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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A les preguntes RGE núm. 4080/96 i 4372/96, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relatives a contractacions
amb l'empresa "Estudios de mercado y opinión S.L." des de l'any
1991 fins a l'actualitat (BOPIB núms 54 d'1 d'agost, i 63 de 13 de
setembre del 1996).

L'empresa Estudios de Mercado y Opinión, S.L. no ha
realitzat cap contracte per aquesta Presidència.

Palma, 1 d'octubre del 1996.
La Presidència del Govern.

Examinats els arxius d'aquesta UAC de la Conselleria de
Presidència, no hi apareix cap contracte subscrit entre les
conselleries sobre les quals té competència aquest departament i
l'empresa Estudios de Mercado y Opinión, S.L.entre 1991 i 1996.

Palma, 15 de novembre del 1996.
La Conselleria de Presidència.

La Conselleria d'Economia i Hisenda no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa Estudios de Mercado y Opinión, S.L. des
de l'any 1991 fins a l'actualitat.

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

Per part d'aquesta conselleria i de les empreses públiques
que en depenen no s'ha realitzat cap tipus de contracte amb
l'empresa Estudios de Mercado y Opinión, S.L.

Palma, 28 d'octubre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran

Aquesta conselleria i les empreses públiques que
depenen d'ella no han duit a terme contractacions amb l'empresa
Estudios de Mercado y Opinión, S.L., des de l'1 de gener de 1991
a l'1 de juliol de 1996.

Palma, 4 d'octubre del 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González Ortea.

Ibatur no ha duit a terme cap tipus de contractació amb
l'esmentada empresa.

Palma, 16 d'octubre del 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González Ortea.

La secció 16 no ha formalitzat cap tipus de contracte
amb l'empresa  Estudios de Mercado y Opinión, S.L., des de l'1 de
gener fins a 1 de juliol de 1996.

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

Aquesta pregunta ja va ser formulada pel mateix diputat
amb RGEP núm. 4080/96 i contestada per aquesta conselleria el dia
22 d'agost de 1996 amb registre de sortida núm. 3706/96, en la qual
es deia que la  secció 16 no ha formalitzat cap tipus de contracte
amb l'empresa  Estudios de Mercado y Opinión, S.L., des de l'1 de
gener de 1991 fins a 1 de juliol de 1996.

Marratxí, 7 d'octubre del 1996.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Diez.

No s'ha establert cap contracte entre el Servei Balear de la
Salut o Gestió Sanitària de Mallorca i l'empresa Estudios de
Mercado y Opinión, S.L.

Palma, 3 de setembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

No s'ha establert cap contracte entre la Conselleria de
Sanitat i Consum, el Servei Balear de la Salut o Gestió Sanitària de
Mallorca i l'empresa Estudios de Mercado y Opinión, S.L.

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

No figuren antecedents en aquesta Conselleria, atès que la
seva data de constitució és de 19 de juny de 1996.

Palma, 7 d'octubre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Consultats els arxius econòmics de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori i de la Conselleria de Foment,
no consta que s'hagin firmat per part de les dues conselleries cap
contracte amb la referida empresa dins dels terminis assenyalats a
la pregunta.

Palma, 18 de setembre del 1996.
La Conselleria de Foment.

No s'ha establert cap contracte amb l'empresa Estudios de
Mercado y Opinión, S.L. per part de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports.

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

A la secció 20 l'empresa Estudios de Mercado y Opinión,
S.L.no apareix com a perceptor d'aquesta conselleria, així mateix,
tenim constància que el Consorci per al Desenvolupament
Econòmic del Raiguer té un contracte amb l'esmentada empresa de
data 29 de desembre de 1995 amb un termini d'execució a 31 de
desembre de 1996 l'objecte del qual a lletra diu:

"L'objecte del present contracte consisteix en un projecte
d'assistència tècnica al CDER per a l'organització, coordinació i
supervisió de les empreses i productes Raiguer/Balears del sector
calçat i confecció en pell per a promoció a l'exterior amb la
identificació Balears.

Són objectius específics del present contracte i, en
conseqüència, obligacions de l'adjudicatari de conformitat amb les
propostes presentades, els següents:

A) Dur a terme l'execució del programa sota la direcció i
coordinació del CDER.

B) La coordinació de les empreses amb productes a
participar en la promoció exterior, amb la identificació Balears.

C) La supervisió i control del compliment dels requisits
màxims de qualitat de les empreses amb productes seleccionats per
a promoció.

D) L'organització, muntatge i seguiment de les accions i
promocions comercials que se li encomanin pel CDER dins el pla
d'acció de 1996.

E) L'assessorament en fires internacionals.
F) L'assessorament en tendències de moda i mercat."

El cost de dit contracte és de dotze milions de pessetes
(12.000.000.- PTA)
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Palma, 4 de novembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 4373/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a política relativa a "cases
regionals" ubicades a les Balears (BOPIB núm. 63 de 13 de
setembre del 1996).

1.- La Trobada de cases regionals és un esdeveniment
que es du a terme ininterrompudament des de 1991. Les activitats
que es realitzen responen a les propostes i suggeriments fets per
les comunitats regionals radicades a Balears. Enguany el programa
d'activitats va ser: celebració religiosa, sopar de confraternització
i actuacions musicals dels grups que hi ha en el si de cada casa. La
seu de la Trobada va ser el poliesportiu municipal d'Inca.

2.- Llevat d'error o omissió, les despeses per a la
celebració de la VI Trobada es relacionen a continuació:

-Feria Service S.L.- Muntatge infraestructura. Import:
2.709.999 pessetes.

-Eurest S.A.- Serveis sopar de la Trobada. Import:
3.895.000 pessetes.

-Viatges Urbis S.A.- Despeses viatge i allotjament grup
de ball de la Casa d'Andalusia a Eivissa. Import: 243.200 pessetes.

-Imagen de Publicidad y Marketing.- Material gràfic i
publicitat exterior de la Trobada. Import: 591.600 pessetes.

-Miquel Alorda Amengual (Autocares Alorda).- Lloguer
d'autocars per a desplaçaments a Inca. Import: 481.500 pessetes.

-Imagen de Publicidad y Marketing.- Despeses de
presentació actuacions musicals. Import: 37.700 pessetes.

-Feria Service S.L.- Despeses menors de muntatge.
Import: 29.406 pessetes.

-Eurest S.A.- Imprevist serveis sopar. Import: 114.019
pessetes.

3.- Des de la V Trobada s'ha iniciat una participació
efectiva de les cases regionals en aquest esdeveniment anual.
L'any passat hi assistiren una representació de la Casa d'Andalusia
a Menorca. Enguany ha estat la Casa d'Andalusia a Eivissa que hi
participà.

4.- Les despeses relatives a la política de la Conselleria
respecte de les cases regionals ubicades a Balears es consignen
fonamentalment en dues partides:

a) 11210.112200.64000 (projecte d'inversió intitulat
"Activitats socioculturals de participació ciutadana en el territori
de la Comunitat Autònoma i d'integració de les comunitats balears
a l'exterior en la vida social de les Illes", aprovat inicialment amb
una dotació de 22.000.000 de pessetes).

b) 11210.112200.48000 (ajudes públiques regulades pel
Decret 13/1994, de 27 de gener, modificat pel Decret 97/1994, de
7 de setembre).

5.- Les ajudes públiques concedides l'any passat a
l'empara del Decret 13/1994, de 27 de gener, modificat pel Decret
97/1994, de 7 de setembre, varen ser:

Partida 11100.112200.48000 (Realització d'activitats
socioculturals)
Casal Català de Menorca 75.000
Centro Cultural Andaluz de Inca 95.000
Casa Regional d'Eivissa i Formentera a Mallorca 100.000
Federación de Entidades Centros Andaluces en Baleares 125.000
Casa de Andalucía en Menorca 175.000
Centro Aragonés de Mallorca 150.000
Casa Regional de Murcia 100.000
Casa Catalana a Mallorca 80.000

Partida 11100.112200.78000 (despeses per creació
d'infraestructura)
Casa de Andalucía en Menorca 125.000
Casa de Extremadura en Mallorca 125.000

Les ajudes concedides enguany amb càrrec a la partida
11210.112200.48000, per a la realització d'activitats socioculturals,
són les següents:
Centro Aragonés de Mallorca 300.000

Amb càrrec a la partida 11210.112200.78000, s'han
atorgat les subvencions que es detallen:
Casa de Extremadura en Mallorca 250.000

Hi ha d'altres expedients iniciats que es troben encara en
tramitació.
 

Palma, 13 de novembre del 1996.
La Consellera de Presidència:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 4414/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a construcció d'una depuradora de
marisc a Menorca (BOPIB núm. 63 de 13 de setembre del 1996).

