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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2338/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a quantitat transferida als
consells insulars per realitzar programes experimentals a l'àmbit de
la infància maltractada (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del
1995).

En l'any 95 el Govern balear, a través del Servei de
Menors de la que aleshores es denominava Conselleria de
Governació, va signar un conveni de col•laboració amb el
Ministeri d'Afers Socials, per a la posada en marxa d'un programa
experimental en matèria de maltractaments. Cal assenyalar que,
pel seu caràcter experimental, suposava una iniciativa pilot que
exigia per a la seva correcta aplicació un seguiment centralitzat.

En un primer moment el programa es va posar en marxa
únicament a Palma i, concretament, en dues zones: Ciutat Antiga
i Llevant Sud.

A l'any següent, i amb vista dels resultats positius, es va
estendre a noves zones: Nord i Ponent, i es va iniciar la seva
implantació a l'illa d'Eivissa.

Per al present any es continuarà treballant la seva
implantació a les zones on ja funcionava i es farà extensible a l'illa
de Menorca, i Part Forana de Mallorca.

La correcta posada en marxa del programa va exigir,
juntament amb el disseny del material adequat: ítems de detecció,
protocols, etcètera, tot abordant la formació de:

-Professionals que treballen en contacte directe amb el
nin: personal de serveis socials, pediatres, mestres, etcètera.

-Professionals de protecció de menors: assistents socials,
psicòlegs i assessors jurídics.

-Professionals que treballen en el camp del tractament.

En concret, en aquests dos anys que duu funcionant el
programa, s'ha format un total de 134 professionals i s'han atès
149 menors.

A més a més, s'ha treballat de forma directa amb els
equips de serveis socials, centres escolars i atenció primària,
implicats en l'aplicació del programa, facilitant-los el material
dissenyat i orientant-los pel que fa al seu maneig.

Per bé que, i com s'ha apuntat abans, ni el caràcter
experimental del programa ni les condicions del conveni de
col•laboració signat amb el Ministeri d'Afers Socials per a la seva
aplicació, arran de la seva naturalesa implicaven la intervenció
d'altres organismes fora del Govern autonòmic, és evident, per tot
això assenyalat fins ara, que en el seu desenvolupament i de forma
directa, sí que es varen beneficiar els consells insulars, doncs, tot
i que no se'ls transferís en metàl•lic cap quantitat, sí que en la
pràctica els diners invertits en formació i elaboració de protocols
va revertir directament en els seus professionals.
 

Marratxí, 14 de febrer de 1997.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Díez.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 3792/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a situació en què es troben les
negociacions per a la construcció de la biblioteca a Can Salas
(BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports prossegueix
les negociacions amb el Ministeri d'Educació i Cultura per tal de
concretar la ubicació i la nova construcció de la Biblioteca Pública
en el solar de Can Salas a Palma. En aquests moments, esperam la
realització d'un informe geotècnic i d'unes cates arqueològiques per
conèixer i valorar la idoneïtat del solar i saber exactament el grau
possible d'edificabilitat.

Establirem, el més aviat possible, un calendari
d'actuacions conjuntes per agilitar tots els tràmits.

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 5099/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a repartiment de l'agenda escolar 96-
97 (BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

El cost que ha representat per al Govern la confecció,
edició i repartiment de l'agenda escolar 96/97, editada conjuntament
amb el diaris Última Hora i Diari de Balears ha estat de 4.000.000
PTA.

La tirada de l'agenda escolar va ser de 50.000 exemplars.

El sistema de repartiment de l'agenda va ser el següent:
20.000 exemplars es repartiren a les escoles de l'illa de Mallorca, i
la resta amb els diaris Última Hora i Diari de Balears.

El problema del repartiment de l'agenda escolar 96/97 a
les illes de Menorca, Eivissa i Formentera es va tenir en compte,
però no es va poder fer arribar a les dites illes ja que això hauria
suposat un augment considerable del cost de l'agenda i en aquells
moments no es disposava de més pressupost per assignar a aquesta
publicació.

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

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 5246/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a promoció del video "Toy Story" per
part de la conselleria de Comerç i Indústria. (BOPIB núm. 69 de 25
d'octubre del 1996).

La Direcció general de Comerç d'aquesta Conselleria, dins
del Pla d'Ajuda a la modernització del Comerç, ha concedit una
ajuda econòmica a l'"Asociación de Comerciantes Especializados
en la venta de vídeos" perquè realitzi una campanya de promoció
comercial dins d'un pla d'estratègia comercial per al 1996, per
contrastar la forta competència de les grans superfícies comercials
on, cada vegada, destinen major espai a productes de temps lliure i
oci on la venda de videos és un dels seus exponents principals.

L'esmentat Pla es fonamenta en la realització de quatre
campanyes promocionals publicitàries i la realització d'un estudi de
mercat. La campanya publicitària, té com a punt bàsic de promoció
el llançament d'un video amb el títol d'una pel•lícula molt coneguda,
que d'acord amb l'opinió dels membres de l'Asociació, ha donat
molts bons resultats en anys anteriors.

Els anuncis de promoció de llançament del video no
procedien de la Conselleria, sinó que van ser realitzats per
l'"Asociación de Comerciantes Especializados en la Venta de
Vídeos", dins un projecte global de promoció comercial del grup per
al que la Conselleria va concedir una ajuda econòmica. Atesa la
globalitat del projecte, de la que els anuncis són únicament una part,
no es va preveure especificar als beneficiaris la conveniència de
realitzar-los en llengua catalana, a fi de fomentar-ne l'ús a la
publicitat. La Direcció General de Comerç s'ha posat en contacte
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amb l'esmentada associació perquè rectifiquin els futurs possibles
anuncis.
 

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

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 5263/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a Pla de revitalització del
Paisatge Urbà. (BOPIB núm. 69 de 25 d'octubre del 1996).

Les actuacions susceptibles de ser incloses en el Pla de
Revitalització del Paisatge Urbà es troben en els articles 10 i 11
del Decret 184/1996 (BOCAIB núm. 132) i són:

A.- Contingut del programa de recuperació i millora
d'infraestructures.

Els elements que podran ser objecte de subvenció són els
següents:

- voravies, vorades, calçada.
- tapes de registre de tronetes, mobiliari urbà.
- enjardinament, arborat i il•luminació.
- incorporació a les façanes de línies elèctriques,

telefòniques, TV o enterraments fins al límit de la façana.
- inversions necessàries per a l'adequació dels vials

urbans i dels accessos a edificis públics al contingut de la Llei
3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l'accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques.

B.- Contingut del Programa de recuperació i millora de
façanes.

1. Edificis en el centre històric dels nuclis tradicional.
- parament de façanes.
- portes i finestres.
- balcons coberts i descoberts.
- balustrades, cornises i volades.
- canalons i baixants de pluvials.
- aiguavessos, lindes i encerclats de portes i finestres.
-sòcols de protecció en planta baixa.

2. Edificis en nuclis urbans fora dels centres històrics i
amb més de vint anys d'antiguitat i d'ús primordialment
plurifamiliar.

Neteja i pintada de façanes i baranes, sempre que
estiguin incloses en el projecte original de l'edifici i sense que
s'hagin fet afegits o ampliacions.

El pressupost d'aquesta Conselleria per l'esmentat Pla i
per l'any 1997 és de 241.041.356 pessetes. 

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

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 5267/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a desplaçaments dels equips
de la tercera divisió de Futbol. (BOPIB núm. 69 de 25 d'octubre del
1996).

El pressupost que la Federació Balear de Futbol ens ha
presentat és el que figura en el document que s'adjunta com annex
I (28.050.000 pessetes).

L'execució detallada de les despeses de cadascun dels
desplaçaments és la que la Federació balear de futbol ens ha tramès
i que figura al document que s'adjunta.

La partida que va disposar la Direcció General d'Esports
per a la subvenció dels desplaçaments interinsulars de la Federació
Balear de Futbol, atès el que va decidir la Comissió avaluadora de
subvencions, va ser de 5.610.000 pessetes, sobre un total disponible
de 23.727.638 pessetes, per al total de les federacions esportives de
les Balears.
 
 El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:

Joan Flaquer i Riutort

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

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 5285/96 a la 5314/96, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relatives a esportistes federats
a les Illes Balears per a la pràctica de diferents esports amb
referència a la participació de dones i homes. (BOPIB núm. 69 de 25
d'octubre del 1996).

Atès que aquestes preguntes sol•liciten múltiples dades
que es troben arxivades en els expedients de les obligacions
documentals de les Federacions Esportives, i atès que entre la
sol•licitud de les dades es demana la relació de les llicències al 15
d'octubre d'enguany, tot tenint en compte que les esmentades
Federacions es troben en període electoral, o acabant aquestes, és
per la qual cosa no es pot trametre la informació amb absoluta
fidelitat, essent desitjable la consulta directa als arxius de la
Direcció General d'Esports.

Això no obstant, la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports quan hagi completat la informació anual, podrà trametre el
document corresponent. 
 

Palma, 26 de novembre del 1996.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort
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Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 5317/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a estudis o treballs del Pla
Mestral de Formació. (BOPIB núm. 69 de 25 d'octubre del 1996).

El Govern de la Comunitat Autònoma en relació al Pla
Mestral no ha encarregat estudis o treballs que impliquin empreses
o entitats, ni cost.

