa, amb un cost de 595.200
pessetes.

No s'ha pogut actuar en altres zones per manca de permís
dels propietaris dels llocs.
 

Palma, 23 d'octubre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3785/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a projecte de llei de la ciència
(BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

El Govern de la CAIB té previst de presentar dins el
proper període de sessions parlamentàries el projecte de llei de la
ciència i així mateix el pla d'investigació i tecnologia de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 3789/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a solució dels problemes sorgits a
l'edifici on s'ubica el conservatori (BOPIB núm. 51 de 22 de juliol
del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports pot garantir
el funcionament adequat del Conservatori Professional de Música
i Dansa durant el curs 1996/97.

La Secció de Música tindrà la seu a l'antic edifici de
l'ONCE, ubicat a la plaça Bisbe Berenguer de Palou, de Palma, que
ha estat posat en condicions amb aquesta finalitat.

Per altra part, la Secció de Dansa tindrà la seu al
poliesportiu Prínceps d'Espanya, igualment habilitat per aquests
efectes.

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

A la Pregunta RGE núm. 3790/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a si ha rebut el Govern de la
Comunitat el solar on s'ha d'ubicar el nou conservatori (BOPIB
núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

Si bé mitjançant el Decret 14/1993, de 30 de desembre,
s'acceptà la cessió per part de l'Ajuntament de Palma a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears d'una parcel•la situada
en el sector 8 del Camp Rodó, amb la finalitat de construir-hi el
futur conservatori professional de música i dansa de les Illes
Balears, aquesta venia condicionada al canvi d'ús de la parcel•la,
la qual cosa representava una modificació del Pla general.

Atès que la modificació abans esmentada no s'ha
realitzat fins a l'any 1996, la signatura de l'escriptura de cessió
gratuïta dels terrenys per construir el Conservatori no es va
realitzar fins el proppassat 6 de setembre.

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

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 3793/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a modificació de l'ordre que
regula l'ensenyament en llengua catalana als centres educatius a
Balears (BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern
balear té previst incidir en el tema de l'ensenyament en llengua
catalana als centres educatius de Balears. En conseqüència,
treballa un projecte de decret mitjançant el qual fixarà els mínims
necessaris que cada centre docent haurà d'impartir en català.

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

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 3794/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a demanda econòmica en
transferència corrent i inversions per acceptar les transferències
universitàries (BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

La demanda econòmica en transferència corrent i
inversions del Govern de la CAIB al Ministeri d'Educació i Ciència
per acceptar les transferències de la competència universitària ha
estat en tot moment la de 4.500 milions de pessetes, que és la
quantitat que finalment esperam aconseguir.

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

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 3804/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a problemes sanitaris als hostals
Zama i Tívoli (Palma) (BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

La darrera inspecció realitzada per personal tècnic de la
Conselleria de Sanitat i Consum a l'hostal Tívoli es realitzà el dia 16
del mes d'agost, i es va comprovar que l'hostal Tívoli es troba
abandonat i habitat per indigents, fet que es posa en coneixement de
l'Ajuntament de Palma a fi d'emprendre les mesures escaients per
desallotjar l'edifici i obligar al seu responsable a prendre les
mesures necessàries per evitar nova ocupació.

Quant a l'hostal Zama es realitzà visita d'inspecció de la
Conselleria de Sanitat i Consum en data 27 de juliol de 1995 i
s'observà estat de desordre als balcons i façana i la recepció de
clients no existia, pareix que l'activitat d'hostal ha desaparegut i tan
sols de lloguer d'habitacions sense prestacions de serveis.

Aquests fets es posaren en data 2 d'agost de 1995 en
coneixement del director general de Promoció Turística i de
l'Ajuntament de Palma.

El dia 19 d'aquest mes d'agost es realitzà nova inspecció
de la Conselleria de Sanitat i l'hostal Zama ofereix el mateix aspecte
que el comprovat a la visita d'inspecció realitzada el dia 27 de juliol
de 1995: habitatge que pareix sense funcions d'hostal, on viu gent
que suposam immigrants, fet que es torna a posar en coneixement
del director general de Promoció Turística, amb el fi de requerir si
l'hostal Zama continua com a hostal o es troba donat de baixa per
poder actuar en conseqüència.

Palma, 26 de setembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 3902/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs, relativa a Villa Cas Baladre
(BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

Els serveis d'inspecció d'aquesta conselleria varen visitar
dues vegades la denominada "Finca can Maries/Es Baladre",
ubicada a la venda del Port de Sant Miquel, Eivissa.

El 24-07-96 l'inspector va aixecar una acta comprovant
l'existència d'una edificació formada per 6 estudis i 2 apartaments,
encara que no hi va apreciar cap tipus d'activitat de turisme rural,
ja que no es va trobar cap client allotjat a l'establiment.

Posteriorment el 28-08-96, es va realitzar una nova visita
d'inspecció, a la qual es va emetre un informe on la inspectora
afirma que l'establiment es troba tancat al públic.

Palma, 27 de setembre del 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González Ortea.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 3926/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a constitució de la Junta Rectora
del parc natural de s'Albufera des Grau (BOPIB núm. 51 de 22 de
juliol del 1996).

Tots els nomenaments estan fets. La Junta Rectora es va
reunir el dia 31 de juliol de 1996. El director fou nomenat el
mateix dia per part del conseller, i dimití el dia 3 de setembre,
estant pendent el nou nomenament que es produirà en un breu
termini. Està redactat un esborrany del PRUG i es farà efectiu a
principis de 1997.

Palma, 17 de setembre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 3928/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a anàlisi de les aigües de les
platges guardonades amb banderes blaves (BOPIB núm. 51 de 22
de juliol del 1996).

En resposta a la Pregunta, us adjuntam la informació
sol•licitada.

Palma, 26 de setembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

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

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 3947/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a desenvolupament del POOT (BOPIB
núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

Com ja és sabut, el Decret 54/95, que aprovà
definitivament el Pla de l'ordenació de l'oferta turística (POOT) de
Mallorca, disposa a l'article 23 la creació d'un organisme de gestió
i seguiment del Pla. Com a conseqüència d'això, la Conselleria de
Turisme ha elaborat un projecte de decret, al qual es contempla
l'estructura i el règim administratiu, i també les funcions de l'òrgan
que efectuarà les tasques encomanades a la Comunitat Autònoma.

D'acord amb el procediment administratiu previst a la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques, s'ha remès el
projecte de decret a les institucions i entitats amb competència a les
matèries que s'han de regular amb la finalitat que, amb antelació al
dictamen previ del Consell Consultiu i l'elevació al Consell de
Govern per a la seva aprovació, elevin les seves propostes o
suggeriments.