A Menorca no és necessària una depuradora de marisc, tot
i que fins a 1993 sí ho era. El Reial Decret 345/93, de 5 de març, pel
qual s'estableixen les normes de qualitat de les aigües i de la
producció de mol•luscs i altres invertebrats marins vius,
transposició de la Directiva del Consell 91/492/CEE, va eliminar la
depuració obligatòria del marisc. Actualment la depuració és una
tècnica alternativa a la reinstal•lació (reimmersió del marisc a una
zona d'aigües netes), i això tan sols a les zones de categoria B o C.
A les zones de categoria A, el marisc es pot comercialitzar sense
cap tractament previ, i actualment les dues zones de producció de
marisc declarades a Menorca (BAL1-01 o Port de Maó i BAL1-02
o Costa Est de Menorca) són de categoria A.

Palma, 22 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 4416/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a resultats de les proves
realitzades amb els paràsits que combaten els minadors dels cítrics
(BOPIB núm. 63 de 13 de setembre del 1996).

El minador de la fulla dels cítrics es va detectar per
primera vegada a Andalusia a l'any 1993. La difusió als diversos
cítrics de la península i Balears es va produir de manera fulminant,
ja que un any després pràcticament totes les plantacions de cítrics,
tant de la península com de Balears, estaven atacades.

Els mals produïts a Balears durant la tardor de l'any
1995 foren espectaculars, en aparèixer les fulles més tendres dels
cítrics dessecats al final de l'atac. Així mateix, i de les
experiències a la zona d'Andalusia on han aparegut un any abans
aquests mals no s'han traduït en disminucions significatives de
collita.

Durant l'any 1995 es va observar un increment del
parasitisme del minador degut a la fauna local, pel qual se
suposava que a l'any 1996 els mals serien menors.

En efecte durant l'any 1996 els mals produïts han estat
molt inferiors als de l'any 1995. Aquesta disminució de mals es
deu a l'increment del parasitisme i a les condicions
climatològiques.

Quant a la introducció de nous paràsits, s'està estudiant
a nivell nacional mitjançant les comunitats autònomes el tema;
com a resultat d'aquests estudis es va decidir la introducció de
l'Asfeniaspis citricola, paràsit procedent de l'Extrem Orient.

S'ha comprovat que aquest insecte actua únicament com
a paràsit, per la qual cosa no causarà problemes en els cultius, i és
a més un paràsit específic, per la qual cosa no perjudicarà la fauna
útil.

A Balears s'ha introduït el paràsit tant a Mallorca com a
Eivissa, sense que fins al moment podem conèixer els seus
efectes, ja que degut a la poca incidència de la plaga, la
reproducció del paràsit ha estat escassa.

Dels diferents estudis realitzats es desprèn que el
minador deixarà de ser la plaga més important, i que amb un
correcte maneig de la plantació i la introducció de paràsits poden
convertir-se en una plaga on els tractaments només són necessaris
a les plantacions joves.

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

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 4435/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a l'assistència tècnica
d'inventari de focus potencials de contaminació de les aigües
subterrànies de Menorca, Eivissa i Formentera (BOPIB núm. 63 de
13 de setembre del 1996).

a. Mesures presentades. Per la pròpia naturalesa del
treball, les mesures no es presenten en la fase del concurs sinó que
es plantegen com a conclusions de l'estudi. No es poden presentar
mesures sobre focus de contaminació sense haver prèviament
localitzat i caracteritzat els focus esmentats i els possibles aqüífers
afectats per la vulnerabilitat i risc de contaminació.

b. Costs ofertats. Les ofertes econòmiques presentades han
estat les següents 
Hidroma, S.L. Oferta 8.800.000. Baixa 650.000
Inima. Oferta 8.558.000. Baixa 891.520
Convitecma-Taller. Oferta 8.315.050. Baixa 1.134.950

c. Plans de treball. L'objectiu de l'estudi és el de conèixer
la ubicació dels possibles focus de contaminació de les aigües
soterrànies i determinar els aqüífers que puguin ser contaminats i la
seva importància, com també la seva vulnerabilitat i, tot això per a
cadascuna de les unitats hidrogeològiques existents a les dites illes
de Menorca i Eivissa-Formentera.

Es planteja com a un estudi fonamentalment de camp.

Els plans de treball que en l'essencial són els següents:

1.- Localització de focus de contaminació potencials de les
aigües soterrànies. En principi s'inventariaran: Abocadors de residus
sòlids urbans, abocadors de residus industrials, depuradores d'aigües
residuals, escorxadors, dipòsits de combustibles, cementiris, nuclis
urbans amb eliminació de les aigües residuals mitjançant fosses
sèptiques, altres tipus de contaminació personal.

2.- Determinació dels aqüífers existents en les proximitats
de cadascun dels focus de contaminació potencial inventariats.

Palma, 4 de desembre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

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

A la Pregunta RGE núm. 4436/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a empedrat de carrers a
Valldemossa (BOPIB núm. 63 de 13 de setembre del 1996).

La justificació està dins l'expedient d'obres, que es va
trametre a la Conselleria de Medi Ambient, no obstant es té
coneixement de la partida pressupostària, que és la següent:
Partida núm. 20110-531202-60100. 1

Palma, 8 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 4437/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a concessions d'amarraments
d'embarcacions fetes pel Govern de la Comunitat (BOPIB núm. 63
de 13 de setembre del 1996).

1er. Els llocs d'amarrament dependents d'aquest servei
són assignats mitjançant una autorització d'ocupació i les dites
designacions tenen validesa fins al 31 de desembre de l'any
corrent.

2on. En els ports dependents d'aquesta comunitat
autònoma existeixen llocs assignats a embarcacions de pesca,
altres a embarcacions d'oci en qualitat de base -per anys naturals-,
i altres assignats per a embarcacions d'oci en trànsit -de pas en el
port-. La distribució d'aquests llocs per ports figura en el quadre
adjunt.

3er. Els preus o tarifes aplicables a aquestes
embarcacions són els determinats pel Decret 74/1994, de 26 de
maig (BOCAIB núm. 77, de 25 de juny), actualitzats d'acord amb
els increments aprovats a la Llei de pressuposts anuals d'aquesta
comunitat autònoma.

Palma, 8 de novembre 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.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 4440/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a pla de promoció de
Menorca a Alemanya (BOPIB núm. 63 de 13 de setembre del
1996).

L'import previst per l'any 1996 en la promoció de
Menorca a Alemanya és de:

- 5.025.000 pessetes amb el Consell Insular de Menorca
i el Foment de Turisme.

5.000.000 pessetes amb el Consell Insular de Menorca.

Les quantitats esmentades són les previstes per a l'any
1996, si bé el pla de promoció es farà extensiu en els anys
següents.

Palma, 4 d'octubre del 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González Ortea.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 4443/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a partida de 12 milions de
pessetes per al centre sanitari de Ferreries (BOPIB núm. 63 de 13
de setembre del 1996).

En data de dia 6 d'agost es va firmar amb l'Ajuntament de
Ferreries un conveni per obres d'ampliació de l'actual centre sanitari
i el seu equipament complementari.

El conveni empara una inversió de 26.348.083 pessetes,
de les quals corresponen:
Execució de l'obra: 22.348.083
Honoraris de redacció i direcció d'obra: 1.585.892
Equipament previst: 2.414.108

Palma, 3 d'octubre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 4444/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a compliment de la construcció
d'una nova depuradora a es Migjorn Gran (BOPIB núm. 63 de 13 de
setembre del 1996).

La data que es preveu iniciar les esmentades obres és el
primer semestre de 1997. Això no obstant, fins que s'aprovin els
pressuposts de la CAIB, i ens aprovin el pla d'inversions, no podem
concretar la data de licitació.

El plec de condicions per al concurs està redactat,
l'ubicació està decidida i abans de final d'any es traurà un concurs
per l'oferta pública de terrenys per procedir a la seva compra.

Palma, 3 d'octubre del 1996.
La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 4445/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a convocatòries de la Mesa de
Diàleg Social (BOPIB núm. 63 de 13 de setembre del 1996).

La Mesa de Diàleg Social -entitat oficiosa que no té
estructura reglamentada- no existeix com a organisme creat per llei;
conseqüentment no es pot parlar d'acords adoptats a l'esmentada
mesa. Així i tot existeix un compromís entre les parts a l'hora
d'avançar en l'estudi i posada en marxa dels diferents projectes
(pacte per l'ocupació, servei de col•locació, servei de salut laboral,
tribunal d'arbitratge i mediació). En aquest sentit la Mesa de Diàleg
Social va ser convocada pel Govern al mes de febrer de 1996 i des
del mes de juliol s'estan mantenint reunions periòdiques amb
l'objecte d'oficialitzar les relacions participatives amb els agents
més representatius.

Palma, 22 d'octubre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.
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Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 4446/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a resultats del conveni pel
seguiment de l'activitat colonitzadora que desenvolupen els esculls
artificials (BOPIB núm. 63 de 13 de setembre del 1996).

El conveni anomenat "Projecte de seguiment d'utilització
i funcionament dels esculls artificials fondejats d'Eivissa (Santa
Eulàlia) i Formentera (platges de Tramuntana i Migjorn)" es va
signar en gener de 1991, entre Seamasa i el Departament de
Biologia Ambiental de la UIB, però entre els seus objectius no
estava el seguiment de l'escull de Punta Prima.