Tot el treball d'elaboració del Pla Mestral respon al
treball col•lectiu dels membres del Consell de Formació
Ocupacional de la CAIB (Administració-Interlocutors Socials). 
 

Palma, 11 de novembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 5351/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a punts d'informació juvenil
i oficines d'informació juvenil. (BOPIB núm. 71 de 5 de novembre
del 1996).

- Contractació d'un informador juvenil per l'oficina
d'Informació Juvenil de Ciutadella.

- Contractació d'un informador juvenil per l'oficina
d'Informació Juvenil de Formentera.

- Contractació d'un tècnic d'informació juvenil per
l'oficina d'Informació Juvenil de Llucmajor.

- Muntatge de l'oficina d'informació juvenil de
Formentera.

- Ajut al muntatge de l'oficina d'Informació Juvenil de
Manacor.

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

- Maó i Ciutadella: xerrades informatives a instituts.

- Tramès mensual de material informatiu.

- Despeses desplaçament i allotjament dels informadors
juvenils de Menorca i Eivissa a Palma per a participar als cursos
de reciclatge organitzats al Centre Balear d'Informació i
Documentació per a la Joventut.

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

- Despeses de la campanya d'ocupació.

- Desplaçament dels tècnics i despeses de les
conferències i xerrades organitzades a les oficines que ho
sol•liciten.

Pressupost 1996 Informació Juvenil.

Contractació Ciutadella (2 mesos): 300.000 pessetes.
Contractació Formentera (2 mesos): 300.000 pessetes.
Contractació Llucmajor: 2.500.000 pessetes.
OIJ Formentera: 400.000 pessetes.
OIJ Manacor: 400.000 pessetes.
Conveni Injuve/INEM:
Xerrades Informatives Maó i Ciutadella: 400.000 pessetes.
Tramesa mensual de material: 1.200.000 pessetes.
Despeses allotjaments i desplaçament Menorca i Eivissa:

200.000 pessetes.
Edició i difusió Guies Vacances i Allotjaments: 2.500.000

pessetes.
Despeses campanya d'ocupació: 2.500.000 pessetes.
Desplaçament tècnics: 400.000 pessetes.

TOTAL: 11.100.000 pessetes. 
 La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 5364/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a instruments per realitzar el
seguiment i avaluació de l'elaboració i implantació dels projectes
lingüístics als centres escolars.. (BOPIB núm. 71 de 5 de novembre
del 1996).

L'avaluació i l'efectivitat dels PLC s'ha de fer en base a la
implantació real que tenen aquests projectes en els centres escolars.
Alguns aspectes, com són el nombre de matèries que un centre fa en
llengua catalana o que es fa en català en l'àmbit de les relacions
personals, o en l'àmbit administratiu, etc., són aspectes relativament
fàcils de quantificar i d'avaluar.

Altres aspectes, com són el domini que arriben a assolir
els alumnes en cada una de les llengües oficials, són aspectes molt
més transcendents i que escapen a qualsevol anàlisi que es faci des
de l'exterior. En aquest aspecte és importantíssim el grau de
concreció del Projectes Curriculars dels centres docents, en el sentit
que han de tenir una planificació de l'ensenyament de la llengua
catalana que garanteix la competència plena en aquesta llengua. El
que és cert és que el paper del Servei Tècnic d'Inspecció, en aquests
àmbits, és insubstituïble, i que caldrà aprofundir en les pautes
d'anàlisi que aquest servei du a terme per fer l'anàlisi dels aspectes
més complexos dels PLC.

És per això que s'està treballant per dissenyar les
actuacions conjuntes en aquest camp i amb altres que afecten
l'ensenyament en llengua catalana a partir de la feina que durà a
terme la subcomissió tècnica corresponent, aprovada segons el
Conveni subscrit entre la Comunitat Autònoma i el Ministeri
d'Educació i Ciència per a la planificació educativa. 
 

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

A la Pregunta RGE núm. 5365/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a instruments per realitzar
el seguiment i avaluació de la implantació de la llengua catalana
als centres escolars. (BOPIB núm. 71 de 5 de novembre del 1996).

Des de la Direcció general d'Educació es fa l'anàlisi dels
PLC que hi són remesos. Aquestes dades que són completades
amb la informació que dóna el Servei Tècnic d'Insepcció del
Ministeri que, juntament amb l'Administració de la Comunitat,
són els responsables de fer el seguiment i de vetllar perquè en els
centres educatius el procés de normalització es dugui a terme de
forma continuada i progressiva. 

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

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 5366/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a inversions en
infraestructura realitzades a l'Hospital Psiquiàtric. (BOPIB núm.
71 de 5 de novembre del 1996).

A l'Hospital Psiquiàtric, compost per diversos pavellons,
s'han realitzat, des del dia 1 de maig del 1994 (data en què es va
fer efectiva la transferència d'aquest hospital del Consell Insular
de Mallorca a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) fins a
finals del mes d'octubre del 1996, les següents inversions en
infraestructura i millora dels edificis:

Quadre-resum d'obres i instal•lacions:

Obres.
1994: 11.130.860.
1995: 7.119.272.
1996: 12.156.814.

Total: 30.406.946.

Instal•lacions:
1994:4.845.435
1995: 11.206.711
1996: 3.876.072

Total: 19.928.218

Obres i instal•lacions d'acord amb el conveni de la CAIB amb el
CIM:
1994: 15.976.295.
1995: 18.325.983.
1996: 19.006.774.

Total 53.309.052.

Obres 1994:

Primera fase pavelló núm.1: 2.198.526.
Persianes pavelló aguts homes: 758.103.
Finestres pavelló cuina: 105.915.
Condicionament aguts dones: 1.869.354
Condicionament bugaderia: 1..128.812.
Condicionament D. direcció: 155.790.
Condicionament voladís pavelló 9: 1.164.358.
Condicionament pavelló 9 1a. fase: 998.727.
Condicionament pavelló 9 2a. fase: 2.751.275.
TOTAL: 11.130.860

Obres 1995:

Remodelació laborteràpia: 542.299.
Posar envans pavelló 1: 1.410.566.
Segona fase pavelló 1: 1.233.472.
Reforma aguts homes: 699.683.
Construcció `parets aguts homes: 263.412.
Treballs extraordinaris pavelló 1: 345.977.
Treballs extraordinaris aguts homes: 155.598.
Condicionament aguts homes: 83.119.
Posar envans desp. crònics: 75.400.
Calefacció d. crònics: 240.999.
Vidres seguretat aguts dones: 187.392.
Condicionament laborteràpia: 186.963.
Aparedar portes: 150.000.
Bany residència mixta: 519.030.
Ampliació vestidor R. mixta: 337.280.
Residència mixta: 47.160.
Cond. despatx crònics: 296.495.
Enrajolament pavelló r. mixta: 266.573.
Transformació portal pavelló 1: 77.854.

TOTAL: 7.119.272.

Obres 1996:

Adequació hall entrada pavelló res. homes: 370.000.
Tancament exterior pati pavelló 9: 315.000.
Obres pavelló serveis:10.682.814.
Adequació sala general residència mixta: 265.000.
Repàs sòtil residència mixta: 30.000.
Caseta per maquinària pavelló administració: 290.000.
Jornals en treballs varis: 204.000.

TOTAL: 12.156.814.

Instal•lacions 1994:

Generadors emergència: 2.005.669.
Instal•lació condensadors: 2.345.841.
Descalcificador: 493.925.

TOTAL: 4.845.435.
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Instal•lacions 1995:

Instal•lació gas: 11.206.711.

Instal•lacions 1996:

Instal•lació gas: 589.827.
Aire cond. aguts homes: 1.458.120.
Aire cond. aguts dones: 1.393.148.
Fonts aigua freda: 234.900.
Aire cond. despatx: 200.077.

TOTAL: 3.876.072.

Obres i instal•lacions 1996 d'acord amb el Conveni de la CAIB
amb el CIM:

Forja farmàcia: 877.403.
Instal•lació aigua pavelló 9: 2.096.485.

TOTAL: 2.973.888. 
 

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 5367/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a instruments per controlar
la qualitat dels serveis sanitaris. (BOPIB núm. 71 de 5 de
novembre del 1996).

1.- Instruments que té la conselleria de Sanitat per
controlar la qualitat dels serveis sanitaris que es realitzen als
hospitals de les Illes Balears.

En els Hospitals del Complex Hospitalari de Mallorca,
tot recordant que l'Hospital General i l'Hospital Psiquiàtric foren
transferits del Consell Insular de Mallorca a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb efectes de l'1 de maig del
1994, es realitzen enquestes periòdiques, amb els resultats que
després s'indicaran, i funcionen les comissions dependents de la
Junta Facultativa següents:

- Comissió de docència
- Comissió de farmàcia
- Comissió d'històries clíniques i documentació
- Comissió d'infeccions
- Comissió d'ètica de investigació clínica

Els sistemes de control de qualitat que realitzen, en
general, els hospitals del Complex Hospitalari de Mallorca, són els
següents:

- Protocols per actualitzar i unificar els criteris per al
diagnòstic i tractament de les distintes malalties.

- Sessions clíniques generals, clínic-patològiques i
bibliogràfiques.

- Control d'infeccions nosocomials (intrahospitalari).

- Control d'històries clíniques.

- Control per les comissions corresponents.