Una vegada posat en marxa l'òrgan de gestió del POOT,
la seva pròpia dinàmica de funcionament, en definitiva, anirà
estimulant i desenvolupant el Pla d'ordenació de l'oferta turística a
Mallorca.

Palma, 21 d'agost del 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González Ortea.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 3974/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a compliment de la disposició
addicional primera de la Llei de normalització lingüística (BOPIB
núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

Atesa la disposició transitòria primera de la Llei 3/1996,
de 29 d'abril, de normalització lingüística de les Illes Balears, que
diu: "Dins l'àmbit de l'Administració, pel que fa a l'ús de la llengua
catalana, el període d'adaptació dels serveis i organismes que
disposa la present llei no pot excedir de tres anys en el cas del
Govern de la Comunitat Autònoma, dels consells insulars, de
l'Administració local i d'altres entitats públiques dependents del
Govern de la Comunitat Autònoma.

Quant a l'Administració de l'Estat en la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com en l'Administració de
justícia, el Govern de la Comunitat Autònoma ha de promoure
acords amb els organismes competents a fi de fixar períodes
d'adaptació similars", hem de dir que durant els primers tres anys de
vigència de la Llei de normalització lingüística el balanç que es pot
fer és moderadament satisfactori, perquè durant aquest període hi
havia pendent un recurs d'inconstitucionalitat de la llei que no va ser
resolt fins la sentència del Tribunal Constitucional núm. 123/1988,
de 23 de juny.

Durant aquest temps el català va passar a ser la llengua
d'ús més habitual en les dependències del Govern balear, tal com
preveu l'article 6 de la Llei de normalització lingüística, i va ser
reconegut el dret dels ciutadans a relacionar-se en llengua catalana
amb l'Administració: el català va ser la llengua més habitual en les
actuacions administratives; es va generalitzar la impressió de
documents a disposició dels administrats en versió bilingüe; es va
complir el que preveu l'article 14 de la Llei 3/1986 mitjançant la
publicació del Decret 36/1988, de 14 d'abril, sobre la forma oficial
dels topònims; s'inicià el procés de retolació pública en llengua
catalana i es va crear la Junta Avaluadora de Català, mitjançant el
Decret 62/1989, de 8 de juny.

Pel que fa a l'aplicació del títol II de la Llei, i malgrat les
limitacions en les competències, durant els mesos següents a la
publicació de la Llei de normalització lingüística varen aparèixer
nombroses disposicions de desenvolupament d'aquesta, entre les
quals destaquen l'Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports
de 29-8-1986, de regulació de l'ensenyament de la llengua catalana
en els centres docents no universitaris de les Illes Balears, l'Ordre
del conseller de Cultura, Educació i Esports d'aprovació de textos
i material pedagògic de la llengua catalana i també versions en
llengua catalana de la resta de llibres de text per a tots els nivells.
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Igualment, en aquest període, i per complir la funció
normalitzadora que li atorga la Llei de normalització lingüística,
el Govern impulsà i concertà diversos convenis per fer realitat el
paràgraf segon de la disposició transitòria primera:

-Conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports i la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca
(18-7-1988)

-Conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports i la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca
(15-6-1989)

-Conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports i el Ministeri d'Educació i Ciència (12-4-1989)

-Conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports i la Federació d'Empresaris del Comerç de Balears (1-6-
1989)

-Conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports i la Cooperativa Balear de Detallistes (14-6-1989)

-Conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports i la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca
(19-7-1989)

-Conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports i la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i
Formentera (24-7-1989)

-Conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports i el Ministeri d'Educació i Ciència (29-5-1990)

-Conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports i el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (7-
11-1990)

-Conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports i el Consell General del Poder Judicial (30-11-1991)

Respecte de la disposició addicional primera, que diu "El
Govern balear ha de promoure, d'acord amb els òrgans
competents, la normalització de l'ús de la llengua catalana a
l'Administració perifèrica de l'Estat, a l'Administració de Justícia,
en els registres, a les empreses públiques i semipúbliques i a
qualsevol àmbit administratiu no dependent del Govern de la
Comunitat Autònoma", el Govern ha promogut la normalització
lingüística en l'Administració perifèrica, de Justícia, etcètera, tal
com es palesa en els acords de col•laboració dels darrers anys.

Les mesures futures del govern en aplicació de la
disposició addicional primera tenen per objecte vetllar per la
salvaguarda dels drets lingüístics dels ciutadans en qualsevol
manifestació.

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

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 3976/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a difusió i exhibició pública dels fons
de l'arxiu de la imatge i so de les Illes Balears a les Pitiüses (BOPIB
núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

Des de la creació de l'Arxiu de la Imatge i So de les Illes
Balears no s'ha duit a terme cap activitat a Eivissa i Formentera.

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

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 3977/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a infraccions per incompliment del
Decret 17/1986 sobre pesca submarina (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost
del 1996).

En relació a aquesta pregunta, sens dubte hi ha una
confusió. El Decret 17/1996 no tracta de la pesca submarina, la qual
és regulada pel Decret 61/1995, de 18 de juliol.

El Decret 17/1986, de 27 de febrer, (BOCAIB núm. 9, de
20 de març de 1986) regula la inspecció en matèria de pesca
marítima competència de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i l'article 3, concretament, faculta els inspectors de demanar
suport a qualsevol altra autoritat així com als cossos de seguretat de
l'Estat.

Per tot això no s'ha efectuat cap inspecció en relació al
compliment de l'article 3 del Decret 17/1986.

Palma, 6 de setembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 3984/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay, relativa a autorització de les obres de
connexió telefònica de l'hospital de Manacor que afecten la carretera
Palma-Cala Rajada (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

El permís per a la col.locació de la línia telefònica per part
de la CTNE estava subjecte a un sèrie de condicions, entre elles
l'execució del pas inferior, baix de la carretera, mitjançant "topo",
degut a la recent col.locació de l'asfalt a l'esmentat tram. Si més no
a causa de la realització de l'obra "Nuevo acceso Hospital Manacor"
s'ha aprofitat el moviment de les terres que es du a terme per a la
col.locació dels conductes de l'esmentada línia telefònica.
 

Palma, 26 de setembre del 1996.
La Conselleria de Foment.
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Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 4010/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a campanyes d'inspecció de
la contaminació atmosfèrica (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del
1996).

APCA GRUP A (Inspeccions realitzades el 1995):

Mallorca (21 indústries)

Aglomerados Bituminosos S.A.
Aglomerados Mallorca S.A.
Asfaltats de Mallorca
Balear de Cervezas S.A.
Cargill España S.A.
Cárnicas Mallorquinas S.A.
Cartonajes Mallorca S.A.
Casa Buades S.A.
Cia. Valenciana de Cementos Portland
Comasa
Fundición y Met. Mallorquina
Gesa Alcúdia
Gesa Sant Joan de Déu
Gesa Son Molines
Isleña de Manipulados S.A.
Matías Arrom
Metalflash S.L.
Papelera d'Esglaieta S.A.
Piema S.A.
Prodisma S.L. -Mercapalma-
Ses Vinyes S.A.