Quant als resultats de l'execució del conveni, les tasques
d'investigació es desenvoluparen conforme el previst, i el
Departament de Biologia Ambiental presentà tres memòries
anuals (anys 1991, 1992 i 1993) i una final per a cadascun dels
esculls controlats així com memòries conjuntes.

Palma, 1 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 4447/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a motius per l'incompliment
de declarar paratge submarí protegit la zona del primer escull
artificial de Punta Prima (BOPIB núm. 63 de 13 de setembre del
1996).

El Govern balear no té cap compromís de declarar
paratge submarí protegit l'escull de Punta Prima, a Menorca.

Entenem que hi ha una confusió respecte de l'aplicació
del Reglament (CEE) 4028/86 del Consell, de 18 de desembre,
relatiu a accions comunitàries per a la millora i l'adaptació de les
estructures del sector pesquer i l'aqüicultura, el qual, en el seu
article 11, establia les condicions perquè una instal•lació d'esculls
artificials podia rebre ajudes de la CEE. Aquest reglament, en
vigor a l'època en què l'escull de Punta Prima s'instal•là, entre
d'altres condicions indicava que (art. 11.5) els projectes haurien
"d'anar acompanyats de la prohibició, durant tres anys, de tota
activitat pesquera a la zona protegida (per l'escull), inclosa la
pesca amb ormeigs fixos o la recollida directa".

L'escull de Punta Prima no s'acollí a aquesta línia
d'ajudes i es finançà exclusivament amb fons del Govern balear.
Per tant, no hi hagué cap necessitat de prohibir la pesca a la zona.
No es pot deixar de banda que, d'haver-se acollit a l'ajuda, s'hauria
d'haver prohibit durant tres anys la pesca artesanal a la zona de
Punta Prima-Illa de l'Aire, quan la finalitat principal de l'escull era
afavorir la pesca artesanal.

Palma, 1 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 4488/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "transferenc. capital: fons comunitari i
pesquer (IFOP) (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció
15: transferències de capital, Fons comunitari pesquer (IFOP).

Palma, 4 de novembre 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
O) 

A la Pregunta RGE núm. 4489/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "transferències de capital a empreses
forestals" (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció
15: transferències de capital a empreses forestals.

Palma, 4 de novembre 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
P) 

A la Pregunta RGE núm. 4490/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "Fons Mapa: maquinària (F.F.) (BOPIB
núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció 15
"Fons Mapa: maquinària (F.F.)".

Palma, 4 de novembre 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
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 4491/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "transferències capital: millora sector
agrari balear" (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció
15 "Transferències capital: sector agrari balear".

Palma, 4 de novembre 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
R) 

A la Pregunta RGE núm. 4492/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "transferències capital: sector
pesquer-modernització flota" (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre
del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció
15 "Transferències capital: sector pesquer modernització flota".

Palma, 6 de novembre 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
S) 

A la Pregunta RGE núm. 4493/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "Fons Mapa: ajudes Feoga" (BOPIB
núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció
15 "Fons Mapa: ajudes Feoga".

Palma, 4 de novembre 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
T) 

A la Pregunta RGE núm. 4494/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "transferències capital:
modernització/millora flota" (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del
1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció 15
"Modernització millora flota".

Palma, 4 de novembre 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
U) 

A la Pregunta RGE núm. 4495/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "transferències capital: a empreses
privades" (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció 15
"Transferències capital: a empreses privades".

Palma, 4 de novembre 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
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4496/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "transferències capital: a ajuntaments
fons Icona" (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció 15
"Transferències capital: a ajuntaments fons Icona".

Palma, 4 de novembre 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
X) 

A la Pregunta RGE núm. 4497/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "transferències capital: a ens
consorciats" (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció 15
"Transferències de capital: a ens consorciats".

Palma, 4 de novembre 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
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 4498/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "transferències corrents: a famílies i
institucions" (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció
15 "Transferències corrents: a famílies i institucions"

Palma, 4 de novembre 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
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 4499/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "transferències corrents: a
ajuntaments" (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció
15 "Transferències corrents: a ajuntaments".

Palma, 4 de novembre 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
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 4500/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "transferències corrents: a ens
consorciats" (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció
15 "Transferències corrents: a ens consorciats".

Palma, 4 de novembre 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
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 4501/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "transferències capital:  a famílies i
institucions" (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció 15
"Transferències de capital: a famílies i institucions".

Palma, 4 de novembre 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
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 4502/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "Fons Mapa: nucli I de control lleter"
(BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

Nucli boví:
Concepte: subvenció MAPA lactacons vàlides finalitzades

en el període 1er i 2on semestre 1994

Perceptor Representant Pessetes

Nucli 261 Rosa Sastre Janer 2.008.811
Nucli 263 Juan Salord Torrent 9.502.851
Nucli 345 Bartolomé Bonet Barceló 1.831.632
Nucli 397 Francisco Mascaró Bruguera 904.657
Nucli 401 Bartolomé Bonet Suñer 839.636
Nucli 416 Juan Sansó Zuzama 311.758
Nucli 420 Juan Burguera Riera 1.651.109
Nucli 423 Miguel Vanrell Mesquida 1.103.151
Nucli 424 Bartolomé Cerdá Rigo 538.604
Nucli 516 Agustín Felipe Rodríguez 422.084

-----------
19.114.293

Nucli caprí
Representant: Nicolás Vicente Ballester
Concepte: Subvenció MAPA lactacions vàlides finalitzades en el
període 1er i 2on semestre 1994
Pessetes: 74.025

Palma, 10 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 4503/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en fons finalistes: agrupacions de defensa
sanitària (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

Perceptor concepte import
ADS porquí com. Inca programa sanitari 1.354.850
ADS porquí c. Manacor programa sanitari 1.810.200
ADS porquí c. Campos programa sanitari 901.950
Total 4.067.000

Palma, 21 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 4504/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "fons finalistes MAPA: Atria" (BOPIB
núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció
15 "Fons finalistes MAPA: Atria.

Palma, 5 de novembre 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
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 4505/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "subvencions finalistes nominatives"
(BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

S'adjunta relació de les despeses amb càrrec a la secció
15 "subvencions finalistes nominatives".

Palma, 5 de novembre 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
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 4506/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "fons MAPA: sanitat animal" (BOPIB
núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

El detall de les despeses realitzades durant l'any 1995,
amb càrrec a la partida pressupostària: Fons Mapa: sanitat animal,
es relacionen en fulles adjuntes.

L'import realitzat (4.321.900) no coincideix amb l'import
de la relació (4.151.700), això es deu al fet que possiblement es
varen subvencionar amb aquesta partida, algunes actes de l'any
1994. Això no es pot detallar ja que la secció 15 del
programa/control de pressupostos ha estat transferida a la
Conselleria de Medi Ambient, de nova creació, la qual en aquests
moments no es troba en fase operativa per part de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria.

El concepte de totes les quantitats atorgades i que
figuren en l'esmentada relació es deuen a: indemnitzacions per
sacrificis de caps de bestiar amb resultat positiu a les proves
sanitàries pròpies del sanejament ramader de la campanya 1995.

Palma, 17 d'octubre 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
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 4507/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a detall de la subvenció de la
Conselleria d'Agricultura en "Fons MAPA: estadística" (BOPIB
núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

Com és sabut existeix un conveni de col•laboració en
matèria estadística entre el MAPA i la CAIB. A la clàusula segona
d'aquest conveni s'especifica que correspon a la Comunitat
Autònoma la gestió administrativa de les subvencions assignades
pel MAPA per a la recollida d'informació estadística.

Pel desenvolupament de l'esmentat conveni va tenir lloc
a Madrid el 14 de novembre de l'any 1986, sent aleshores conseller
d'Agricultura el Sr. Joan Simarro i Marquès, una reunió amb els
representants de les comunitats autònomes i en la qual es va arribar
a la conclusió que per una bona atenció de les necessitats
estadístiques de cada comunitat autònoma era necessari tenir un
equip estable de col•laboradors. Així es manté una uniformitat en la
recollida d'informació, i que permet un tractament cronològic de les
dades, sense introduir errors provocats pel canvi de col•laborador.

La primera selecció de col•laboradors es va fer amb la
supervisió del Sr. Simarro, i d'acord amb el que s'ha dit abans, a la
secció d'estadística s'ha procurat mantenir sempre el mateix equip
de col•laboradors:

1.- Els que pertanyen al primer equip inicial.

2.- Els que han substituït les baixes. Normalment la
persona de baixa ha cercat el seu substitut i li ha ensenyat a fer la
feina.

3.- Incorporats a l'equip per ordre superior.

Cal dir que en aquests darrers anys hi ha hagut
innovacions tècniques en la recollida d'informació, principalment a
les enquestes ramaderes i això fa més difícil la substitució del
personal perquè una aplicació incorrecta de la metodologia de les
enquestes  pot ocasionar unes estadístiques totalment incorrectes. I
això pot tenir molta importància perquè aquesta tecnologia és
imposada per la CEE, i una estadística mal feta pot tenir
conseqüències econòmiques.