- Controls periòdics dosimètrics, per mesurar les
radiacions rebudes pel personal que treballa en Radiologia.

- Controls d'Hematologia en els laboratoris d'anàlisis
clíniques.

- Controls de bioquímica i patologia molecular en
microbiologia.

- Carnet de manipulador d'aliments, per a tots els
treballadors d'hosteleria.

A l'Hospital Joan March, la unidosi en farmàcia
hospitalària garanteix que el malalt rebi cada dia la mediació
correcta prescrita pel metge.

A l'Hospital General, en particular, es realitzen els
controls de qualitat següents:

Servei de quiròfan:

- Protocol paràmetres intervencions.
- Frotis nasals de tot el personal de quiròfan.
- Recollida de mostra de trespols i parets (microbiologia).

Servei d'esterilització:

- Controls bioquímics.

Departament de cuina:

- Frotis nasal del personal.

Unitats d'hospitalització:

- Protocol Fluidoteràpia.
- Control Flebitis.
- Control puntes catèter (microbiologia).
- Protocol sondatges vesicals.
- Control infeccions urinaris.
- Control urinocultiu.
- Protocol prevenció d'úlceres per pressió.
- Control de caigudes de malalts.

Servei de laboratori:

- Mensualment es remeten a la "Sociedad Española de
Química Clínica" mostres de sang i orina.

Servei de banc de sang:

- Mensualment es remeten a la "Sociedad Española de
Hematologia" mostres de coagulació i hemogrames.

- Mensualment es remeten a la "Sociedad Española de
Hematologia" mostres de Proves creuades, grups sanguinis, etc.

2.- Resultats que té la Conselleria de Sanitat i Consum
de control de qualitat.

A) Indicadors de qualitat 1995 en relació al 1994:

Indicador: taxa de mortalitat (exitus/altes):
1995: 5,8%.
1994: 6,3%.
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Taxa de mortalitat 48 hores:
1995: 1,5%.
1994:1,6%.

Taxa d'altes codificades:
1995: 96,7%.
1994: 93,2%.

Històries clíniques amb informe d'alta:
1995: 92,1%.
1994: 90,1%.

Núm. d'explotacions radiològiques per ingrés (incloses
les estades psiquiàtriques d'aguts):

1995: 0,81%.
1994: 0,80%.

Taxa de citació de visites (visites citades/visites totals):
1995: 95,9%.
1994: 90,2%.

Taxa de programació visitada (visites citades i
realitzades/citacions totals):

1995:
1994:

Taxa de visites no programades (visites no citades/
visites totals):

1995: 4,1%.
1994: 4,8%.

Llista d'espera mitjana en primera visita:
1995: 17 d.
1994: 21d.

Llista d'espera mitjana en successives:
1995: 15 d.
1994: 22d.

B) Resultats de les enquestes.

S'han realitzat dues enquestes, una en els mesos de
desembre del 1995 i gener del 1996, i l'altra en la segona quinzena
d'abril del 1996, amb els resultats següents:

Assistència mèdica.

- Com ha estat la relació amb el metge que l'ha tractat?

1ª enquesta:

Bona: 95.13%.
Regular: 2.16%.
Dolenta: 1.08%.
NS(NC: 2.16%.

2ª enquesta:

Bona: 95.97%.
Regular: 3.23%.
Dolenta: 0.81%.
NS/NC: 0.00%

- Li va donar totes les explicacions que vostè li demanà?

1ª enquesta:

Sí: 92.27%.
Regular: 4.32%.
No: 3.24%.
NS(NC: 2.16%.

2ª enquesta:

Sí: 91.94%.
Regular: 5.65%.
No: 2.42%.
NS/NC: 0.00%

- Com s'ha considerat tractat com a persona?

1ª enquesta:

Bé: 91.35%.
Regular: 6.48%.
Malament: 1.62%.
NS(NC: 0.54%.

2ª enquesta:

Bé: 95.16%.
Regular: 3.23%.
Malament: 0.00%.
NS/NC: 1.61%

Assistència d'infermeria.

- Com ha estat la relació amb el personal d'infermeria?

1ª enquesta:

Bona: 91.89%.
Regular: 4.32%.
Dolenta: 3.24%.
NS(NC: 0.54%.

2ª enquesta:

Bona: 95.16%.
Regular: 4.03%.
Dolenta: 0.00%.
NS/NC: 0.81%

- Ha estat bé i ràpidament tractat quan ho ha necessitat?

1ª enquesta:

Sí: 87.56%.
Regular: 5.40%.
No: 3.78%.
NS(NC: 3.24%.

2ª enquesta:

Sí: 91.94%.
Regular: 5.65%.
No: 1.61%.
NS/NC: 0.81%
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- Com s'ha sentit tractat com a persona?

1ª enquesta:

Bé: 89.18%.
Regular: 4.86%.
Malament: 3.78%.
NS(NC: 2.16%.

2ª enquesta:

Bé 91.94%.
Regular: 6.45%.
Dolenta: 0.81%.
NS/NC: 0.81%

Assistència hostaleria.

- Com ha trobat el servei d'habitacions?

1ª enquesta:

Bo: 81.08%.
Regular: 14.59%.
Dolent: 3.24%.
NS(NC: 1.08%.

2ª enquesta:

Bo: 86.29%.
Regular: 11.29%.
Dolent: 0.81%.
NS/NC: 1.61%

- Li ha arribat el menjar en bones condicions de
presentació i qualitat?

1ª enquesta:

Sí: 78.91%.
Regular: 15.13%.
No: 3.24%.
NS(NC: 2.70%.

2ª enquesta:

Sí: 78.23%.
Regular: 16.94%.
No: 2.42%.
NS/NC: 2.42%

- Li han fet neta l'habitació sempre que ha estat
necessari?

1ª enquesta:

Sí: 84.86%.
Regular: 3.24%.
Dolenta: 1.08%.
NS(NC: 10.81%.

2ª enquesta:

Sí: 88.71%.
Regular: 8.06%.
No: 0.81%.
NS/NC: 2.42%

Admissions, urgències, consultes externes.

- En els tràmits d'ingrés, el tracte que ha rebut ha estat:

1ª enquesta:

Bo: 95.35%.
Suficient: 4.32%.
Deficient: 1.08%.
NS(NC: 3.24%.

2ª enquesta:

Bo: 67.74%.
Suficient: 22.58%.
Deficient: 4.03%.
NS/NC: 0.81%

- Considera que el temps d'espera ha estat adequat o
excessiu en:

1. Admissions:

1ª Enquesta:
adequat: 90.31%
excessiu: 9.69%

2ª Enquesta:
adequat: 94.06%
excessiu: 5.9%

2- Urgències

1ª Enquesta:
adequat: 92.48%
excessiu: 7.52%

2ª Enquesta:
adequat: 87.23%
excessiu: 12.7%

3- Consultes externes:

1ª Enquesta:
adequat: 90.42%
excessiu: 9.58%

2ª Enquesta:
adequat: 85.1%
excessiu: 14.8%

- En cas de necessitat, tornaria als nostres centres o els
recomanaria?

1ª enquesta:

Sí: 86.48%.
No: 3.38%.
NS(NC: 9.72%.

2ª enquesta:

Sí: 96.77%.
No: 2.42%.
NS/NC: 0.81%

 
Palma, 12 de novembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual
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Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 5368/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a demanda econòmica en
transferències corrents i inversions per negociar les transferències
en matèria d'educació. (BOPIB núm. 71 de 5 de novembre del
1996).

En el moment actual encara no han estat obertes les
reunions de les Ponències Tècniques que han d'analitzar el traspàs
en matèria d'educació, per la qual cosa s'està a l'espera d'analitzar
les xifres prèvies per a establir l'avanç negociador.

En qualsevol cas, no és política del Govern Balear
mostrar la seva estratègia negociadora, tota vegada que si així fos
podria tenir conseqüències contraproduents. 

 El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 5372/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a celebració d'unes jornades
gastronòmiques de les Illes Balears a Monteagudo (Múrcia).
(BOPIB núm. 71 de 5 de novembre del 1996).

L'Ibatur firmà un conveni de col•laboració amb
l'Associació Empresarial de Restauració de Mallorca, per dur a
terme unes accions promocionals. Una de les previstes era la
presentació de plats i productes típics de Mallorca. Dins aquestes
accions l'associació va organitzar unes Jornades Gastronòmiques,
de les Illes Balears a Monteagudo (Múrcia), amb l'intenció de
promocionar la cuina balear, i juntament amb l'ajut de l'Escola
d'Hoteleria van organitzar aquestes jornades, amb la presentació
de plats típics de les illes productes autòctons.

L'objectiu de les jornades ha estat la promoció de la
cuina balear, la de totes les illes i no ha participat cap restaurant
de les illes, s'ha fet en col•laboració de l'escola d'Hoteleria de la
Comunitat.

L'aportació econòmica prevista per part de l'Ibatur es
d'un milió cent mil pessetes per les accions promocionals i
presentacions de plats i productes de Mallorca durant l'any 1996,
pendent de la justificació per part de l'associació de la despesa
total duita a terme. 

 El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5374/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Ramon Orfila, relativa a control sobre empreses especialitzades en
la lluita contra plagues amb productes químics (BOPIB núm. 71 de
5 de novembre del 1996).