Menorca (5 indústries)

Galvanotecnia Menorquina S.A.
Gesa Maó
Jaime Olives S.L.
Escorxador Municipal de Maó
Recubrimientos Sintes

Eivissa (2 indústries)

Aglomerados Ibiza S.A.
Gesa Eivissa

APCA grup B (inspeccions realitzades el 1995)

Mallorca (38 indústries)

Adoberia Coll S.L.
Agama
Alfesa Lavandería Hotelera S.A.
Auxiliar Ibèrica S.A.
Beton Catalán S.A. Palma
Beton Catalan S.A. Son Carrió
Cerámicas Cruellas C.B.
Clínica Rotger
Hospital Son Dureta
Hospital Juan March (2)
Curtidos Cabrera S.A.
Empresa Funeraria Municipal
Hormicemex S.A. (Palma)
Hormicemex S.A. (Santa Ponça)
Hormicemex S.A. (Felanitx)
Hormigones Farrutx S.A.
Hormigones Mallorca S.A. (Palma)
Hormigones Mallorca S.A. (Alcúdia)
Hotel Son Vida
Ladrillerías Mallorquinas
Explotación de Lavanderías S.A. (Diana)
Martorell Gornals, Antonio
Nicolau Font, Pedro
Pioneer Concrete Hispania (Felanitx)
Pioneer Concrete Hispania (Can Valero)
Policlínica Miramar
Readymix Asland S.A. (Búger)
Readymix Asland S.A. (Marratxí)
Readymix Asland S.A. (Palma) (2)
Readymix Asland S.A. (Santa Ponça)
Residencia Inserso
Tejar Pedro Sánchez López
Soldaduras Industriales S.A.

Tejar Balear S.A.
Tejar Son Durí
Teulera Es Pla S.L.
Ses Vinyes
Unicmall

Menorca (4 indústries)

Hospital Virgen de Montetoro
Hormicemex S.A. (Alaior)
Hormicemex S.A. (Ciutadella)
Hormicemex S.A. (Maó)

Eivissa (8 indústries)

Beton Catalán S.A.
Hospital Can Misses
Hormicemex S.A. (Eivissa)
Hormicemex S.A. (Sant Josep)
Hormigones Suisa
Ladrillerías Ibicencas
Lavandería Doliga
Readymix Asland S.A.

APCA Grup C (inspeccions realitzades el 1995)

Mallorca (8 indústries)

Industrial Catalana S.A.
Lavanderías Son Servera S.A.
Lavanderías Muro S.A.
Mataderos Isleños S.A.
Polivas S.A.
Tintoreria Seguí
Trasmediterránea Lavandería
Factoria CLH Portopí

Menorca (3 indústries)

Lavandería Insular S.A.
Servicio Industrial de Lavanderías S.A.
Factoria CLH Maó.
 

Palma, 10 d'octubre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.
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Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 4011/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a terrenys o edificis adquirits
en el terme municipal de Muro els anys 1992, 1993, 1994 i 1995
(BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

En aquest període de temps no hi ha constància en
aquesta Direcció General de Patrimoni que s'hagi adquirit cap
immoble.
 

Palma, 24 de setembre del 1996.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 4021/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa a actitud de la Conselleria
de Sanitat i Consum respecte als centres de rehabilitació de
toxicòmans (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

L'actitud de la Conselleria de Sanitat i Consum respecte
als centres de rehabilitació de toxicòmans és de total suport, dins
de les nostres competència, sempre que la seva actuació sigui
positiva i eficaç, i compleixi els objectius que aquesta conselleria
té.
 

Palma, 14 de novembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 4022/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa a actuacions que s'han duit
a terme en aplicació del Pla autonòmic de drogues (BOPIB núm.
54 d'1 d'agost del 1996).

La Conselleria de Sanitat i Consum, a més de les
actuacions pròpies i que exerceix directament en matèria de
drogues, ha establert convenis i subvencionat la xarxa d'assistència
al drogaaddicte a les entitats privades sense ànim de lucre, així
com els programes de prevenció que s'hi desenvolupen.
 

Palma, 14 de novembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 4076/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Quetglas, relativa a aplicació el Decret-Llei
7/96 pel que fa a les mesures de reducció i exempció de la base
liquidable de determinats elements patrimonials (BOPIB núm. 54
d'1 d'agost del 1996).

Efectivament l'esmentat decret llei contempla l'exempció
del 95% en la base imposable de les adquisicions mortis causa, de
les empreses individuals, sempre que es transmetin a cònjuges,
ascendents i descendents, exigint com a condició el manteniment
de les esmentades empreses, durant els 10 anys següents a la mort
del causant. Per altra banda, es regula l'exempció, amb el límit de
20 milions de pessetes per cada subjecte passiu i amb el requisit
de permanència i de parentesc assenyalat anteriorment, de la
transmissió de l'habitatge habitual de la persona morta.

Les estimacions sobre la pèrdua de recaptació a l'impost
sobre successions i donacions, per causa de les esmentades
mesures d'exempció, és pràcticament impossible de realitzar amb
un mínim de rigor. Això per les següents raons:

a) L'impost sobre successions i donacions és un tribut de
naturalesa progressiva en el qual sotmeten a la tarifa de gravamen
el valor comprovat de tots els elements patrimonials que
componen una herència. Per aquesta raó és molt dificultós fer
càlculs aproximats d'efectes econòmics que tendria l'exempció
d'algun dels elements que componen l'herència, ja que no es pot
calcular en quina mesura es veuria reduïda la progressivitat de
l'impost.

b) La condició imposada per la pròpia norma de
manteniment en el patrimoni dels hereus per un període de 10 anys
dels béns transmesos mortis causa i que s'hagin beneficiat de
l'exempció, dificulta igualment els càlculs davant la impossibilitat
de conèixer totes les declaracions complementàries que s'hauran de
presentar quan, havent gaudit de l'exempció, el dret a aquesta
exempció es perdi com a conseqüència de l'alienació d'aquests béns
abans que finalitzi el període de 10 anys.

c) L'abast econòmic de l'exempció depèn també del
nombre d'hereus que hi hagi en cada cas. És a dir, si l'exempció per
transmissió d'habitatge habitual que és de 20 milions per subjecte
passiu adquirent, s'aplica en una transmissió en què existeixen tres
adquirents, l'exempció té un abast de 60 milions, si hi ha sis
adquirents, un abast de 120 milions, etcètera. Aquest punt dificulta
igualment els càlculs de la pèrdua econòmica per l'al.legació
d'aquest tipus d'exempcions.