Despeses d'enquestes especificades per col•laboradors:

Jaime Capella Pizà.
Oví 30.600 30.600

Miguel J. Company Bauzà
Preus i conjuntura 252.000 252.000

Fernando Dameto Truyols
Preus de la terra 100.000 100.000

Juan José Ferriol Carbonell
Porcí (3 enquestes) 1 269.000
Sacrifici de bestiar 100.800
Boví (2 enquestes) 55.800
Oví 71.400 1.497.000

Eusebio de Lucas Encina
Preus i conjuntura 264.000 264.000

Margarita Mora Mayol
Preus i conjuntura 264.000 264.000

Luis Nadal de Olives
Preus i conjuntura 124.000 124.000

Jaime Pocoví Ripoll
Preus i conjuntura 264.000 264.000

Agueda Pons Barro
Porcí (3 enquestes) 86.000
Sacrifici de bestiar 10.800
Boví (2 enquestes) 136.200
Oví 51.000 284.000

Maria Tous Escalas
Boví (2 enquestes) 121.400
Oví 125.800 247.200
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Gabriel Torrens Llabrés
Sacrifici de bestiar 36.000 36.000

Pilar Torres Costa
Sacrifici de bestiar 3.600
Boví 13.200
Porcí 10.000
Oví 27.200 54.000

Total 3.416.800

Resum per conceptes
Boví juny 160.000
Boví desembre 166.600
Escorxadors 1 semestre 43.200
Escorxadors 2 semestre 43.200
Escorxadors complementària 64.800
Preus de la terra 100.000
Oví 306.000
Porcí abril 420.000
Porcí agost 420.000
Porcí desembre 525.000
Preus i conjuntura 1er trimestre 292.000
Preus i conjuntura 2on trimestre 292.000
Preus i conjuntura 3er trimestre 292.000
Preus i conjuntura 4rt trimestre 292.000

Total 3.416.800

Les despeses no coincideixen exactament amb les
subvencions del MAPA perquè, per una part el pressupost d'un
any no es gasta totalment el mateix any, sinó que part es gasta
l'any següent, i per una altra part uns pocs treballs els fa el
personal de la Secció d'Estadística, i els diners destinats a aquests
treballs passen a disposició de l'UGE, la qual es cuida de la seva
administració.

Palma, 15 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 4508/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a utilitat de l'estudi "Sector lácteo
balear" (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

La utilització de l'estudi es pot resumir en dos grans
apartats:

El primer, la recuperació de tota la informació necessària,
recollida d'informació documental no integrada o fruit de noves
fonts que permeteren situar la realitat del sector lacti, en un punt de
referència global d'estat i comunitat.

I en el segon, la possibilitat de fixar objectius estratègics
tant en el que afecta producció, com "costs-objectius".

A partir de les conclusions d'aquest estudi la Conselleria
va fixar el criteri que Agama estigués preparada per ser l'única
central lletera de Mallorca o bé que estigués en condicions de
processar la totalitat de la producció de l'illa, en cas que fora
necessari.

Aquesta solució ha resolt el problema del tractament de
tota la llet de consum líquid, tant l'UHT com l'esterilitzada, a més
Agama ja processa la producció de Llet Mallorquina, Palma Crem
i Formatges Campos.

En el que es refereix a Menorca, s'han fixat els criteris
d'intentar augmentar les vendes de formatge amb denominació
d'origen, fora de les Illes Balears, augment del preu de la llet als
ramaders, millora de la qualitat del formatge, estabilitzar la qualitat,
etcètera (mida inclosa en el pla de reflotament de Coinga) i també
ajudar en les noves inversions d'Industrial Quesera Menorquina,
amb el qual queda millor assegurada la permanència d'aquesta
indústria a Menorca.

Les conclusions d'aquest estudi són objecte de reflexió,
cada vegada que s'ha d'abordar qualque tema del sector. És molt
important destacar que el factor més negatiu del sector és el
diferencial de preu dels insumos, en relació a la península, sense
que fins ara els esforços per augmentar la competitivitat hagin
fructiferat. Cap destacar l'imminent posada en marxa de Plandisa i
la recent posada en marxa d'una central de compres, promoguda per
als representants del sector lacti.

L'estudi es va encarregar per obtenir, almenys, les utilitats
que es resumeixen en aquest escrit.

Palma, 5 de novembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.



2336 BOPIB núm.86 - 3 de febrer del 1997

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 4509/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a utilitat de l'estudi
"Reestructuración del sector agrario de Sa Pobla-Muro" (BOPIB
núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

L'estudi de reestructuració del sector agrari de sa Pobla
tenia per objecte  l'anàlisi de la situació del sector i definir les
possibles actuacions. Com a conseqüència d'aquest estudi i tenint
en compte les deficiències observades per la Conselleria, les
accions desenvolupades per aquesta són:

1.- La participació en el capital social de S'Esplet, SAT
núm. 9453.

La conclusió principal que oferia l'estudi esmentat era la
constitució d'una SAT amb capital aportat pels agricultors i que
oferia un valor afegit a la producció desenvolupada per aquests i
una nova estratègia d'empresa. Amb aquesta filosofia es va
constituir la SAT Esplet, empresa en la qual participa el Govern
balear en un 19,8% dels seu capital mitjançant l'empresa Serveis
de Millora Agrària, S.A. (Semilla)

2.- Accions dins de l'àmbit de sanitat vegetal.

Una de les problemàtiques principals a les quals
s'enfornta la producció de patata a sa Pobla és el cultiu de manera
repetitiva del producte, cosa que desencadena moltes malalties de
la planta i disminueix la qualitat del tubèrcul.

La Conselleria ha desenvolupat, sistemàticament,
campanyes de lluita fitosanitària amb l'objecte de combatre les
plagues i malalties més importants, les quals afecten les patates.

3.- Investigació de les noves varietats de patata.

Els camps experimentals de varietats de patates han
continuat amb la difícil tasca de cercar noves varietats per tal
d'adequar-se millor als nous mercats. Així doncs, s'han duit a
terme camps experimentals per demostrar la rendibilitat d'aquestes
noves varietats.

Mereix mencionar, especialment, el difícil projecte
desenvolupat amb el Govern basc per a l'obtenció d'una varietat
exclusiva de patata que sigui propietat del Govern balear.
L'objectiu d'aquest projecte és el d'obtenir una patata autòctona
que es comercialitzi a les Illes i que reuneixi les característiques
demandades pels consumidors illencs. El procés de multiplicació
genètica i l'obtenció de noves varietats és molt lenta i de difícil
execució.

4.- Desenvolupament de noves tecnologies de producció.

Amb l'objecte de reduir els costs de producció i
d'adaptar la tecnologia productiva a les noves necessitats
productives, s'han duit a terme camps experimentals amb resultats
satisfactoris en matèria de:

a) Adobs. Amb l'objecte de disminuir els costs i
d'utilitzar menys quantitat d'adobs químics, sobretot els nitrats,
s'han realitzat estudis per definir amb exactitud els adobs
necessaris per obtenir una collita adequada.

b) Marcs de plantació. Un dels aspectes fonamentals per
determinar la qualitat de la patata és la grossària d'aquesta. En
funció de l'ús que li volen donar els clients, desitgen una grossària
diferent: per a bullir, el calibre que desitgen els anglesos és de 40
a 45 mm de diàmetre, mentre que per fer al forn el diàmetre
sol•licitat és de 65 mm i més. Per a obtenir les grossàries la
tècnica que s'utilitza és la de la distància entre les llavors. Del
domini d'aquesta tècnica s'obté un percentatge major dels calibres
desitjats.

c) Producció sota plàstic. Per a l'exportació, el fet
d'obtenir el producte dues setmanes abans suposa uns increments
molt importants en el preu. L'any passat es va experimentar la
producció a superfícies reduïdes de producció sota plàstic, els
resultats dels quals foren molt positiu, cosa que fa necessària la
continuació d'aquesta investigació.

5.- Ajudes per a la mecanització.

Un dels aspectes més importants, diagnosticat en l'estudi,
és l'alt cost de producció. Una de les solucions presentades per
atacar aquest apartat és la mecanització, que a més a més ofereix
més flexibilitat a l'agricultor i una major qualitat de vida. S'ha donat
suport a les compres de maquinària per al cultiu de la patata
realitzades entre diferents agricultors; aquesta maquinària es dedica
fonamentalment a la recol•lecció del tubèrcul.

Palma, 4 de novembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 4545/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a port esportiu a Cala Bona (Son
Cervera) (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

Primer. Mitjançant instància de dia 14 d'octubre de 1988,
la societat Marina Levante Mallorca S.A. va sol•licitar la concessió
de terrenys del domini públic marítimoterrestre per a la construcció
i explotació d'un port esportiu. El port projectat se situava adossat
al contradic de la instal•lació portuària actual, el qual s'estenia cap
al nord.

Segon. La tramitació del projecte esmentat, una vegada
superat el tràmit de validació i realitzat l'acte de confrontació, el dia
14 de desembre de 1988, es varen trametre projectes a:

La Comandància General de Balears
La Comandància Militar de Marina de Mallorca
La Conselleria de Turisme
La Delegació de Transports, Turisme i Comunicacions.
L'Ajuntament de Son Cervera

Tots els organismes que es varen consultar, llevat de
l'Ajuntament, varen informar favorablement.