Els controls que ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears sobre la lluita contra les plagues amb productes químics
són desenvolupats per la secció són desenvolupats per la Secció
de Sanitat Ambiental de la Conselleria de Sanitat i Consum, en
relació als productes plaguicides utilitzats en la indústria
alimentària i medi ambient i per la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria en el que fa referència a l'ús de productes
fitosanitaris.

En relació als controls realitzats per la Conselleria de
Sanitat durant aquest any es pot destacar i d'acord amb el R D
3349/1983, de 30 de novembre, la resolució del conseller de Sanitat
de dia 16 d'octubre de 1995, per la qual es convoca un curs de
capacitació per al tractament amb plaguicides a nivell bàsic referent
a la indústria alimentària i ús mediambiental.

En aquesta resolució es va tenir en compte el cens
d'empreses distribuïdores i aplicadores de plaguicides i el personal
manipulador, d'aquesta manera les places convocades eren les
següents: 35 per a Mallorca, 30 per a Eivissa i 15 per a Menorca.

El programa del curs s'homologà per part dels ministeris
de Sanitat i Consum i d'Agricultura, Pesca i Alimentació, segons
preceptua l'ordre de dia 8 de març de 1994, del Ministeri de la
Presidència.

Als alumnes aprovats se'ls expedí un carnet d'aplicador de
tractaments per plaguicides d'ús ambiental i en la indústria
d'alimentació, amb deu anys  de validesa en tot el territori nacional,
d'acord amb l'esmentada ordre de dia 8 de març de 1994, del
Ministeri de la Presidència.

Amb tot l'exposat anteriorment es realitzarà un control del
personal de les empreses distribuïdores o aplicadores de
plaguicides, a més d'impartir al personal els ensenyaments
corresponents (classes teòriques i pràctiques), i tot això incideix en
la protecció dels productes alimentaris i mediambientals,
interpretació d'etiquetes d'envasos de productes plaguicides, dosi
correcta que s'ha d'utilitzar, productes registrats en el Ministeri de
Sanitat de productes prohibits, etcètera.

També en aquests cursos s'insistí en la utilització del llibre
oficial de moviment de plaguicides.

La Conselleria de Sanitat i Consum controla les empreses
establertes a Mallorca, Menorca i Eivissa que utilitzen plaguicides
a indústries d'alimentació i medi ambient, mentre que és
competència de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria
l'atorgament del corresponent registre. En la Conselleria de Sanitat
no tenim coneixement que hi hagi indústries que manipulin
productes sense homologar, de tenir-se s'hagués procedit a
suspendre'n les funcions i incoar el corresponent expedient
sancionador de manipular plaguicides d'ús ambiental o en indústries
d'alimentació; en cas d'utilitzar només productes fitosanitaris
s'hagués posat en coneixement de la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria.

En el decurs de 1995, el personal tècnic de la Secció de
Sanitat Ambiental efectuà 15 inspeccions a empreses aplicadores de
plaguicides i a 7 cooperatives i empreses de venda al detall, i es va
comprovar si l'aplicació d'insecticides i raticides corresponia a
productes registrats en el Ministeri de Sanitat i Consum, mesures de
protecció d'aliments i medi ambient.

La campanya de plaguicides es realitza, generalment,
durant el darrer trimestre, i és per això que durant aquest any 1996
només s'ha efectuat visita d'inspecció a 4 emmagatzemistes situats
en el municipi de sa Pobla, i a 4 aplicadors de plaguicides. S'ha de
dir que aquests darrers no tenien registre però havien iniciat el
procediment corresponent per obtenir-lo. També s'han realitzat
inspeccions amb motiu de denúncies per aplicació d'insecticides per
personal particular a pins afectats de processionària.

Palma, 13 de febrer de 1997.
 El Conseller de Sanitat i Consum:

Francesc J. Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 5375/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la sol•licitud de dictamen al
Consell Consultiu referit al procés d'atribució de competències als
Consells Insulars en matèria d'Agricultura i Pesca. (BOPIB núm.
71 de 5 de novembre del 1996).

Segons les dades obrants en els nostres arxius, no consta,
llevat d'error o omissió, sol•licitud de dictamen del Govern al
Consell Consultiu, referit al procés d'atribució de competències als
Consells Insulars en matèria d'agricultura i pesca. 

 Palma, 12 de novembre del 1996.
La Consellera de Presidència:
M. Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 5377/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a l'objectiu de la campanya
publicitària "Preservem la Mar, preservem els recursos". (BOPIB
núm. 71 de 5 de novembre del 1996).

Per part d'aquesta Conselleria no s'ha fet cap campanya
publicitària esmentada a l'assumpte. 

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

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 5379/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a utilitat de l'estudi "Hàbits de
compra dels turistes". (BOPIB núm. 71 de 5 de novembre del
1996).

Serveix de base per a la redacció del Pla Director
Sectorial d'Equipaments Comercials de les Balears.

Per el coneixement objectiu, actualitzat i concret de la
realitat del comerç a les Balears i permetre establir un diagnòstic
general de la situació del comerç.

Presentació en roda de premsa en el seu dia, remissió de
resums a diverses entitats i persones que les han sol•licitat. 

 Palma, 19 de novembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 5380/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a utilitat de l'estudi "Monografies
turístiques". (BOPIB núm. 71 de 5 de novembre del 1996).

Serveix de base per a la redacció del Pla Director Sectorial
d'Equipaments Comercials de les Balears, per el coneixement
objectiu, actualitzat i concret de la realitat del comerç a les Balears
i permetre establir un diagnòstic general de la situació del comerç.

Presentació en roda de premsa en el seu dia, remissió de
resums a diverses entitats i persones que les han sol•licitat.

Aquest estudi no tenia per objecte directe augmentar
l'efectivitat o la rendibilitat dels comerços en zones turístiques, sinó
que recull una sèrie d'informació per a l'elaboració d'un diagnòstic
del comerç que sí conté informació i criteris amb els quals els
comerciants puguin trobar orientació per la seva política comercial.

 Palma, 19 de novembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 5392/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a la despesa realitzada en
normalització lingüística a través d'organitzacions sindicals i
patronals. (BOPIB núm. 71 de 5 de novembre del 1996).

Any 1993

No es signar cap conveni amb organitzacions sindicals ni
patronals.

Any 1994

No es va signar cap conveni amb organitzacions sindicals
ni patronals.

Any 1995

Conveni amb Comissions Obreres Illes Balears per a la
normalització lingüística del sindicat.

NIF: G07177074
Quantitat: 1.000.000 pessetes.

Conveni amb Unió General de Treballadors de les Illes
Balears per a la normalització lingüística del sindicat.

NIF G07626542
Quantitat: 1.000.000 pessetes.
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Any 1996

Conveni amb Comissions Obreres Illes Balears per a la
normalització lingüística del sindicat.

NIF G07177074
Quantitat: 3.000.000 pessetes.

Conveni amb Unió General de Treballadors de les Illes
Balears per a la normalització lingüística del sindicat.

NIF G07626542
Quantitat: 3.000.000 pessetes.

Conveni amb Unió Sindical Obrera per a la
normalització lingüística del sindicat.

NIF G28567402
Quantitat: 500.000 pessetes. 

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

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 5421/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a finançament del Pacte per
l'ocupació. (BOPIB núm. 71 de 5 de novembre del 1996).

De la quantitat, per cadascun dels conceptes que
s'estableixen a la quantificació econòmica per al 1997 en el Pacte
per l'Ocupació, la part que pertoca rebre de l'Estat i de la Unió
Europea durant 1997 estarà en funció de l'aprovació dels
Pressuposts Generals de l'Estat per l'any 1997 i de la confirmació
de les ajudes sol•licitades a la Unió Europea. 

 Palma, 26 de novembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 5482/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a subvencions concedides a
fundacions. (BOPIB núm. 72 de 8 de novembre del 1996).

Enguany s'ha concedit una subvenció a la Fundació
Antoni Maura per sufragar les despeses d'organització de la XIII
edició dels cursets d'estiu de la Universitat del Mediterrani, per un
import de 3.000.000 de pessetes. 

 Palma, 26 de novembre del 1996
La Conselleria de Presidència

Pel que fa a les fundacions inscrites en el Registre de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, el nom, concepte i
quantitat que han rebut són els següents:

1.- Fundació Illes Balears. Manteniment i conservació
del recinte talaiòtic de Torralba. 3.500.000 PTA. (1994)

2.- Fundació Teatre del Mar. Rehabilitació de la Sala
Rex del Molinar, futur Teatre del Mar.5.000.000 PTA (1994)

3.- Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA).
Enregistrament d'un disc compacte per a material didàctic escolar.
500.000 PTA (1994). Adquisició d'aparells electrònics i
audiovisuals. 4.000.000 PTA (1994). Cassettes, diapositives i
feina Bach al segle XX. 750.000 PTA (1995). Concert realitzat a
la seu de la Fundació ACA, dia 7 de juliol. 116.000 PTA (1995).
Organització del cicle entorn natural-homenatge a la Trapa 80.001
PTA (1996).

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

La Direcció General de Formació no concedeix
subvencions, sinó que tramita projectes.

Palma, 28 de novembre de 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Examinat el major general de despeses corresponent a
l'exercici de 1996, no hi apareix cap subvenció concedida a cap
fundació.