Per últim, i pel que fa a la pregunta formulada, cal
assenyalar que la disposició addicional quarta del projecte d'estatut
de Règim Fiscal i Econòmic Especial de les Illes Balears titulada
Compensació de tributs cedits, la qual cosa representa un argument
més per perseguir l'aprovació d'aquest estatut en defensa dels
interessos econòmics de les Illes Balears.
 

Palma, 11 de setembre del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 4087/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a funcionament del Museu de
Menorca (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

Atesa la pròxima obertura del Museu de Menorca, la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports té previst augmentar la
dotació pressupostària d'aquest centre per cobrir les necessitats de
personal i de recursos materials i obrir en condicions les
instal.lacions i els serveis del Museu de Menorca.

Haurem d'esperar l'aprovació definitiva del pressupost per
a 1997 per donar a conèixer aquestes actuacions.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 4088/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a l'Arxiu de la Corona d'Aragó
(BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

Com ja sabeu, l'Arxiu de la Corona d'Aragó és un arxiu
de titularitat estatal. Els seus fons documentals més importants,
corresponents a la Reial Cancelleria, el Reial Patrimoni, el Consell
d'Aragó i, fins i tot, els de la Reial Audiència, fan referència a la
història de Catalunya, però també a la dels altres territoris que
formaren part de la Corona d'Aragó -Aragó, València, Mallorca,
Sicília, Sardenya, etcètera. No és doncs un arxiu estrictament
català.

El Govern balear defensarà la unitat del fons de l'Arxiu
de la Corona d'Aragó, la no dispersió i la salvaguarda dels
documents, atesa la seva responsabilitat en la protecció d'un
patrimoni documental únic per conèixer la seva història.

Quant a la creació del Patronat de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó, el Govern balear espera la convocatòria del Govern
central a les reunions per determinar novament la presentació,
estudi i aprovació dels estatuts del Patronat. Manifestam el nostre
màxim interès en la constitució, al més aviat possible, del Patronat
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
 

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

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 4089/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a premi Cornelius Atticus 1996
(BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

Les candidatures foren proposades per la Direcció
General d'Esports. 

La Direcció General d'esports es va encarregar d'obtenir
el currículum i l'historial d'una sèries de persones per atorgar-los,
si era procedent, tan preuada distinció.

-Antoni Bonet, Eivissa, Atleta, DGE
-Carme Guardia Amer, Mallorca, nadadora, DGE
-Pablo Lamberto Cortés, Mallorca, periodista, DGE
-Pedro Nadal Bujosa, Mallorca, billarista, DGE
-Juan Bagur Coll, Menorca, futbolista, DGE
-Bernat Capó Plomer, Mallorca, DGE.

El Consell Insular de Menorca no va presentar-hi cap
candidatura.
 

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

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 4092/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mesures adoptades per la
rehabilitació del Pati de sa Lluna, d'Alaior (BOPIB núm. 54 d'1
d'agost del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria, entre d'altres, de cultura i patrimoni
històric, es varen transferir als consells insulars les partides
pressupostàries de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
relatives a programes i plans de restauració i rehabilitació del
patrimoni històric artístic. En aquest sentit, des de l'any 1995 la
Conselleria de Cultura no ha pogut donar suport econòmic als
projectes de conservació i rehabilitació d'edificis que formen part
del patrimoni històric.
 

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

A aquesta conselleria no consta cap petició de
l'Ajuntament d'Alaior de sol•licitud d'ajuda per a la rehabilitació del
Pati de sa Lluna de l'esmentat Ajuntament.

Palma, 12 de setembre del 1996.
La Conselleria de Foment.

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria no ha
adoptat cap mesura.

Palma, 7 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 4109/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a control dels aparells automàtics de
mesurar la pressió sanguínia (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

Els aparells de mesura de la pressió es consideren
productes sanitaris, segons l'article 8 de la Llei 25/1990, del
medicament. S'entén per producte sanitari: "Qualsevol instrument,
dispositiu, material o d'altres articles, inclosos els accessoris i
programes lògics que intervenen en el seu funcionament, i que el
fabricant ha destinat a ser utilitzats en éssers humans, tot sols o en
combinació amb d'altres, amb la finalitat de:

- Diagnòstic, prevenció, control, tractament o consol d'una
malaltia o lesió.

- Investigació, substitució o modificació de l'anatomia o
d'un procés fisiològic.

- Regulació d'una concepció.

L'acció principal d'aquest producte no s'ha d'aconseguir
per mitjans farmacològics, químics o immunològics, ni pel
metabolisme, però a la funció del qual hi poden concórrer".

Fins a la publicació en el BOE número 99, de 24-04-96,
del R.D. 414/96 pel qual es regulen els productes sanitaris, aquests
aparells eren de venda lliure i subjectes a unes normes
metrològiques recomanables. A partir de la publicació de la
disposició esmentada, els fabricants importadors han de disposar de
la llicència sanitària prèvia de funcionament de la instal•lació
atorgada per la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris,
així com queda demostrat, mitjançant dades químiques, la precisió
de l'aparell, encara que fins al 14-06-98, i segons la disposició
transitòria primera es permetrà la comercialització dels productes no
subjectes a la legislació nacional, cas aquest que ens ocupa.
 

Palma, 1 d'octubre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 4115/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a pla per augmentar el nivell de
competència lingüística del personal de la CAIB (BOPIB núm. 54
d'1 d'agost del 1996).

Els programes oficials dels cursos de llengua catalana
dels nivells A (inicial), B (elemental), C (mitjà) i E (llenguatge
administratiu) es varen publicar al BOCAIB núm. 146, de 23-11-
1995. Els programes del curs de llengua catalana de nivell D
(superior) es varen publicar al BOCAIB núm. 58, d'11-5-1996.
Aquests programes s'emmarquen en un pla experimental de
formació que inclou també la creació de material adreçat
específicament a les escoles d'administració pública.

El fet que no es correspongui el nivell de docència amb
el nombre de títols que s'han emès té una explicació molt senzilla:
cada curs té noranta hores de durada i, doncs, té nou crèdits. Es fa
un examen de control de cadascun dels crèdits. Si l'alumne supera
els nou exàmens de crèdit es pot presentar a l'examen de nivell,
sempre que aprovi un examen global preliminar i que el professor
certifiqui per escrit que ha assolit els coneixements que
s'exigeixen. Finalment, si l'alumne no obté el títol de nivell, resta
en possessió d'un certificat en què s'especifiquen els crèdits que se
li donen per assolits. Conseqüentment, l'alumne pot continuar amb
el curs per completar els crèdits que té pendents. Els criteris
d'avaluació es troben inclosos en els programes publicats al
BOCAIB.