L'Ajuntament de Son Cervera informà desfavorablement,
mitjançant l'al•legació d'una sèrie de motius, que es recullen per
l'entitat peticionària i que es concreten el 2 de març de 1990 en la
presentació d'una documentació complementària, a la qual es
reduïen el nombre d'amarraments, l'altura del dic, etcètera, i que es
tornà a presentar de nou a l'Ajuntament, el qual informà
favorablement el dia 3 d'abril de 1990. No obstant això,
l'Ajuntament en sessió extraordinària de 31 de juliol de 1991 acordà
modificar les NNSS de planejament municipal, tendents a la
supressió total del port esportiu a Cala Bona.

En aquest punt queda interrompuda la tramitació del
projecte presentat per Marina Levante Mallorca S.A., malgrat això,
aquest servei té coneixement que la mateixa entitat promotora ha
elaborat un projecte amb menor nombre d'amarraments, d'acord
amb les directrius de l'Ajuntament i que ja s'hi ha presentat.

Tercer. Les característiques principals del projecte són:

El nombre d'amarraments del projecte inicial era de 638
i es va reduir a 536, a instància de l'Ajuntament.

La superfície de mirall d'aigua era de 67.425 m2 i es va
reduir a 59.550 m2.

La zona de servei de 47.340 m2 passa a ser de 36.867 m2.
La superfície edificable, que al projecte inicial era de

8.051 m2, es redueix en la documentació presentada com a
conseqüència de l'informe municipal, a 2.481 m2.
 

Palma, 23 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
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 4560/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a danys produïts per l'abocament
de combustible al port de Ciutadella (BOPIB núm. 65 de 27 de
setembre del 1996).

Primer. D'acord amb els fets denunciats pel nostre
encarregat de ports, el passat dia 3 d'agost cap a les 23 hores,
l'embarcació Maran amb base al port de Punta Portals, propietat
de l'empresa Tapsa va repostar de gasoil i un cop plens els dipòsits
vessaven sense que s'adonessin de l'esmentat fet ni el
subministrador ni el patró, si bé els propietaris d'altres iots atracats
pel costat alertaren la Policia Local, Bombers, Creu Roja i
Guàrdia Civil, que es presentaren al lloc dels fets. Atès que la taca
que es podia observar no pareixia de gran importància i que el
vent bufava de component NE, la taca es desplaçà cap als afores
del port, i ateses les contínues passades amb embarcacions
pneumàtiques de personal de la Creu Roja, la dispersaren
totalment i per tant no es va poder observar cap resta de la dita
taca al matí de l'endemà dia 4.

Segon. Atès que es tracta d'un abocament efectuat des
d'una embarcació a la mar, és competència de l'Autoritat de
Marina la prevenció i protecció del medi ambient marí, d'acord
amb l'article 6, apartat f, de la Llei 27/1992, de 24 de novembre.

Per part de la Capitania Marítima, segons consta en
aquest servei, s'incoà el pertinent expedient.

Tercer. D'altra banda, per part d'aquest servei, s'ha
extremat la vigilància per tal que no es produeixin
subministraments incontrolats als ports de competència de la
CAIB.

Palma, 25 d'octubre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 4561/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a mitjà de transport utilitzat pel
president del Govern de la CAIB per assistir a la inauguració del
complex hoteler Playa Club de Ciutadella (BOPIB núm. 65 de 27 de
setembre del 1996).

El mitjà utilitzat va ser un helicòpter.

Despesa: zero pessetes.

El fet d'usar aquest mitjà de transport no s'ha de lligar a la
inauguració a què al•ludeix la pregunta, sinó al fet que, de manera
urgent i extraordinària, es requerí la presència del president a un
acte que va tenir lloc a la ciutat de Palma.

Palma, 11 d'octubre del 1996.
La Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 4562/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a efecte que tindrà sobre les indústries
lleteres l'aplicació del Reial Decret 1679/94 (BOPIB núm. 65 de 27
de setembre del 1996).

En primer lloc, un major control de la qualitat, tant de la
matèria primera com del producte acabat en totes les seves fases
intermitges. S'haurà de fer un esforç important en la formació del
personal per tal d'adaptar-se a la nova reglamentació.

De moment, tenim constància de vuit projectes amb una
inversió total de 609.881.532 pessetes.

La capacitat d'elaboració de les indústries lleteres de
Balears és sobredimensionada a la producció lletera actual, per tant,
no es preveu cap problema per absorbir la producció de les
indústries que hagin de tancar. De fet, ja s'han donat casos recents
de tancament de les instal•lacions d'elaboració, continuant les
empreses mantenint la marca comercial i la seva xarxa de vendes.

La línia vigent actualment és la regulada pel Decret
114/95 de 5 d'octubre.

Palma, 15 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 4563/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a anàlisis de terres fetes a
Menorca (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

En relació a la quantitat d'anàlisis de terres realitzades
a Menorca, s'observa que aplicant criteris objectius, l'illa de
Menorca té una participació important en les anàlisis realitzades.

De les 296 anàlisis realitzades durant l'any 1995, 56
corresponen a Menorca, la qual cosa suposa un 18,92% del total.

Si comparam les explotacions agrícoles existents, segons
el cens agrari, Menorca té el 3,91% de les explotacions de Balears.

Quant a la superfície agrícola, Menorca té el 20,50% del
total de Balears.

Per tant no pot afirmar-se que Menorca té poca
incidència en la participació d'anàlisis agrícoles.

El Govern té previst seguir millorant en la informació
sobre aquests temes, emprant per això els mitjans al seu abast,
com a agències comarcals, informació als sindicats agraris,
circulars, etcètera.

En aquesta informació, per descomptat, s'incidirà en la
conveniència de realitzar anàlisis agrícoles per poder realitzar un
correcte abonat.

Quant al seguiment per part del Govern dels resultats
obtinguts, s'ha observat que els agricultors que sol•liciten  anàlisis
en general, milloren els seus hàbits d'abonat.

Palma, 28 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Cardona i Juan.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 4564/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a construcció d'agrupacions de
defensa sanitària a Menorca (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre
del 1996).

Amb el fi d'informar adequadament als ramaders d'oví
de Menorca del tema de les ADS, el cap de servei de Ramaderia
i un dels caps de secció, el dia 29 de maig de 1996 es desplaçaren
a Menorca per mantenir una reunió amb els esmentats ramaders.

Aquesta reunió va tenir lloc a la seu de l'Associació
Menorquina de Criadors de Bens en la població d'es Mercadal.

A la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria està
tramitant-se la creació d'una ADS a Menorca, la qual en aquestes
dates no ha estat autoritzada per no complir-se el requisit que
marca el punt 4 de l'Ordre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
de 26 de maig de 1992, que regula les ADS en les diverses
espècies ramaderes de Balears. Aquest punt requereix la
integració mínima d'un 30% de ramaders a cada municipi.

Per part dels Serveis Veterinaris de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria s'han seguit mantenint controls
amb el fi d'aconseguir la integració de més ramaders, fins i tot
oferint-se a mantenir altres reunions amb els ramaders d'oví de l'illa
de Menorca.

La normativa existent no representa cap impediment
perquè es constitueixin. La finalitat que es persegueix amb la
creació de l'ADS és totalment sanitària. Per a la seva consecució és
imprescindible l'agrupació de ramaders en un nombre considerable
a cada municipi.

Palma, 22 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 4565/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a promoció exterior de formatge amb
denominació d'origen Maó (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del
1996).

A principi de l'any 1996 es va projectar una campanya de
promoció d'aliments i de productes artesans de Balears amb
col•laboració de Centros Comerciales Continente, S.A.

Aquesta campanya consistia en una promoció de vendes
dels productes de Balears a 19 centres Continente de la península
durant 15 dies i acompanyada de falques publicitàries a la ràdio,
sorteigs de viatges a les Balears, butlletins, etcètera.

Després de donar a conèixer les condicions de participació
als sectors interessats, es va poder reunir un total de 34 referències
que tenien interès per participar a la campanya.

Aquest nombre tan limitat de productes va fer que no es
consideràs suficient, ja que els experts recomanen que perquè
tinguin el suficient impacte han de tenir un mínim de 80 referències.

El formatge de Maó amb Denominació d'Origen, va
proposar presentar 2 referències.

Vista la impossibilitat de dur a terme aquesta campanya
amb resultats positius, es va optar per concedir una subvenció
directa de 6.000.000.- pessetes al Consell Regulador per promoció
del formatge amb DO "Mahón".

Palma, 15 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 4566/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a recuperació, potenciació i
expansió de les races autòctones (BOPIB núm. 65 de 27 de
setembre del 1996).

1) Actuacions dutes a terme en els set primers mesos de
l'any en matèria de recuperació, potenciació i expansió de les
races autòctones.

I.- Actuació de tipus general:

S'ha encarregat un estudi sobre totes les races autòctones
de les Illes Balears, que reflecteix exactament l'estat de cadascuna
d'elles, així com la seva tendència respecte al cens. Aquest estudi
ha tengut un cost de 2.000.000 de pessetes.