Palma, 25 de novembre de 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

No s'han concedit subvencions a fundacions, no obstant
això, s'han subvencionat les entitats GOB i Consorci de defensa
Medi Ambient de Capdepera amb uns imports de 1.176.864 i
13.394.794 pessetes, respectivament.

Palma, 15 de gener de 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

La Conselleria de Governació, en aquelles matèries que
actualment són competència de la Conselleria de la Funció Pública
i Interior, no va concedir cap subvenció a fundacions.

Pel que fa a la Conselleria de la Funció Pública,
actualment Conselleria de la Funció Pública i Interior tampoc no ha
concedit cap subvenció a fundacions.

Marratxí, 27 de gener de 1997.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Diez.

Informam que les subvencions concedides a fundacions
durant l'exercici d'enguany han estat les següents:

Fundación tutelar para personas con disminución psíquica.
300.000.-

Fundación pública Llar d'infants d'Inca 728.000.-

Palma, 15 de gener de 1997:
El Director General d'Acció Social.

Fundacions beneficiàries de subvencions de la Direcció
General de Joventut i Família durant l'exercici 1996 (s'especifica
núm. d'expedient, entitat, i quantitat):

032/96 Fundació Tutelar Persones Disminuïdes Psíquiques de
Mallorca. 84.360.
038/96. Fundación Nuestro Hogar Anar. 105.450
117/96 Fundació Joana Barceló. 119.510
126/96 Fundació Jovent. 133.570
129/96 Fundació Maria Ferret. 91.390

La Conselleria de Presidència.
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La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria no ha
concedit cap subvenció a fundacions, en base a la partida
pressupostària secció 20 per a l'any 1996.

Palma, 7 de febrer de 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

L'Ibatur durant enguany ha concedit subvencions a les
següents fundacions:

- Fundació ACA (Àrea de Creació Acústica:
Homenatge a la Trapa, 100.000 PTA.
Encontre de compositors, 250.000 PTA.

- Fundació Pública de les Balears per la Música:
Cicle de concerts de l'Orquestra Simfònica de Balears:

4.000.000 PTA:

Pel que fa referència a la Conselleria de Turisme,
enguany no ha atorgat cap tipus de subvenció a fundacions.

Palma, 5 de desembre de 1996.
El Conseller de Turisme:
José Maria González Ortea.

No es tramet cap relació per quant ni el Servei Balear de
la Salut ni l'empresa pública Gestió Sanitària de Mallorca han
concedit subvencions a cap fundació.

Palma, 28 de novembre de 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

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

Aquesta conselleria, l'Ibavi i els SFM no han atorgat cap
subvenció a fundacions, ni a cap altre tipus d'organisme, empresa,
persona física o jurídica.

Ben cordialment.

Palma, 5 de febrer de 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 5483/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la producció lletera.
(BOPIB núm. 72 de 8 de novembre del 1996).

1.- L'evolució de la producció lletera de Balears des de
l'aplicació dels plans d'abandonament de la producció lletera ha
estat el següent:

1.1.- Situació de la quota històrica 1987.
Venda a indústries: 129.361.828 kg.
Venda directa: 7.789.102 kg.
TOTAL: 137.150.930 kg.

1.2.- Relació d'abandonament de quotes làcties des del
1987

Balears:

Data: Abril 87
Ramaders: 49
kg. quota: 5.240.547

Data: Febrer 88
Ramaders: 62
kg. quota: 4.025.612.

Data: Novembre: 86
Ramaders: 22
kg. quota: 1.293.124

Data: Octubre 87
Ramaders: 20
Kg. quota: 532.368

Data: Setembre 90
Ramaders: 111
Kg. quota: 2.109.592

Data: Desembre 91
Ramaders: 222
Kg. quota: 14.444.245

Data: Juliol 93
Ramaders: 43
Kg. quota: 6.785.749

Data: Desembre 93
Ramaders: 1
Kg. quota: 10.971

1.3.- Quota disponible a l'inici del període lleter
1995/1996.

Venda indústries: 118.350.341 kg.
Venda directa: 1.730.854 kg.
TOTAL: 120.081.195 kg.

1.4.- 7è. Pla d'Abandonament (març 1996)
16 productors amb un total de 718.847 kg. (El 95%

tornarà a Balears).

1.5.- Quota venuda a altres CC.AA en el període lleter
1995/1996.

21 productors amb un total de 5.363.590 kg. (No retorna
a Balears)

1.6.- Total de quota disponible a l'inici del període lleter
1996/1997: 113.998.758 kg.

2.- En estricta aritmètica, la valoració és negativa ja que
de la quota inicial disponible el 1987, s'ha descendit a 113.998.758
kg. el que significa una disminució del 16%.

No obstant, la valoració real de la reestructuració del
sector prevista amb l'establiment del règim de quotes, fa patent que
davant l'abandonament d'explotacions petites, difícilment viables en
les condicions actuals, s'ha reenfocat per part del propi sector, amb
el suport de la Conselleria, a través de la Reserva Nacional el 66%
de la quota abandonada, el que demostra l'interès i el desig de
creixement del sector romanent.

Els ramaders, a causa del baix preu de la llet que ofereixen
les indústries del sector, abandonen la producció i venen la seva
quota a explotacions de la península que ofereixen millors preus.
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Caldria disposar d'un sistema de recolzament perquè la
quota quedi a Balears, per evitar descendir d'un nivell mínim per
illa que no faci perillar l'existència de les indústries.

Per aquest motiu, la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria, estudia els sistemes de recolzament necessaris per
evitar en la mesura que pugui que es segueixin produint fugides de
quotes cap a la península. 

 Palma, 17 de gener del 1997
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 5484/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa al borsí de quotes lleteres.
(BOPIB núm. 72 de 8 de novembre del 1996).

1.- Les actuacions del borsí han estat pràcticament
nul•les fins ara i no es té constància de les possibles transaccions
comercials realitzades per derivació de la informació rebuda a
través d'aquest mitjà.

La necessitat de comptar amb una informació específica
pròpia de l'Administració, que incrementa el tràmit burocràtic, tant
al possible comprador com al venedor, fan del borsí, més un òrgan
divulgador que un òrgan executiu.

2.- La valoració, a causa de l'escàs temps no és
significativa, màxim tenint en compte que les pròpies indústries
lleteres actuen de borsí entre els seus subministradors i que
existeixen organitzacions professionals agràries i agents privats
que faciliten els contactes entre els ramaders sobre aquest
particular, i que funcionen generalment de forma més àgil eficaç
que el propi borsí, a causa de com és de reduït el sector lacti a
Balears.

Per altra banda, la Conselleria intenta que el MAPA
estableixi una connexió on-line amb totes les comunitats
autònomes que ens permeti a cada moment conèixer l'estat de les
transferències de quotes, i així com la quota real a cada moment,
de totes les explotacions per evitar d'aquesta manera la possible
picaresca que en el tema pugui existir. 

 Palma, 17 de gener del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 5485/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa al pla d'abandonament de la
quota lletera. (BOPIB núm. 72 de 8 de novembre del 1996).

1.- 16 explotacions (14 a Mallorca i 2 a Menorca).

2.- El total de quota afectada pel Pla d'abandonament ha
estat de 718.847 kg. de llet.

3.- L'import de les primes d'abandonament és de
28.443.185 pessetes.

4.- A causa del fet que l'oferta de la quota ha estat molt
inferior a l'esperada (la quota es va vendre per altres conductes
distints per raons de preus i terminis de pagament), en teoria, el
MAPA no tendria perquè tornar quota a Balears, salvant les
peticions efectuades a la Reserva Nacional.

No obstant, és criteri del MAPA retornar el 95% de la
quota retirada a aquelles explotacions de Balears que hagin
sol•licitat o sol•licitin quota de la Reserva Nacional, en aquest
darrer abandonament.

5.- Fins ara no s'ha distribuït quota per part del MAPA..

 Palma, 17 de gener del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 5486/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa al finançament addicional per
la creació de l'ocupació. (BOPIB núm. 72 de 8 de novembre del
1996).

L'Ordre de l'1 d'agost del 1996 per la qual es distribueixen
territorialment per l'exercici econòmic del 1996 les subvencions
corresponents a programes de suport a la creació d'ocupació i ajudes
prèvies a la jubilació ordinari en el sistema de la Seguretat Social,
va assignar a la nostra Comunitat Autònoma, les següents quantitats
per els programes que es detallen a continuació:

Promoció d'ocupació autònom:

Subvenció financera: 43.654.000
Renta de subsistència: 40.979.200
TOTAL: 84.633.200 pessetes.

Integració laboral del minusvàlid:

Manteniment llocs de treball: 87.184.500.
Creació de llocs de treball: 4.339.500.
TOTAL: 91.524.000 pessetes.

Ajudes prèvies a la jubilació ordinària en el sistema de
la Seguretat Social a treballadors afectats per processos de
reestructuració d'empreses:

22.948.207 pessetes.

Suport a la creació d'ocupació en cooperatives i societats
anònimes laborals:

Subvenció assistència tècnica: 10.006.409
Rentes de subsistència: 7.735.556
TOTAL: 17.741.965 pessetes.

TOTAL: 216.847.372 pessetes.

Per a l'any 1997, els fons finalistes a rebre de l'Estat pel
programes esmentats, quedaran concretats una vegada s'aprovin els
Pressuposts Generals de l'Estat per al 1997. 