D'altra banda, l'IBAP no només fa cursos per als
funcionaris de la CAIB, sinó per als funcionaris de totes les
administracions públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Així, hi ha un total de 2.780 persones que reben docència
de llengua catalana. Així mateix, es du un control d'assistència a
classes i un control d'aprofitament de cada alumne. L'interessat en
té coneixement, i l'administració a què pertany hi pot accedir
sempre que ho desitgi.

En resum, doncs, el fet que hi hagi pocs títols de nivell
expedits no és més que la conseqüència natural de l'aplicació
rigorosa del sistema que hem especificat més amunt. Un sistema,
a més, que té una orientació d'autoaprenentage molt marcada, amb
la qual pretenem que sigui l'alumne, en darrer terme, el
responsable de la seva pròpia formació.

Marratxí, 24 de setembre del 1996. 
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antoni Berastain Diez.

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

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 4144/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay, relativa a tractament de drogaaddictes
amb metadona (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

El tractament ambulatori amb metadona està en marxa des
de fa anys i es du a terme a les tres illes, coincidint en alguns casos
el centre prescriptor amb el dispensador, i en altres, com és el cas
de Mallorca, existeixen centres prescriptors i un centre dispensador.
 

Palma, 14 de novembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AP) 

A les preguntes RGE núm. 4148/96 a la 4156/96, i 4158/96,
presentades per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relatives a
participació de les conselleries en el II Pla de l'igualtat d'oportunitats
per a la dona (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Tenint en compte que per Ordre del president de la
Comunitat Autònoma de 18 de juny de 1996, s'atribueixen, entre
d'altres, a la Conselleria de Presidència, les competències en matèria
d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, aquesta assumeix el
compromís de donar impuls a les accions establertes en el II Pla
d'igualtat d'oportunitats per a les dones, entre altres

-La integració de les polítiques d'igualtat d'oportunitats en
les polítiques generals.

-Impulsar i avançar en el desenvolupament i l'aplicació del
principi d'igualtat i no-discriminació per raó de sexe en
l'ordenament jurídic.

-Promoure i facilitar la inserció laboral de les dones.

-Promoure i fomentar un context sociosanitari més
favorable, especialment per a aquells col•lectius de dones en
situacions d'especial necessitat.

-Fomentar i desenvolupar un sistema educatiu, cultural i
esportiu que garanteixi i promogui la igualtat d'oportunitats entre
dones i homes.

-Promoure i fomentar l'associacionisme femení, així com
la participació de les dones en organitzacions i entitats
representatives, establint canals de cooperació de les dones en
organitzacions i entitats representatives.

-Mitjançant l'Oficina d'Ajuda a Víctimes del Delicte,
donar assistència jurídica, psicològica i social a dones maltractades,
i formació als professionals que estan en contacte amb les víctimes.

Acció social.-

-Donar suport a la realització de programes relacionats
amb la creació i el manteniment de serveis i centres destinats a
dones en situacions d'especial dificultat i necessitat social
(prostitució, marginació, gitanes, etcètera).

-Informar les dones sobre els recursos i les prestacions
socials existents.

-Desenvolupar cursos i/o jornades d'informació adreçats
als professionals que treballen en la inserció social.

-Atenció i suport a les persones majors. Dones majors.

Atenció i suport als disminuïts i disminuïdes.

-Desenvolupament de programes de formació per a dones
en situació d'exclusió a fi de facilitar la seva incorporació
sociolaboral.

Joventut i Família

-Fomentar entre els joves la idea d'unes relacions entre
dones i homes basades en els valors d'igualtat i equitat.
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-Estudiar l'especial problemàtica de l'accés al treball dels
joves i en concret de les dones joves.

-Animar la participació dels homes en la criança, cura i
educació dels fills i filles, conscienciació per a un repartiment
equitatiu de les tasques familiars i domèstiques, mitjançant
campanyes de sensibilització i imatges publicitàries que difonguin
aquestes idees.

CONSELLERIA DE FOMENT

-Mitjançant l'Institut Balear de Vivenda, atendre i donar
prioritat a aquelles dones amb càrregues familiars no compartides
i amb escassos recursos econòmics.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I LITORAL

-Sensibilització sobre la contaminació ambiental i la
importància dels hàbits de reciclatge mitjançant la cooperació amb
associacions de mestresses de casa, consumidors i usuaris.

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

-Elaboració d'un estudi sobre la situació del mercat de
treball, de l'oferta i la demanda de qualificació professional en els
diferents sectors i nivells professionals, amb especial menció de
la participació real de les dones.

-Cursos de formació ocupacional, destinats a dones amb
especial dificultat d'inserció laboral (joves que manquen de
formació professional, socialment desfavorides, zones rurals,
etcètera).

-Desenvolupar l'oferta ocupacional del Fons Social
Europeu.

-Iniciatives comunitàries.

-Mesures per al foment de l'autoocupació.

-Garantir i fomentar la participació equitativa de les
dones en les accions formatives de totes les matèries a fi d'evitar
la segregació laboral.

CONSELLERIA DE TURISME

-Promoció de l'oci femení.

-Vigilància campanyes turístiques no sexistes.

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM

-Campanyes de prevenció salut-gènere.

-Campanyes de prevenció de la sida i
drogodependències.

-Jornades informatives sobre prevenció i tractament
d'aquelles malalties que afecten exclusivament, o d'una manera
especial, les dones (osteoporosi, menopausa, càncer de mama,
etcètera).

-Atenció a les associacions de mestresses de casa i
consumidors i usuaris sobre situacions o queixes.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA

-Promoció i foment de l'autoocupació i la capacitat
empresarial de la dona, especialment a les zones rurals.

-Fomentar la iniciativa de dones emprenedores

-Facilitar la presència d'empreses gestionades per dones
a trobades, fires i congressos.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

-Concessió de beques d'investigació sobre les
problemàtiques de les dones.

-Vigilància de llibres de text: impulsar el llenguatge i les
imatges no sexistes.

-Promoure campanyes d'informació i d'estímul entre les
dones adultes perquè participin en programes culturals i de
formació. Aules d'educació  per a adults.

-Estimular l'interès per les noves tecnologies.

-Impulsar una educació esportiva mixta.

-Donar suport a totes aquelles manifestacions culturals en
què siguin presents les dones.

CONSELLERIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR

-Animar a participar equitativament en les accions
formatives de la CAIB.

-Formació específica amb les forces de seguretat en temes
relacionats amb la violència contra les dones amb la col•laboració
de les corporacions locals.

-Estudis i estadístiques de les dones funcionàries.

CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA

-Suport al finançament d'empreses creades per dones.
 
Palma, 7 d'octubre del 1996.
La presidenta de la Comissió Interdepartamental de la

Dona:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 4157/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions previstes al Parc
Natural de l'Albufera des Grau (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre
del 1996).