II.- Cavall menorquí:

1.1.- Actuacions per potenciar-lo en l'àmbitt de la CAIB.

a) Subvenció dels dos concursos morfològics que s'han
celebrat a Alaior i Ciutadella, destinant-se per ajudar ambdós la
quantitat de 400.000 pessetes.

b) El veterinari de la comarca de Maó forma part de la
junta de valoració dels exemplars de raça menorquina que es
presenten anualment.

c) S'ha atorgat la quantitat de 928.873 pessetes per a
subvencionar les cries nascudes al 1995, d'equí raça menorquina.

1.2.- Actuacions dutes a terme per potenciar-lo a nivell
nacional.

S'ha concedit una subvenció de 350.000 pessetes per
ajudar els criadors d'èquids de raça menorquina a l'assistència al
certamen de caràcter nacional Equus-Catalonia.

El resum de l'estudi encarregat per la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria és que el cavall de raça
menorquina està en expansió, i se n'incrementa el cens
constantment. El nombre del poltres registrats anualment està
sobre els 80.

2) Bous de raça menorquina (bous vermells)

L'Institut de Biologia Animal a Menorca disposa de
dosis seminals procedents de 3 bous adquirits per aquest fi, la
Conselleria corre amb les despeses i manipulació tècnica  per la
conservació d'aquest dipòsit que està a disposició de tots els
ramaders menorquins.

3) Ovella raça menorquina

Les actuacions dutes a terme són les que es reflecteixen
en l'estudi, principalment tendents a conèixer l'estat actual de la
raça i possibles solucions.

4) Ovella mallorquina

Totes les ajudes que es donen a diverses manifestacions
ramaderes de bestiar oví, comprenen una secció dedicada a
l'ovella mallorquina.

Jornades d'oví.

Concurs morfològic de Llucmajor, etcètera.

5) Gallines negres de Menorca

No es coneixen actuacions, ja que avui en dia no es cria
com animal productiu, sinó més bé de tipus ornamental atesa la
seva espectacularitat.

Palma, 14 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 4567/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a objectors de consciència que duen
a terme la prestació social substitutòria a partir de convenis amb el
Govern (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

Conselleria Servei i/o entitat Llocs actuals
Agricultura, Comerç 
i Indústria Emissores 2

Parc Natural de s'Albufera 3
Sefobasa 4

Total 9

Educació, Cultura 
i Esports Biblioteca Pública de Mallorca 2

Biblioteca Pública de Menorca 5
Conservatori de Música Palma 3
Escola de Vela Calanova 4
Museu Arqueològic Eivissa-Form. 11
Poliesportiu Príncipes de España 4
Sa Llonja 1
Serveis generals Conselleria 2

Total 32

Funció Pública
i Interior Centre menors Es Pinaret 4

Centre menors Sagrada Família 2
Entitats col.laboradores menors 5
Servei de menors 5
Servei de protecció civil 3
Unitat diagnòstic socioeducatiu 4

Presidència Alberg juvenil Platja de Palma 3
Direcció General Joventut i Família 2
IBSJ 1
Oficina informació juvenil Eivissa 1
Oficina informació juvenil Maó 1
Oficina informació juvenil Palma 2
Ràdio Jove 1

Total 11

Total 75

Palma, 11 d'octubre del 1996.
La Conselleria de Presidència.
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Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 4568/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a contingut del conveni signat
amb l'empresa Kraft (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del
1996).

- Augmentar en dos anys la producció de formatge fos
en 5.000 tones.

- Sí, amb un total de 500 tones en dos anys.

- No, si bé tenim coneixement de la signatura d'un acord
entre les dues empreses, però no ha estat signat per cap membre
del Govern balear.

- No s'han abonat.

Palma, 4 de novembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Cardona i Juan.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 4569/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a condicions en la concessió
d'una subvenció a l'empresa Kraft (BOPIB núm. 65 de 27 de
setembre del 1996).

La firma del conveni entre l'empresa Krafft Jacobs
Suchard Iberia, S.A. i el Govern balear vincula la concessió de les
ajudes al compliment  dels requisits imposats per la normativa
general i específica aplicable per al tipus d'inversió projectada. En
el cas concret del projecte que comporta una inversió de
339.975.596.- pessetes, la normativa aplicable és la recollida en el
Decret 114/1995, de dia 5 d'octubre.

En aquest moment el projecte presentat està en procés de
revisió per part dels Serveis Tècnics de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria, per tal de conèixer si s'adapta
a les condicions imposades per aquest decret. És per això que
encara no hi ha resolució de concessió de l'ajuda.

El condicionant es refereix al pagament de la subvenció
no a la concessió de l'ajuda, de tal manera que es pot resoldre
positivament l'atorgament de la subvenció però condicionada al fet
que es compleixi l'increment de compra de matèria làctia primera
produïda a Menorca en els propers dos anys.

La quantitat estipulada és de 500 tones.

S'han mantingut conversacions, el resultat de les quals
resta pendent de l'evolució de vendes de formatge fos en porcions
de la marca "El Caserío"

Palma, 15 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Cardona i Juan.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 4590/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a objectiu de l'edifici "Centre
d'empreses d'innovació" (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del
1996).

L'objectiu segons el Programa Operatiu de Balears (Obj.
2) 1994-1996 que va aprovar la Comissió de les Comunitats
Europees el 22-6-95 és el següent:

"Per ajudar la posada en marxa de totes les iniciatives
privades previstes a les àrees d'actuació anteriorment exposades,
serà convenient la creació d'estructures de serveis avançats que
facilitin a les empreses l'accés a la informació, a noves tecnologies,
serveis comuns, despatxos i locals, centres de reunió i conferències,
aules de formació , telecomunicacions avançades, etcètera.

Per això es construirà i posarà en funcionament, amb la
corresponent dotació, un edifici multiús les funcions del qual seran:
Incubadora d'empreses: despatxos i locals, equips a compartir, aules
de formació, centres de reunions, seminaris..., serveis comuns:
serveis de suport al teletreball, xarxa telefònica, missatgeria
electrònica, secretaria, serveis de gestió, servei de traducció. Centre
tecnològic: Part de l'edifici constituirà l'embrió d'un centre
tecnològic destinat a la promoció de diverses formes de tecnologies
i serveis temàtics a les empreses del Raiguer.

Es considera aquesta una àrea tecnològica crítica en el
desenvolupament del Raiguer, en la mesura que està a la base dels
nous plantejaments de localització industrial i de serveis en un
entorn atractiu i la creació de xarxes d'unitats locals que, amb la
comunicació adequada, puguin constituir-se en una activitat
competitiva a llarg termini. Aquest centre tendrà un enfoc no tant
d'investigació bàsic com de:

a) Investigació aplicada a projectes específics.
b) Captació i difusió d'aquestes tecnologies a l'entorn

regional.
c) Prestació de serveis a les empreses.
d) Ensenyament i formació en noves tecnologies."

-S'ubicarà a la zona del Raiguer, per ser zona
industrialment deprimida inclosa en l'objectiu 2 i concretament en
el municipi d'Inca per disposar de polígon industrial.

-En contestació a la tercera pregunta, considerant que els
projectes rebuts o captats pel CEEI en el primer any de
funcionament són 131, dels quals s'han materialitzat 13, al disposar
d'un nou edifici, estimam que podríem acollir a les nostres
instal.lacions, 20 o 30 projectes, i a més calculam que podríem
duplicar o fins i tot triplicar el nombre de projectes tutelats pel CEEI
Balears.

Palma, 15 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Cardona i Juan.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 4644/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a convenis de cooperació i/o
relació amb les altres comunitats autònomes de parla catalana
(BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears no ha
sol•licitat al Govern de la nació ni a les Corts cap conveni de
cooperació i/o relació amb d'altres comunitats autònomes de parla
catalana, ja que tant la comunicació cultural com la cooperació i la
relació per a la salvaguarda del patrimoni lingüístic comú s'ha pogut
dur a terme, fins ara, a través d'altres vies. En són exemples els
acords entre la Junta Avaluadora de Català i la Junta Permanent de
Català, la promoció internacional conjunta de la llengua i la cultura
catalanes i la col•laboració tècnica contínua entre les
administracions de les comunitats de parla catalana en qualsevol
tema que afecti la unitat cultural i lingüística.

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

A la Pregunta RGE núm. 4645/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a centres privats
subvencionats amb fons públics que imparteixen ensenyaments
regulats prenent com a base una llengua no oficial de la Comunitat
Autònoma (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears hi ha deu
centres estrangers autoritzats, segons el Reial Decret 806/1993, de
28 de maig (BOE núm. 149, de 23.6.93), que escolaritzen uns
2.500 alumnes.

A aquests centres, i segons s'indica a l'apartat 1.a) de
l'artivle 3 d'aquest reial decret, independentment de quina sigui la
llengua del centre, s'ha d'ensenyar la llengua espanyola i la llengua
de la comunitat d'allà on estan ubicats. Són els centres als quals es
refereix la Llei de normalització lingüística a l'article 19.3

L'òrgan encarregat de fer el seguiment dels currículums
escolars als efectes que esmentau a la vostra pregunta és el Servei
Tècnic d'Inspecció del MEC, òrgan amb el qual pensam
col•laborar més intensament a partir del moment en què es posin
en funcionament les subcomissions tècniques, una de les quals
s'encarregarà del tema de la llengua catalana a l'ensenyament.