 Palma, 22 de novembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll
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Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 5487/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a noves instal•lacions
nàutiques a Fornells. (BOPIB núm. 72 de 8 de novembre del
1996).

- Pel que fa a les previsions de la Conselleria en relació
amb noves instal•lacions nàutiques a Fornells el Pla director de
ports esportius preveu a la badia de Fornells un tram amb GP III,
del qual uns 1.500m, el constitueix la platja, per la qual cosa
quedarà apte per a noves instal•lacions un tram d'uns 800m al sud
del port de Fornells i un altre d'uns 300m, al nord del dit port.

- Quant als projectes presentats o existents, són els
següents:

1.- Projecte dic, moll, pantalans i edifici social.
2.- Projecte bàsic d'instal•lacions nàutiques davant de la

UA FOR-6, a la badia de Fornells. Mercadal (Menorca).

- Aquests projectes els presenta el CN Fornells, d'una
banda, i el Sr. Fernando Martínez-Cattaneo Hingston, amb el DNI:
110825, de l'altra.

- El pressupost de cadascun d'aquests projectes és el
següent:

1. Pressupost d'execució material: 26.543.959 pessetes.
Pressupost de contracta: 30.565.369 pessetes.

(Pressupost de l'any 1980)

2. Pressupost d'execució material: 650.000.000 pessetes.
Pressupost de contracta: 878.768.034 pessetes.

(Pressupost de l'any 1996)

- Els servicis i equipaments oferts són els següents:

1. 122 amarraments d'entre 2,5 i 4m. d'eslora varada,
esplanada de varada, magatzem i edifici social.

Metres quadrats construïts: 405
Edificis comercials: cap
Places turístiques: cap

2. 328 amarraments d'entre 8 i 18 m. d'eslota varada,
esplanada de varada, taller, magatzem i capitania.

Metres quadrats construïts: 2.490,60
Edificis comercials: 425 m2
Places turístiques: cap

- La localització dels projectes és la següent:

1. a la platja Gran, ocupant aproximadament 130 m. en
el centre (ubicació no permesa en el Pla director de ports
esportius. GPI).

2. A la badia de Fornells, en el tram comprès entre la
punta de sa Creu i la punta de na Peu. 

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

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 5502/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a activitat del laboratori de
sanitat vegetal (BOPIB núm. 72 de 8 de novembre del 1996).

L'activitat del laboratori de sanitat vegetal consisteix
fonamentalment en la determinació de l'existència de paràsits que
ataquen els cultius de Balears, i és per això que desenvolupa la seva
activitat en tres sentits:

a) Determinació dels organismes patògens que afecten
qualque cultiu amb la finalitat de, una vegada diagnosticat,
promoure la lluita adequada.

Aquestes determinacions se realitzen fonamentalment en
bacteris, virus i fongs, ja que les determinacions d'insectes es
realitzen a la seu central de la Conselleria.

b) Prospeccions per conèixer la difusió de qualque
malaltia.

Per això s'han fet en el darrer any les següents
prospeccions:

-Tristesa en cítrics
-PLRV (virus de l'enrotllat) i PVM (virus M)
-Virus en patata

c) Anàlisis de plagues no existents a Balears sobre
productes importats, per evitar la seva introducció.

Aquesta acció s'ha dirigit fonamentalment a la
determinació de la possible existència de pseudomones per impedir
la seva introducció a Balears.

2.- La persona responsable és el funcionari Juan Gomila
Salas.
 

Palma, 27 de novembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 5619/96, presentada per l'Hble Sr
Diputat Andreu Crespí, relativa a reunions del Consell Escolar del
Conservatori de Música, Dansa i Art Dramàtic (BOPIB núm. 73 de
15 de novembre del 1996).

Les reunions del Consell Escolar del Conservatori de
Música, Dansa de les Illes Balears que se celebraren durant l'any
1995, són les que tot seguit us detallam:

Les eleccions dels representants al primer consell escolar
se celebraren el 28-11-95.

El primer consell escolar es va reunir per primera vegada
l'11 de desembre de 1995 per tal de constituir-lo.

La Delegació de Menorca es va reunir dia 14 de desembre
de 1995.

La Delegació d'Eivissa/Formentera es va reunir dia 19 de
desembre de 1995.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 5620/96, presentada per l'Hble
Sr Diputat Andreu Crespí, relativa a xarxa d'escoles de música
(BOPIB núm. 73 de 15 de novembre del 1996).

Les escoles de música que pertanyen a la xarxa d'escoles
de música de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears són les
que us relacionam a l'annex adjunt

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
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 5621/96, presentada per l'Hble
Sr Diputat Andreu Crespí, relativa a activitats realitzades en el
Conservatori Professional de Música, Dansa i Art Dramàtic els
cursos 1994-95 i 1995-96 (BOPIB núm. 73 de 15 de novembre del
1996).

Curs 1994-95:

Curs d'anàlisi i interpretació sobre "El piano de
Debussy" impartit per Carles Guinovart (catedràtic de composició
del Conservatori Superior de Música de Barcelona) i M. del
Carme Poch (pianista). Dies 14, 15 i 16 de març de 1995.

Curs sobre nutrició. Departament de Dansa impartit pels
endocrins Juan Ramon Urgelés i Marina González. Dies 11-25 de
març i 8 d'abril.

Curs sobre l'obra per a piano d'Óscar Esplà i Joan Maria
Thomàs impartit per Bartomeu Jaume (professor del Conservatori
Superior de Música de València). Dia 4 d'abril de 1995.

Curs de tècnica i interpretació de violí impartit per
Vartan Manoogian (catedràtic de violí de la Universitat de
Wisconsin a Madison USA). Dies 8, 9, 10, 11 i 12 de maig dr
1995.

Curs de tècnica i interpretació de la flauta impartit per
Magdalena Martínez (flauta solista de l'Orquestra Ciutat de
Barcelona i Nacional de Catalunya). Dies 9, 10, 11 i 12 de maig
de 1995.

Curs 1995-96:

Curs sobre paràmetres de l'espai musical dins la música
moderna impartit per Xavier Carbonell celebrat a ACA el dia 10
de novembre.

Curs sobre educació corporal per a músics, impartit per
Maria Belizan sobre el mètode Cos-Art. Tots els divendres del
curs 1995-96 a partir del mes de gener.

III Curs d'interpretació i anàlisi sobre "el clave ben
temperat" impartit per Amando Blanquer (catedràtic del
Conservatori superior de música de València) i Rodrigo Madrid
(clavecinista). Dies 24, 25 i 26 d'abril de 1996.

Introducció a l'organització i gestió educativa impartit
per Jaume Oliver els dies 7, 14, 21 i 28 de maig de 1996.

Curs de disseny curricular de l'especialitat de dansa
clàssica a la Logse impartit per Arcedi Carbonell els dies 31 de
maig, 1 i 2 de juny i al mes de setembre de 1996.
 

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

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 5678/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a subvencions concedides per
la Conselleria de Sanitat a partir de l'Ordre de l'1 d'agost del 1996
(BOPIB núm. 73 de 15 de novembre del 1996).

(S'especifiquen perceptors i aportació econòmica concedida)

Acadèmia Ciències Mèdiques 180.000
Fundación Balear Trasplant 450.000
Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia 1.200.000
Societat Balear d'Immunologia 400.000
Miguel Munar Ques 195.000
Soc. Balear de Medic. Familiar i Com. 150.000
Acadèmia Ciències Mèdiques 800.000
Centre Urologia, Andrologia i Sexologia 300.000
Col.legi Oficial ATS 900.000
Grup Estudi Càncer Colo-rectal 6.000.000
Associació Espanyola contra el Càncer 1.500.000
Associació Laringectomitzats de Balears 500.000
La Finca 1.500.000
Associació Diabètics de Balears 70.000
Assoc. Prov. Unió Civ. Consumidors (UNAE) 1.700.000
Grup d'Ornitologia Balear (GOB) 100.000
Asoc. Amas de Casa y Consum Menorca 450.000
FEPAE 50.000
Ajuntament Ferreries 2.634.808
Ajuntament Es Mercadal 1.348.767
Ajuntament Sant Llorenç 3.000.000
Ajuntament Santa Eulàlia 3.000.000
Ajuntament Pollença 2.500.000
Ajuntament Sant Lluís 3.964.340
Ajuntament Santa Margalida 1.100.000
Ajuntament Andratx 1.500.000

Palma, 27 de novembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.



BOPIB núm.92 - 5 de març del 1997 2497

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 5679/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a programa jove de turisme
social (BOPIB núm. 73 de 15 de novembre del 1996).

Els criteris que s'han aplicat a l'hora d'escollir la
participació dels joves al programa de turisme social, han estat els
derivats de l'aplicació de les bases establertes per l'Instituto de la
Juventud dependent del Ministeri d'Afers Socials i que són els
següents:

* L'activitat s'adreça a grups d'alumnes de 30 joves/grup
de centres de formació professional, entre 15 i 18 anys,
seleccionats entre aquells amb menys recursos econòmics,
procedents del medi rural i, en qualsevol cas, de ciutats de menys
de 20.000 habitants.

* Cada grup anirà acompanyat d'un/a professor/a o d'un
tutor/a del centre educatiu on cursen els seus estudis.