La que figurarà al Pla rector d'ús i gestió (PRUG), que
serà presentat a la Junta Rectora (està prevista la reunió abans de
finals de 1996) perquè realitzi el pertinent informe. Després es
procedirà a l'aprovació definitiva.
 

Palma, 23 d'octubre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 4175/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a facturació abusiva en lloguer
de cotxes amb base a l'aeroport de Palma (BOPIB núm. 60 de 4 de
setembre del 1996).

La Conselleria de Foment, a través de la Direcció
General de Transports, té constància que dues empreses de lloguer
de vehicles sense conductor amb concessió a l'aeroport de Palma
inclouen en els seus preus amb càrrec addicional de 1.150 pessetes
sobre la tarifa de què es tracta, i que s'aplica exclusivament a
aquells serveis contractats en el propi aeroport.

Per tant, no es tracta de cap "taxa d'aeroport", sinó d'un
suplement del preu ordinari fixat per les empreses en exercici de
la llibertat de preus existent per a l'activitat de lloguer de vehicles
sense conductor, de conformitat amb l'establert a l'Ordre de 20 de
juliol de 1995 (BOE de 2 d'agost) que desenvolupa el Reglament
de la Llei d'ordenació dels transports terrestres en matèria de
lloguer de vehicles sense conductor, i que en el seu article 18
assenyala que els preus d'aquesta activitat:

"...no estaran subjectes a tarifa administrativa, si bé les
empreses de lloguer de vehicles de turismes hauran de tenir
exposats al públic els preus en llocs visibles, i suficientment
accessibles, dels locals on es realitzi el lloguer, a través dels
corresponents llistats o fulletons."

Els serveis d'inspecció de la Direcció General de
Transports han comprovat que en els mostradors de les oficines
ubicades a l'aeroport d'aquestes dues empreses s'hi troben fulletons
on es reflecteixen els càrrecs addicionals.

Per això s'entén que no existeix il•legalitat, infracció
administrativa o pràctica abusiva d'aquestes empreses de lloguer
de vehicles derivada d'aquests càrrecs addicionals en les
condicions en què es duen a terme.

Per tant, el Govern no ha adoptat cap mesura correctora
ni ha incoat cap expedient sancionador per aquest motiu.
 

Palma, setembre del 1996.
La Conselleria de Foment.

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 4176/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a estat comptable dels préstecs
formalitzats a l'empara dels convenis signats des del 1993 entre
l'Administració de l'Estat, la Comunitat Autònoma i l'Ajuntament de
Palma per a rehabilitació d'habitatges (BOPIB núm. 60 de 4 de
setembre del 1996).

En relació al tema de referència, vos vull informar que a
la setena reunió de la Comissió Bilateral de Seguiment del Pla
d'Habitatge celebrada el 24 de juny de 1994, es va acordar que per
l'Ajuntament de Palma es tornassin els fons directament a
l'Administració central, sense la intervenció de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a l'objecte d'agilitar-se la tramitació
i els corresponents pagaments.

Per la qual cosa, no consten en l'actualitat documents que
permetin contrastar la situació dels préstecs concedits al Patronat
Municipal de l'Habitatge, dependent de l'Ajuntament de Palma.
 

Palma, 24 de setembre del 1996.
La Conselleria de Foment.

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

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 4177/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a concerts realitzats a Menorca i
Eivissa (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

Durant l'any 1995 no es va realitzar cap concert a
Menorca i Eivissa subvencionat per aquesta Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 4178/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a videos editats per la
Conselleria de Cultura sobre elements artístics de Menorca
(BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

La Direcció General d'Educació va destinar 2.000.000
PTA a l'adquisició de còpies del video "El modernisme a
Mallorca", realitzat per l'Escola de Mitjans Didàctics de l'STEI. El
video és el suport audiovisual d'un material didàctic, que es troba
en fase d'edició amb càrrec al pressupost d'enguany, i que s'adreça
especialment a l'estudi de l'art modern als centres de secundària de
les Illes.

És per aquest motiu que el video indicat s'ha d'englobar
en la sèrie de publicacions o adquisicions de material didàctic com
a suport de la tasca docent. No es tracta, doncs, d'un material
editat per la Conselleria sinó que, aprofitant que es trobava al
mercat i reunia, conjuntament amb el llibre del professor i
l'alumne, una sèrie de valors pedagògics rellevants, va ser adquirit
amb la finalitat indicada.

Tant de bo que prest puguem comptar amb altres mitjans
audiovisuals de caire educatiu sobre la realitat artística de
Menorca, Eivissa i Formentera perquè la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports pugui posar-los a l'abast del professorat i dels
alumnes illencs.
 

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

La Direcció General de Cultura durant els darrers cinc
anys no ha editat cap video sobre els elements artístics
corresponents a l'illa de Menorca.

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

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 4179/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a finançament de la gravació de
cançons infantils (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

Amb càrrec al pressupost de 1995, la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports va editar una cassette doble com a
suport a l'edició del llibre Cantem d'Andreu Bennàssar. El llibre
recull cinquanta cançons inèdites, de caire popular, adreçades als
infants.

El material didàctic esmentat fou editat per la
Conselleria com a eina de treball als centres d'educació infantil de
les Balears, públics i privats, conjuntament amb altre material
didàctic d'iniciació a la música o al coneixement i ús dels
instruments musicals, material de formació musical que ja s'ha
editat o es troba en fase de realització.
 

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

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 4180/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a paralització de l'auditoria que
s'estava realitzant a Sefobasa (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del
1996).

Em plau informar-vos que no és cert. L'auditoria no s'ha
paralitzada, sinó que ja s'ha finalitzada.
 

Palma, 23 d'octubre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 4181/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a creació del Consell Econòmic i
Social (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

El Govern té intenció d'emprendre la creació del Consell
Econòmic i Social, per la qual cosa ja s'han iniciat els estudis
comparats necessaris.
 

Palma, 19 de setembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 4182/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a vigilància d'Es Pinaret per part de
la Guàrdia Civil (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

No és cert que el Govern balear hagi demanat que la
Guàrdia Civil es faci responsable de cap centre de menors. El que
es va demanar va ser una col•laboració de les forces de seguretat de
l'Estat, per tal d'aconseguir una vigilància exterior de la Conselleria
de la Funció Pública i Interior atès que aquesta conselleria es troba
en uns terrenys allunyats dels nuclis urbans de Marratxí, tenint uns
riscs diferents dels de la resta de conselleries, i aquesta, a més a
més, inclou dins les seves dependències un centre de reforma
tancada per ordre judicial, cosa que fa que la seva vigilància pugui
ser incrementada respecte d'altres edificis del Govern balear;
aquesta col•laboració amb la vigilància la tenim com exemple a
Catalunya, amb els Mossos d'Esquadra; i al País Basc, amb la seva
policia autònoma.
 