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

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 4647/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a rendiment dels centres
respecte del projecte lingüístic de centre (BOPIB núm. 65 de 27 de
setembre del 1996).

L'avaluació dels PLC és una tasca àmplia que cal dur a
terme conjuntament entre el Ministeri d'Educació i Ciència, a
través del Servei d'Inspecció, i la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports.

En aquesta avaluació, l'efectivitat dels PLC s'ha de
mesurar des de diferents aspectes. Alguns, com són el nombre
d'hores en què es fa l'ensenyament en una llengua o en una altra,
la retolació, la formació del professorat, el material didàctic que
hi ha al centre, etcètera, són fàcils d'avaluar. I, fins i tot, la
coherència del mateix projecte lingüístic en relació al centre i
quant a la progressió que presenta són també aspectes susceptibles
d'una bona anàlisi.

Però cal calibrar l'efectivitat del PLC pel que fa a la
competència lingüística dels alumnes i a la seqüenciació i
l'avaluació dels continguts -conceptes i, sobretot, els procediments
i les actituds- és una llarga tasca que en aquests moments planteja
debats en moltes comunitats i que necessàriament ha d'implicar el
professorat i els diferents serveis de l'administració educativa.

Es preveu intensificar les actuacions conjuntes en aquest
camp i amb altres que afecten l'ensenyament en llengua catalana
arran de la composició de les subcomissions tècniques, que es
constituiran properament.

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

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 4648/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a constitució de ponències i
comissions tècniques en el marc del conveni de col•laboració entre el
MEC i la CAIB (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

Existeix un acord entre les parts signants del Conveni de
col•laboració en la planificació educativa per constituir un conjunt
de ponències, grups de treball o subcomissions tècniques per a
l'estudi conjunt dels temes següents:

1er. Gestió de personal.
2on. Gestió econòmica i d'infraestructures educatives.
3er. Programes educatius.
4rt. Inspecció i centres.
5è. Ensenyament en català.

A la propera reunió de la Comissió de Direcció del
Conveni hem proposat que s'acordi la creació dels grups de treball
indicats i es nomenin les persones que per part del MEC i de la
CAIB han d'integrar les ponències.

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

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 4649/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a consulta a la Comunitat
Autònoma per a la fixació del calendari escolar (BOPIB núm. 65 de
27 de setembre del 1996).

El Ministeri d'Educació i Ciència no ha consultat la
Comunitat Autònoma per a la fixació del calendari escolar per al
curs 1996-1997.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, en la reunió
de la Comissió de direcció del conveni de col•laboració en la
planificació educativa que és a punt de tenir lloc, s'encarregarà que
es tengui en compte, i es compleixi, la clàusula 4.j del conveni
indicat per al curs vinent.

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

A la Pregunta RGE núm. 4650/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a posada en funcionament
de centres d'experimentació i innovació per desemvolupar
programes específics en llengua catalana (BOPIB núm. 65 de 27
de setembre del 1996).

Fins ara, en un context de no competències educatives,
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports no ha sol•licitat del
MEC la col•laboració per dictar la normativa adequada per a la
posada en funcionament de centres d'experimentació i innovació
de programes específics en llengua catalana. Era impossible fer-
ho, a més d'inútil, enmig d'un panorama educatiu que no ha
contemplat fins a l'actualitat la posada en funcionament de cap
tipus de centre d'experimentació educativa. A més a més, i aquesta
ha estat una raó fonamental, no ho hem demanat perquè, en
aquests anys, la Conselleria no ha rebut cap sol•licitud de centres
escolars, interessats en desplegar la labor d'experimentació i
innovació que preveu el Decret 74/1986, de 28 d'agost, a l'article
2.4.

Nosaltres tenim clar que, assolides les competències en
matèria educativa, acollirem iniciatives d'aquest tipus i posarem
en marxa l'experimentació i la innovació educatives en aquest i en
altres camps. Mentrestant, s'ha acordat crear un centre de recursos
i material didàctic, un projecte que en aquests moments ja es troba
en una fase avançada i s'espera que durant aquest mateix curs
escolar es trobi en funcionament. L'objectiu bàsic d'aquest centre
és crear un fons de material didàctic de consulta i/o de préstec que
faciliti l'ús de la llengua catalana en els centres educatius. Així, es
pretén posar a l'abast del professorat un fons documental
actualitzat de materials didàctics en llengua catalana per a les
diferents àrees, de materials didàctics relacionats en l'ensenyament
de la llengua, i d'altres materials sobre temes de la nostra cultura
vinculats al currículum escolar.

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

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 4651/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a centres on hi ha necessitat
d'establir amb caràcter opcional classes dedicades a l'ensenyament
de la llengua catalana, a fi de facilitar l'adaptació de l'ensenyament
dels alumnes procedents de fora de la comunitat lingüística
catalana (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports no ha signat
cap acord amb el MEC per fer efectiu el que preveu la disposició
addicional cinquena de la Llei de normalització lingüística, i no ho
ha fet per una raó molt senzilla, com és la de no crear tensions que
no porten enlloc en les relacions amb el MEC, o d'exigir el que,
ara per ara, s'escapa a les possibilitats reals del Ministeri per raons
de manca del pressupost adequat.

En efecte, per donar compliment a l'exigència de classes
dedicades a l'ensenyament de la llengua catalana per als alumnes
procedents de fora de la comunitat lingüística catalana, caldria
comptar amb quotes de professorat de suport que el MEC ni tan
sols habilita per a l'adaptació curricular dels alumnes
d'incorporació tardana o endarrerits en l'aprenentatge.

Els retalls pressupostaris impedeixen malauradament
que puguem exigir amb radicalitat una mesura que seria ben
necessària poder implantar en els centres i que, quan tinguem les
competències educatives, pensam posar en marxa.

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

Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 4652/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a centres que han presentat
el projecte lingüístic de centre (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre
del 1996).

L'estadística sobre els centres que han presentat el projecte
lingüístic de centre a què fa referència l'Ordre de 12 d'agost de
1994, fins al dia d'avui, és la següent:

*Total de PLC presentants durant el curs 1995-96, a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

Centres públics:
Primària 86
Secundària 11
Adults 0

Total 97

Centres privats
Total 62

Total PLC presentat 159

Cal dir que molts d'altres centres s'han posat en contacte
amb la Direcció General d'Educació demanant assessorament que
generalment s'ha pogut facilitar en reunions amb els pares o amb el
professorat, o bé mitjançant informació general.

Els centre escolars són els següents:
1.- Alexandre Rosselló Palma
2.- Annexa Palma
3.- Antoni Juan Alemany Maó
4.- Antònia Alzina Lloret
5.- Ariany Ariany
6.- Badies Badia Gran-Llucmajor
7.- Blai Bonet Santanyí
8.- Blanquerna Marratxí
9.- Camilo José Cela Palma
10.- Cas Saboners Magalluf
11.- Cas Serres Eivissa
12.- Coll d'en Rabassa Palma
13.- Dr. Comas Camps Alaior
14.- Duran Estrany Llubí
15.- Els Tamarells Arenal-Palma
16.- Es Canyar Manacor
17.- Es Molins Búger
18.- Es Pil.larí Palma-es Pil.larí
19.- Es Pont Palma
20.- Es Port Port de Sóller
21.- Es Putxet Selva
22.- Es Torrentet Biniamar
23.- Es Vedrà St. Agustí-Eivissa
24.- Escola Nova Porreres
25.- Eugenio López Palma
26.- Fra Juníper Serra Petra
27.- Gabriel Alzamora Palma
28.- Gabriel Janer Manila Palma-Pla de na Tesa
29.- Gabriel Valseca Palma
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30.- Galatzó Es Capdellà
31.- Gaspar Sabater Palmanyola
32.- Gènova Palma
33.- Guillem Ballester i Cerdó Muro
34.- Infant Don Felipe Palma
35.- Jafuda Cresques Palma
36.- Jaume I Palma
37.- Jaume III Llucmajor
38.- Jaume Vidal i Alcover Manacor
39.- Joan Benejam Ciutadella
40.- Joan Capó Felanitx
41.- Joan Capó Palma
42.- L'Urgell St. Josep-Eivissa
43.- Llevant Inca
44.- Llorenç Riber Campanet
45.- Mare de Déu del Toro Es Mercadal
46.- Mateu Fontirroig Maó
47.- Melcior Rosselló i Simonet Sta. Maria del Camí
48.- Mestre Colom Bunyola
49.- Miquel Capllonch Port de Pollença
50.- Miquel Costa i Llobera Palma
51.- Mitjà de Mar Portocristo
52.- Montaura Mancor de la Vall
53.- Nicolau Calafat Valldemossa
54.- Ntra. Sra. de Jesús Eivissa
55.- Ntra. Sra. de Robines Binissalem
56.- Ntra. Sra. de Vialfàs Sa Pobla
57.- Pintor Joan Miró Palma
58.- Pintor Torrent Ciutadella
59.- Puig d'en Valls Eivissa
60.- Puig de na Fàtima Puigpunyent
61.- Rafal Nou Palma
62.- Rafal Vell Palma
63.- S'Albufera Port d'Alcúdia
64.- S'Algar Portocolom
65.- S'Alzinar Capdepera
66.- S'Aranjassa S'Aranjassa
67.- S'Arenal II Palma
68.- S'Olivar Moscari Selva
69.- Sa Casa Blanca Palma
70.- Sa Graduada Maó
71.- Sant Jordi Palma
72.- Sant Lluís Menorca
73.- Santa Catalina Palma
74.- Santa Eugènia Santa Eugènia
75.- Santa Gertrudis Santa Gertrudis-Eivissa
76.- Ses Salines Ses Salines-Mallorca
77.- So n'Anglada Palma
78.- So n'Espanyolet Palma
79.- Son Canals Palma
80.- Son Ferrer Calvià
81.- Son Ferriol Palma
82.- Son Oliva Palma
83.- Torrepetxina Ciutadella
84.- Tramuntana-Favàritx Maó
85.- Verge de Lluc Palma
86.- Verge del Carme Maó