Els mecanismes que la Conselleria de Presidència  ha
aplicat per a complir els requisits abans esmentats han estat els
següents:

* Informar els instituts de formació professional de les
tres illes de la possibilitat de participar en el programa.

* Als interessats se'ls va demanar que aportassin la
següent documentació dels seus alumnes:

-Fotocòpia de la matrícula o certificat del centre, d'estar
cursant cicles educatius de formació professional durant el curs
96/97.

-Acreditar tenir entre 15 i 18 anys
-Certificat de residència emès pel corresponent

ajuntament, de residir al medi rural o a una ciutat de menys de
20.000 habitants.

-Acreditar recursos econòmics reduïts, aportant
fotocòpia de la declaració de la renda corresponent a l'exercici de
1995, i al seu defecte, demostrar estar exempt d'aquesta obligació
per percebre una renda inferior a la que estipula la llei.

-Si cal, informe pertinent dels serveis socials del
municipi de residència.

Atenint-nos a la informació abans esmentada, la selecció
per motius econòmics s'ha fet atesa la seva situació familiar, el
nombre de membres de la família i a d'altres determinants que
gravin la unitat familiar.

Palma, 21 de novembre del 1996.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 5680/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a despeses econòmiques
realitzades per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut (BOPIB
núm. 73 de 15 de novembre del 1996).

Despeses econòmiques realitzades per l'Institut Balear de
Serveis a la Joventut a Biniparratx durant els anys 1995 i 1996.

Any 1995
Despeses de capital:
Maquinària-utillatge 140.024
Amortització obres 5.218.183
Interessos llarg termini 2.107.542

Total 7.465.749

Despeses corrents:
Compres altres provisionaments 10.864
Treballs altres empreses 4.948.192
Reparacions i conservacions 222.234
Subministraments 126.804
Sous i salaris 1.623.394
Seguretat social 885.654

Total 7.817.142

Any 1996
Despeses de capital:
Construccions 200.100
Maquinària-utillatge 176.320
Mobiliari-estris 68.147
Amortització obres 4.699.387
Interessos llarg termini 1.465.132

Total 6.609.086

Despeses corrents:
Compres matèries primeres 4.192.168
Compres altres provisions 617.143
Treballs altres empreses 601.683
Reparacions i conservacions 877.657
Transport activitats/intercanvis 93.876
Subministraments 1.112.288
Sous i salaris 7.672.210
Seguretat social 3.273.769

Total 18.440.794

Palma, 10 de desembre del 1996.
El Gerent de l'IBSJ.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 5690/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputat Josep Portella, relativa a ubicació del pis tutelat per a
malalts mentals a Ciutadella (BOPIB núm. 73 de 15 de novembre
del 1996).

1.- No es pot confirmar que ja s'ha decidit la ubicació del
pis tutelat a l'edifici del carrer Lleida. La ubicació no era la més
idònia.

2.- S'estan estudiant alternatives per tal de destinar-hi la
ubicació més adequada

Palma, 9 de desembre del 1996.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 5712/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a projecte aprovat  pel
Govern dins el marc de la iniciativa Adapt (BOPIB núm. 73 de 15 de
novembre del 1996).
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Observació al títol de la pregunta "Projecte aprovat pel
Govern en el marc de la iniciativa Adapt". S'ha d'assenyalar que
l'aprovació dels projectes en el marc de la iniciativa comunitària
Adapt, d'acord amb la normativa europea i estatal, correspon a
l'Estat espanyol, en aquest cas a la Unitat Administradora del Fons
Social Europeu. Per tant, el Govern balear és l'organisme públic
responsable, que presenta, controla, realitza el seguiment i
l'avaluació,... dels projectes presentats en el marc de l'esmentada
iniciativa.

Dels projectes presentats pel Govern balear han estat
aprovats per la Unitat Administradora del Fons Social Europeu
dos projectes:

* Núm. 96 A 22105 BAL, denominat "Enterprise 2000
Plan de Fomento la calidad en las pimes". El seu promotor és
Balear de Desarrollo y Formación (BDF). L'import aprovat per al
període 1996-1997 és de 99.412.000 pessetes. Els partners han
estat cercats pel propi organisme promotor.

* Núm. 95 A 12101 BAL, denominat "Noventadapt". El
seu promotor és el Codefoc. L'import aprovat per al període 1996-
1997 és de 710.000.000 pessetes. Els partners han estat cercats
conjuntament pel Codefoc i els distints subpromotors, els quals
s'atenen a una metodologia d'actuació comuna.

El projecte "Enterprise 2000" és un projecte únic, és a
dir, no està dividit en subprojectes.

El projecte "Noventadapt" el conformen 8 subprojectes:

*"Formed"
Subpromotor: Centro de Estudios Menorquines -CEM
Import: 66.400.000 pessetes.

*"Forcom"
Subpromotor: Centro Uno
Import: 57.440.000 pessetes.

*"Forturiscom"
Subpromotor: Centro Uno
Import: 58.560.000 pessetes.

*"Mejora de la gestión empresarial y de la calidad total"
Subpromotor: Tesys
Import: 54.001.200 pessetes.

*"Indecadapt"
Subpromotor: Pime-Menorca
Import: 184.720.000 pessetes.

"Programa integral de formació i orientació empresarial"
Subpromotor: Undec Didactic
Import: 96.000.000 pessetes.

*"Calidad Alimentaria"
Subpromotor: Pime-Menorca
Import: 126.988.000 pessetes.

*"Coordinació i seguiment"
Subpromotor: Codefoc
Import: 65.890.800 pessetes.

Els criteris de selecció dels projectes estan emmarcats
pel programa operatiu de la iniciativa comunitària Adapt, on estan
indicades les condicions, els criteris, la forma de selecció,
etcètera, establerts i a més s'indica específicament per la Unitat
Administradora del Fons Social Europeu dels estats membres a
nivell nacional i es conjunta posteriorment amb una última
selecció a Brussel.les de confrontació de partners.

El procés de selecció i d'aprovació no correspon a la
Comunitat Autònoma.

Tal com s'ha indicat la selecció efectuada per la Unitat
Administradora va donar resultats positius als projectes ja
assenyalats i no s'aprovaren els projectes restants per les raons que
s'indiquen en els escrits remesos per la unitat esmentada i que
s'adjunten.

Palma, 5 de desembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 5714/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a compensacions de les contribucions
especials satisfetes pels ciutadans per sufragar inversions en EDAR
i col.lectors (BOPIB núm. 73 de 15 de novembre del 1996).

El Decret 51/1992, de 30 de juliol (BOCAIB núm. 98 de
15-08-92) fa públic el dret a la compensació de totes aquelles
persones que s'han fet càrrec de part del finançament d'obres i
instal•lacions de depuració. En el seu àmbit d'aplicaió són els
ajuntaments els que coneixen les depuradores que es varen finançar
amb contribucions especials, és per això que els ajuntaments han
d'impulsar els expedients i, en conseqüència, els que poden informar
dels possibles afectats per aquestes contribucions, si pertoca.

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

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 5716/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a criteris utilitzats en la concessió dels
premis "per un equiparament equitatiu de les responsabilitats
familiars i domèstiques (BOPIB núm. 73 de 15 de novembre del
1996).

La Comissió Interdepartamental de la Dona i l'Institut de
la Dona, en el marc normatiu del conveni de col•laboració per dur
a terme conjuntament  programes i actuacions destinats a les dones,
varen considerar convenient convocar un concurs per a la realització
d'una campanya de divulgació i sensibilització sobre el repartiment
equitatiu de les tasques familiars i domèstiques.

Els objectius establerts a la resolució de Vicepresidència
del Govern balear (actualment Conselleria de Presidència) de 27 de
maig de 1996, per la qual es convoquen els premis "Per un
repartiment equitatiu de les responsabilitats familiars entre homes
i dones" són:

1.- Sensibilitzar i conscienciar la societat sobre el
repartiment equitatiu de les tasques familiars i domèstiques.

2.- Estimular i incentivar la creativitat i l'originalitat en
matèria d'igualtat d'oportunitats i implicar-hi diferents sectors
professionals.

En coherència amb aquests objectius, els criteris utilitzats
en la concessió dels premis, segons la base primera de l'esmentada
resolució han estat:

a) El tractament adequat, tant escrit com visual, del
repartiment equitatiu de les responsabilitats familiars i domèstiques
entre homes i dones.

b) L'originalitat i la creativitat, com també l'impacte en els
diferents sectors de la societat.

Us adjuntam les bases de la resolució esmentada.

Palma, 26 de novembre de 1996.
La Consellera de Presidència:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 5719/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a eliminació del Dimilin en la
lluita contra la processionària del pi (BOPIB núm. 73 de 15 de
novembre del 1996).

L'informe de l'Institut de Química Bioorgànica del
Consell Superior d'Investigacions Científiques es realitzà a l'any
1984 i des de llavors s'han realitzat nombrosos estudis referents al
Dimilin. Com a conseqüència d'aquests estudis s'ha modificat
repetidament el termini de seguretat i actualment no existeix cap
termini de seguretat per al tractament en els boscos.

De totes maneres cal esmentar que el Dimilin no s'ha
emprat durant la campanya de 1996, per la qual cosa el producte
no haurà ocasionat cap problema als consumidors d'esclata-sangs.

Quant a l'increment de l'ús del Dimilin, hem de repetir
que a l'any 1996 no s'ha emprat per als tractaments aeris.