Marratxí, 24 de setembre del 1996
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Diez.
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Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 4183/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa realitzada en aplicació
del Pla de suport per a la modernització del comerç (BOPIB núm.
60 de 4 de setembre del 1996).

Despesa prevista: 1994 1995
Actius fixos 75.000.000 75.000.000
Capital circulants 30.000.000 30.000.000
Sub. fons perdut 75.000.000 75.000.000
Estudis 90.000.000 80.000.000
Equips col•lectius 
façanes i rètols 110.000.000 125.000.000
Assistència tècnica 275.000.000 300.000.000
(Associacionisme)
Formació 200.000.000 200.000.000
Relacions CEE 25.000.000 25.000.000
Publicitat 40.000.000 40.000.000

Total 920.000.000 950.000.000

Despesa realitzada: 1994 1995
Actius fixos 75.129.185 116.124.490
Capital circulants 40.508.608 71.052.011
Sub. fons perdut 101.428.515 176.257.483
Estudis 2.300.000
Equips col•lectius 
façanes i rètols 230.050.599 185.162.971
Assistència tècnica 127.829.652 121.295.712
(Associacionisme)
Formació -----------
74.595.925
Relacions CEE ---------- 52.871.298
Publicitat ----------

Total 577.246.559 792.905.995
 

Palma, 23 de setembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 4184/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a treballadors de Sefobasa
inclosos a la Seguretat Social Agrària (BOPIB núm. 60 de 4 de
setembre del 1996).

Tots els treballadors de Sefobasa estan inscrits al Règim
General de la Seguretat Social.
 

Palma, 19 de novembre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 4185/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a manteniment de les emissions
de Ràdio Jove durant el màxim d'hores possible (BOPIB núm. 60
de 4 de setembre del 1996).

En el mes de juliol de 1995 no es va produir cap
retallada que reduís de quatre a tres hores l'emissió diària de Ràdio
Jove. D'altra banda, el Govern balear ha renovat el conveni amb
l'empresa Ultima Hora Radio S.A. per tal que Ràdio Jove continuï
emetent la seva programació la mateixa quantitat d'hores durant
l'any 1997, atenent així la Proposició no de Llei aprovada pel
Parlament de les Illes Balears el dia 29 de novembre de 1995 que
instava el Govern a mantenir l'emissió de Ràdio Jove durant el
màxim d'hores possibles.
 

Palma, 16 d'octubre del 1996.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 4188/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a serveis del Correfour a les Pitiüses
(BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

El Carrefour és un centre europeu d'informació per al món
rural. Tracta de millorar la transmissió d'informació sobre temes
europeus a les zones rurals. Els carrefours neixen a partir d'una
recomanació que apareix en un informe de la Comissió l'any 1988
("El futur de la societat rural, CEE 1988").

Ubicació: Els carrefours estan ubicats a institucions que
ja existeixen, estant integrat el "Carrefour Illes Balears" a la "Unió
de Pagesos de Mallorca". Aquestes institucions han de complir els
següents requisits:

a) Àmplia experiència en labors d'assistència i assessoria
a les comunitats rurals de la seva regió.

b) Un bon coneixement de les polítiques comunitàries.
c) Estrènyer vincles amb les altres organitzacions que

s'ocupen del medi rural.
d) Sòlida relació amb les administracions central, regional

i local.

Les funcions i serveis prestats són:

1.- Fomentar l'associació d'altres grups del medi rural.
2.- Facilitar l'intercanvi d'informació i experiència entre

distintes zones rurals de la Comunitat.
3.- Transmetre a la CEE informació de la regió.
4.- Resposta a sol•licituds personals d'informació

mitjançant les distintes bases de dades.
5.- Divulgació de les polítiques comunitàries i programes

europeus mitjançant la publicació de revistes, fullets, resums...
6.- Ser un local de reunió i un fòrum de debats: intercanvi

d'opinions i elaboració de projectes, seminaris, cursos i
conferències.

Els carrefours reben el suport de la CEE. Aquest suport es
materialitza de distintes formes i fonamentalment en:

-Finançament
-Coordinant la xarxa de carrefours existent a Europa
-Proporcionant informació periòdica de les polítiques

comunitàries i programes de rellevància per a les zones rurals
(política agrícola, medi ambient, turisme, pesca, assumptes
socials...)

-Elaborant bases de dades sobre el desenvolupament rural.

Pareix que la institució on està ubicat no ho divulga a l'illa
d'Eivissa.

Se'ls ha donat instruccions per divulgar-ho arreu de les
Illes Balears.
 

Palma, 1 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 4191/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a compra d'habitatges a
propietaris particulars per l'Ibavi (BOPIB núm. 60 de 4 de
setembre del 1996).

L'Ibavi no ha efectuat cap compra d'habitatges a
particulars en l'àmbit de les Pitiüses.
 

Palma, 27 de setembre del 1996.
La Conselleria de Foment.

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 4193/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a inspeccions de piscines
públiques de les Pitiüses (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del
1996).

Us tramet adjuntes les dades del nombre d'inspeccions
realitzades a piscines públiques de les Pitiüses i infraccions
detectades en aquestes, per incompliment del Decret 53/95 de 18
de maig:

Nombre piscines inspeccionades: 76
1) Mancances de mitjans d'accés per a minusvàlids (art.

12.4): 76
2) Dotació de banys insuficient (art. 24): 52
3) Manca de persona acreditada sobre tractament de

piscines (art. 30.1): 76
4) Manca de telèfon i/o informació de primers auxilis

(art. 28): 55
5) No estan exposades les normes de règim intern (art.

29): 38
6) Nombre insuficient de salvavides o corda de longitud

inferior (art. 15.5): 27
7) Manca llibre de registre diligenciat per la Conselleria

o no s'hi anota (art. 22.2): 31
8) Nombre d'escales insuficient (art. 12.1 o 12.2): 27
9) No hi ha sistema de dosificació en la recirculació: 18

 
Palma, 7 d'octubre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 4194/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a mesures per afavorir la
comercialització dels productes hortofrutícoles a les Pitiüses (BOPIB
núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

En aquests moments no hi ha actuacions concretes
dirigides a la creació d'una central hortofrutícola a les Pitiüses, ja
que la iniciativa empresa a l'any 1992 no va tenir l'acollida suficient
perquè es pogués dur a terme.

Resta pendent d'aprovació la reforma de l'Organització
Comuna de Mercats de les fruites i hortalisses per part de l'UE; cal
esperar el que disposarà aquest nou reglament per tal de poder dur
a terme l'actuació més adient per a millorar la comercialització
d'aquests productes a les Pitiüses.
 

Palma, 16 de setembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 4216/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a representant legal de l'"Agrupación
Forestal del Mediterráneo" (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del
1996).