PLC Públics secundària 95-96

1.- IES Arxiduc Lluís Salvador Palma
2.- IES Aurora Picornell Palma
3.- IES Cap de Llevant Maó
4.- IES de Formentera Formentera
5.- IB Joan Maria Tomàs Palma
6.- IES Josep Sureda i Blanes Palma
7.- IES Juníper Serra Palma
8.- IES Llorenç Garcias i Font Artà
9.- IB Maria Antònia Salvà Llucmajor
10.- IB Sa Blanca Dona Eivissa
11.- IES Son Pacs Palma

PLC Privats P/concertats s/concert 95-96

1.- Arcángel San Rafael Palma
2.- Aspace (es Pinyol Vermell) Marratxí
3.- Balmes Palma
4.- Beat Ramon Llull Inca
5.- Cide Palma
6.- Col.legi Sa Real Eivissa
7.- Conservatori Palma
8.- Corazón de Maria Maó-Menorca
9.- Corpus Christi Palma
10.- El Temple Palma
11.- Es Liceu Palma
12.- Escolania de Lluc Escorca
13.- Fleming Palma
14.- Jesús Maria Palma
15.- Juan de la Cierva Palma
16.- L'Assumpció Binissalem
17.- La Milagrosa Palma
18.- La Purísima Palma
19.- La Salle Inca
20.- Luís Vives Palma
21.- Manjon Palma
22.- Mata de Jonc Palma
23.- Mater Misericordiae Palma
24.- Montesion Palma
25.- N. S. Escuelas Pías Palma
26.- Ntra. Sra. de la Consolació Palma
27.- Ntra. Sra. de la Consolació Alaró
28.- Ntra. Sra. de la Consolación Eivissa
29.- Ntra. Sra. de la Esperanza Palma
30.- Ntra. Sra. de la Providencia Son Ferriol
31.- Pedro Poveda Palma
32.- Pius XII Palma
33.- Porcíncula Palma
34.- Pureza de Maria Inca
35.- Ramon Llull Andratx
36.- Ramon Llull Santa Maria
37.- Sa Torre Manacor
38.- Sagrados Corazones Sóller
39.- San Agustín Palma
40.- San Cayetano Palma
41.- San José Maó
42.- San José de la Montaña Palma
43.- San Vicente de Paul Palma-Cas Capiscol
44.- San Vicente de Paul Inca
45.- San Vicente de Paul Llucmajor
46.- San Vicente de Paul Palma-La Vileta
47.- Sant Antoni Abat Palma-Son Ferriol
48.- Sant Bonaventura Llucmajor
49.-Sant Felip Neri Palma
50.- Sant Francesc d'Assís Muro
51.- Sant Francesc d'Assís Palma
52.- Sant Francesc d'Assís Sa Pobla
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53.- Sant Francesc d'Assís Manacor
54.- Sant Francesc d'Assís Ferreries
55.- Sant Josep Obrer Palma
56.- Sant Pere Palma
57.- Sant Vicent de Paül Manacor
58.- Santa Magdalena Sofia Palma
59.- Santísima Trinidad Palma
60.- Santísima Trinidad Eivissa-St. Antoni de P.
61.- Santo Tomás de Aquino Inca

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

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 4653/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a partides pressupostàries
destinades a la promoció de l'elaboració de material didàctic per
fer possible l'ensenyament de i en llengua  catalana (BOPIB núm.
65 de 27 de setembre del 1996).

Des de 1990, data a partir de la qual la Direcció General
d'Educació disposa dels arxius vius en matèria educativa, la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha dedicat a la promoció
de l'elaboració de material didàctic per donar suport a
l'ensenyament de i en llengua catalana les quantitats següents, amb
càrrec a diverses partides del pressupost anual:

1990 33.761.393 PTA
1991 121.224.765 PTA
1992 37.573.534 PTA
1993 57.467.124 PTA
1994 44.769.430 PTA
1995 43.583.808 PTA
1996 16.794.838 PTA

Total 355.174.892 PTA

Les previsions per a l'any 1997, a l'espera de la discussió
parlamentària dels pressuposts i de la consegüent aprovació, és de
destinar-hi una quantitat semblant a la d'enguany, amb aportacions
de les direccions generals d'Educació i de Política Lingüística.

Pel que fa a la quantitat global que la Conselleria ha
destinat a la promoció de la llengua anglesa des de l'any 1990 és
la de 26.300.000 pessetes, i per a l'any 1997, les previsions són de
dedicar-hi 5.000.000.- pessetes.

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

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 4654/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a mesures per a garantir el
compliment de l'article 23.2 i 3 de la Llei de normalització
lingüística (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va prendre
al seu moment les mesures que tenia al seu abast per garantir la
continuïtat dels projectes lingüístics de  centres pel que fa a la
llengua catalana. En efecte, va realitzar tres actuacions davant el
Ministeri d'Educació i Ciència per demanar que es donàs
compliment als articles 23.2 i 23.3 de la Llei de normalització
lingüística en el cas dels alumnes que passen de primària a
secundària i no poden seguir els estudis en llengua catalana,
proposant esmenes al Mapa Escolar que el MEC ha dissenyat
durant l'any 1995 i a començaments de l'actual, i realitzant tot un
seguit de sol•licituds en el sentit indicat.

La manca de competències ens ha impedit fins ara poder
anar més enllà en aquest assumpte.

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

Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 4655/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a objectiu de la Conselleria
d'Educació d'assegurar que els alumnes tenen al final del període
d'escolaritat obligatòria el domini oral i escrit de les dues llengües
(BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

Efectivament, tal com demana el Grup Parlamentari PSM,
és objectiu de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports arribar a
un moment en què la totalitat de la població escolar posseeixi el
domini oral i escrit de les llengües catalana i castellana, d'acord amb
el que postula l'article 20.1 de la Llei de normalització lingüística.

En aquests dies, la Conselleria, amb col•laboració amb la
Direcció Provincial del MEC, elabora l'estudi i l'anàlisi de la
situació sociolingüística del professorat i l'alumnat de les Illes
Balears.

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

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 4656/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a establiment de  programes
específics de col•laboració amb el MEC (BOPIB núm. 65 de 27 de
setembre del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha fet la
proposta al MEC -proposta que tractarà la propera reunió de la
Comissió de Direcció del Conveni de participació en la planificació
educativa, prevista per al 23 d'octubre vinent- d'establir grups de
treball o subcomissions tècniques, previstes en el Conveni indicat,
per desplegar programes d'actuació conjunta, tal com ja estam fent
en l'àmbit de la llengua catalana pel que fa al tema del projecte
lingüístic de centre, en els àmbits següents:

- Gestió de personal
- Gestió econòmica i d'infraestructures educatives
- Programes educatius
- Inspecció i centres
- Ensenyament en català

A més dels programes indicats, tenim voluntat d'establir-
ne per al disseny del pla d'actuació, a dos anys vista, del reciclatge
definitiu del professorat.

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

A la Pregunta RGE núm. 4657/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a inclusió en el currículum
escolar de continguts o orientacions pedagògiques relacionats amb
les peculiaritats històriques, culturals, socials... pròpies de la
Comunitat (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports valora com
cal la importància que el sistema educatiu de les Balears compti,
tan aviat com sigui possible, després de rebre les competències en
matèria d'educació no universitària, amb un currículum adaptat a
la nostra història i a les característiques que configuren la nostra
realitat present. És per aquest motiu, i com a mostra de la nostra
preocupació pel tema a què es refereix la pregunta, que, en aquests
moments, es troba en la darrera fase d'elaboració el disseny del
currículum propi d'educació infantil i primària de les àrees de
socials i naturals, mentre que un equip d'especialistes ha començat
a elaborar el de secundària.

Per altra part, a proposta de la Conselleria, el tema del
currículum propi figura en l'ordre del dia de la propera reunió de
la comissió de direcció del conveni de participació en la
planificació educativa, formalitzat amb el MEC, que tindrà lloc a
finals d'octubre.

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