El representant legal de l'"Agrupación Forestal del
Mediterráneo" és Pedro Cortés Mínguez, i el seu domicili és C.
Gremio torcedores de seda, 14, 07009 Palma de Mallorca.
 

Palma, 14 d'octubre del 1996.
La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral.

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 4316/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a durada mitjana dels contractes de
posada a disposició dels treballadors d'empreses de treball temporal
(BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

Atès que la normativa vigent no obliga les empreses de
treball temporal a presentar aquestes dades, aquesta conselleria no
compta amb la informació sol•licitada.
 

Palma, 19 de setembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 4317/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a sancions o procediments
sancionadors en tràmit per incompliment de la Llei d'empreses de
treball temporal a les Illes Balears (BOPIB núm. 60 de 4 de
setembre del 1996).

Durant l'any 1995 la competència per a la imposició de
sancions en matèria laboral corresponia a l'Administració de l'Estat.

Al primer semestre del present any, sent ja competent
aquesta comunitat autònoma per a la imposició de sancions en la
matèria, no s'ha iniciat cap expedient a empreses de treball
temporal.

Actualment es troba en tràmit un expedient sancionador
incoat a l'empresa People Baleares ETT, S.L. per l'acta d'infracció
núm. 1321/96 duta a terme per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social de Balears en data 16.08.96 per la vulneració dels següents
articles:

-6.2.a) de la Llei 14/1994 de 1 de juny (BOE del dia 2),
que estableix que es podran celebrar contractes de posada a
disposició quan es tracti de satisfer necessitats temporals de
l'empresa usuària per a la realització d'una obra o determinat, la
duració del qual encara que limitada en el temps serà, en principi,
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de durada desconeguda, en relació amb l'article 2.2.a) del RD
2546/94 de 29 de desembre (BOE del 26.1.95), al qual s'assenyala
que el contracte per obra o servici determinats haurà d'especificar
amb precisió i claredat el caràcter de la contractació i identificar
suficientment l'obra o servici que constitueixi el seu objecte.

-10.1 de la mateixa Llei 14/94, segons el qual el
contracte de treball celebrat entre l'empresa de treball temporal i
el treballador per "prestar" serveis en empreses usuàries podrà
concertar-se per temps indefinit o per durada determinada
coincident amb la durada del contracte de posada a disposició,
havent de formalitzar-se aquests contractes per escrit, en els
terminis que reglamentàriament es determinin, i registrar-se a
l'Oficina d'Ocupació en el termini dels deu dies següents a la seva
celebració -en relació amb els articles 14.c) i g) i 15.g) del RD
4/1995 de 13 de gener (BOE del 1.02)- disposant el primer d'ells
que el contracte de posada a disposició es formalitzarà sempre per
escrit, en model oficial establert a l'annex núm. 3 del reial decret
esmentat, per duplicat, contenint entre d'altres la següent
informació: c) supòsit de celebració, amb expressió concreta de la
causa que el justificam segons el que preveu l'article 6.2 de la Llei
14/1994, i g) lloc i horari de feixa; i establint així mateix l'article
15.2.g) que el contracte de feina de duració determinada
coincident amb el contracte de posada a disposició haurà de
contenir, entre altres dades, el lloc i l'horari de feina.

L'esmentat expedient es troba pendent de resolució a
data 12.09.96
 

Palma, 20 de setembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 4318/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a empreses de treball temporal
autoritzades a les Illes Balears (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre
del 1996).

S'adjunta una relació de totes les empreses de treball
temporal autoritzades a les Illes Balears des de l'entrada en vigor
de la Llei 14/1994.
 

Palma, 19 de setembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

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

Ordre de Publicació
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 4319/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a contractes de posada a disposició
que s'han subscrit a les Illes Balears d'ençà l'entrada en vigor de la
Llei d'empreses de treball temporal (BOPIB núm. 60 de 4 de
setembre del 1996).

Març 1995 37
Abril 1995 51
Maig 1995 77
Juny 1995 89
Juliol 1995 51
Agost 1995 66
Setembre 1995 50
Octubre 1995 55
Desembre 1995 141

Gener 1996 217
Febrer 1996 174
Març 1996 181
Abril 1996 311
Maig 1996 334
Juny 1996 413

Nota: Els contractes de posada a disposició de les ETT autoritzades
per Madrid s'han de presentar a la Direcció General d'Ocupació a
Madrid.
 

Palma, 19 de setembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 4320/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a accidentalitat laboral en empreses
de treball temporal (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

Relació d'accidents en els primers sis mesos del 1996 a les
empreses que s'indiquen:

Empresa accidents lleus
TIT Trabajo Temporal S.L. 8
Mallorca Empleo ETT S.L. 13
Aviatime S.L. Empresa de Trabajo Temporal 0
Balear de Trabajo S.L. ETT 0
Laborandi ETT SRL 0
Fondo de Empleo ETT S.L. 0
People Baleares ETT S.L. 7
Servicio de Personal Casa de Oro ETT S.L. 0
 

Palma, 19 de setembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.



BOPIB núm.83 - 8 de gener del 1997 2267

Ordre de Publicació
BN) 

A la Pregunta RGE núm. 4321/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a percentatges per mor de sexe
dels contractes de posada a disposició d'ençà l'entrada en vigor de
la Llei d'empreses de treball temporal (BOPIB núm. 60 de 4 de
setembre del 1996).

Atès que la normativa vigent no obliga les empreses de
treball temporal a presentar aquestes dades, aquesta conselleria no
compta amb la informació sol•licitada.
 

Palma, 19 de setembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BO) 

A la Pregunta RGE núm. 4322/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a formació dels treballadors i
treballadores de les empreses de treball temporal (BOPIB núm. 60
de 4 de setembre del 1996).

Per la present s'adjunta annex dels cursos de formació
gratuïta.
 

Palma, 19 de setembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

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

Ordre de Publicació
BP) 

A la Pregunta RGE núm. 4323/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a promoció de la pràctica
esportiva en la tercera edat (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del
1996).

Atès que, tradicionalment, el foment de la pràctica
esportiva de la tercera edat l'han realitzat els consells insulars, la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports no ha desenvolupat cap
mesura específica al respecte, ja que, fins i tot la Llei 6/1994, de
13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars,
a l'article 6, traspassa les competències que també determina la
Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l'esport balear.

Entre les competències que la Llei de l'esport balear
atribueix als consells insulars, l'article 9.2 estableix la d'executar
els programes de l'esport per a tots.

Malgrat tot això, la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports, mitjançant la Direcció General d'Esports en l'àmbit del
programa de formació de tècnics ha previst convocar uns cursos
de formació de tècnics esportius especialistes en activitats físiques
per a la tercera edat.
 

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