Palma, 9 de desembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 5720/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a fumigació dels boscos amb
Dimilin (BOPIB núm. 73 de 15 de novembre del 1996).

Amb relació a la denúncia realitzada pel GOB sobre el
tractament dels pinars amb Dimilin, i a la pregunta realitzada pel
Sr. Ramon Orfila Pons, només cal adduir que existeix una manca
d'informació; durant l'any 1996 no s'ha emprat el Dimilin per al
tractament dels pinars contra la processionària.

Quant al moment de tractar la processionària, aquest
depèn de la biologia de la plaga; els tractaments només són
eficaços en els primers estadis del desenvolupament de la plaga,
i això es produeix des de finals de setembre i durant un mes i mig;
aquestes plagues varien d'uns anys als altres d'acord amb la
climatologia. Per tant és imprescindible el tractament en unes
dates determinades.

Per poder evitar possibles inconvenients, es comunica
per part de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria als
ajuntaments les dates dels tractaments perquè així prenguin les
mesures oportunes. Convé destacar que amb els productes emprats
no existeix perill per a les persones.

Quant als efectes del Dimilin en les persones, tots els
estudis realitzats indiquen el poc perill per a les persones, la seva
classificació toxicològica en general, és la més baixa que existeix,
i per a les persones i els animals superiors és classificat com de
baix perill (el més baix dels 4 existents).

Les proves existents de toxicitat aguda i crònica
indiquen que no és possible que es produeixin intoxicacions
accidentals a causa dels tractaments amb Dimilin.

Palma, 9 de desembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 5745/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a espais naturals proposats per ser
inclosos a la xarxa europea Hàbitat 2000 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

L'Inventari d'hàbitats està pendent de lliurar per part de la
Direcció General de Conservació de la Naturalesa (Madrid), una
vegada es disposi d'aquesta informació, es farà la proposta per part
del Govern balear a la direcció general esmentada, per tal que formi
part de la proposta espanyola a la Comissió d'Unió Europea.

Palma, 7 de febrer del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 5828/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a cost del transport del president del
Govern en helicòpter (BOPIB núm. 74 de 22 de novembre del
1996).

El senyor diputat ja ha demanat pel cost d'un viatge
Palma-Ciutadella, en helicòpter, i tal com reconeix a la pregunta, se
li ha contestat que el cost va ser zero pessetes.

El diputat demana ara per un trajecte Ciutadella-Palma: El
President no va viatjar mai en aquest sentit en helicòpter i per tant
no hi ha, tampoc en aquest sentit cap despesa.

Per tant, ni en un sentit ni en l'altre el President del
Govern va gastar una pesseta en l'ús d'un helicòpter.

Palma, 20 de desembre del 1996.
La Presidència del Govern.
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Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 5829/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despeses ocasionades per la
celebració de la diada autonòmica del 1996 (BOPIB núm. 74 de 22
de novembre del 1996).

La justificació de la despesa en matèria de celebració de
la Diada de les Illes Balears no s'ha d'analitzar mai sota el prisma
del reflex que té sobre la població de l'illa on es convoca, sinó a
partir de la voluntat de sensibilització autonòmica que tenim els
que exercim càrrecs polítics.

La baixa participació popular en un acte, sobretot en un
acte com el de la Diada, que commemora justament la
promulgació de l'instrument polític que és la màxima expressió de
les nostres senyes d'identitat, mai no ha de tenir com a
conseqüència la reducció de la despesa. Plantejar-se la qüestió en
termes de rendibilitat estricta podria provocar que, a força de no
impulsar cap element de percepció d'aquestes senyes d'identitat,
la nostra gent en perdés la consciència. Ben altrament, s'ha de
plantejar examinant la manera de potenciar la participació popular
en les celebracions de la nostra autonomia i, fins i tot,
incrementar-ne la despesa si és necessari.

Palma, 3 de desembre del 1996.
La Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 5831/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a deutes dels ajuntaments
amb el Govern de la Comunitat Autònoma (BOPIB núm. 74 de 22
de novembre del 1996).

L'article 113 de la vigent Llei general tributària diu que
les dades, informes o antecedents obtinguts per l'Administració
tributària en el desenvolupament de les seves funcions tenen
caràcter reservat i no poden ser comunicats a terceres persones.

En conseqüència, i per tal de respectar l'esmentat
mandat, no es pot contestar la pregunta.

Palma, 18 de desembre del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 5843/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1310145511162000 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Amb relació a la vostra pregunta us inform que, atesa la
Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció
sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i
d'esports, a partir de dia 1 de gener de 1995 els consells insulars
tenen les competències en matèria de patrimoni històric. Així, ha
estat el Consell Insular d'Eivissa i Formentera el que ha gestionat i
executat els pressuposts assignats a aquesta partida.

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

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 5844/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1311445500762000 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Amb càrrec a la partida pressupostària
1311445500762000 que correspon al Museu Arqueològic d'Eivissa
i Formentera, s'han realitzat les següents inversions:
-Adquisició de dos aspiradors 40.002 PTA
-Adquisició de sistema informàtic 444.999 PTA

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

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 5845/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1500253120160100 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Consultats els arxius informàtics, no s'han realitzat
inversions a Eivissa i Formentera.

Palma, 14 de gener de 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 5846/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1500253120260100 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Consultats els arxius informàtics, no s'han realitzat
inversions a Eivissa i Formentera.

Palma, 14 de gener de 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

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

A la Pregunta RGE núm. 5847/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1500253120364000 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Consultats els arxius informàtics, les inversions
realitzades a Eivissa i Formentera, han estat de 3.604.014 pessetes.

Palma, 14 de gener de 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 5848/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1720051310060000 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Adjunt vos tramet resposta a la pregunta. Ben
cordialment.

Palma, 29 de novembre de 1996.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

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

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 5849/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1700251310060100 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Adjunt vos tramet resposta a la pregunta. Ben
cordialment.

Palma, 29 de novembre de 1996.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

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

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 5850/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1720051320061100 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Adjunt vos tramet resposta a la pregunta. Ben cordialment.

Palma, 29 de novembre de 1996.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

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

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 5851/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1720251420060100 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Consultats els arxius informàtics, les inversions realitzades
a Eivissa i Formentera, han estat de 4.948.665 pessetes.

Palma, 14 de gener de 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 5852/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1720251420060102 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Consultats els arxius informàtics, no s'han realitzat
inversions a Eivissa i Formentera.

Palma, 14 de gener de 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 5853/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1702251420061100 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Consultats els arxius informàtics, les inversions realitzades
a Eivissa i Formentera, han estat de 12.948.605 pessetes.

Palma, 14 de gener de 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

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

A la Pregunta RGE núm. 5854/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 3120061250064000 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Feta la sol•licitud pertinent a través del sistema
informàtic comptable -Sicode-, no hi consta cap inversió, en
l'aplicació pressupostària sol•licitada.

Palma, 3 de gener de 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 5855/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 3120032200064009 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

S'han fet les inversions de caràcter immaterial pels
conceptes i quanties següents:

Curs de tall i confecció 823.000
Curs d'alemany turístic 300 h. 1.399.500
Curs d'anglès turístic 300 h. 1.399.500
Curs d'aplicació informt. oficina 300 h. 1.109.750
Curs anglès turístic II 340 h. 1.586.100
Curs d'analista comptable 400 h. 1.866.000
Curs apli. informt. oficina 300 h. 1.104.750
Curs anglès turístic 300 h. 1.309.500
Curs comptabilitat informat. 300 h. 1.194.750
Curs recepcionista hotel 400 h. 2.886.353
Curs alemany turístic 300 h. 2.596.660
Curs aplic informt. oficina 300 h. 2.216.042
Curs comptabilitat informt. 2.216.042
Curs auxi. ambulància UVI 450 h. 2.243.279
Curs compta-infor. i gestió fiscal 300 h. 2.065.998
Curs anglès turístic 300 h. 2.029.911
Curs aplicacions informàtiques ofi. 300 h. 2.735.294

Palma, 10 de gener de 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 5856/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 3120032200064010 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Feta la sol•licitud pertinent a través del sistema
informàtic comptable -Sicode-, no hi consta cap inversió, en
l'aplicació pressupostària sol•licitada.

Palma, 3 de gener de 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 5857/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 3120032200064000 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Feta la sol•licitud pertinent a través del sistema informàtic
comptable -Sicode-, no hi consta cap inversió, en l'aplicació
pressupostària sol•licitada.

Palma, 3 de gener de 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 5858/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 7210044100061120 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Consultats els arxius informàtics, les inversions realitzades
a Eivissa i Formentera, han estat de 14.524.739 pessetes.

Palma, 14 de gener de 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 5859/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 7210051200060100 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Consultats els arxius informàtics, les inversions realitzades
a Eivissa i Formentera, han estat de 40.000.000 pessetes.

Palma, 14 de gener de 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 5860/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 7210051200061100 dels
pressuposts generals de l'any 1995 (BOPIB núm. 74 de 22 de
novembre del 1996).

Consultats els arxius informàtics, les inversions realitzades
a Eivissa i Formentera, han estat de 20.000.000 pessetes.

Palma, 14 de gener de 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

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

A la Pregunta RGE núm. 5899/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a projecte de ràdio autonòmica
(BOPIB núm. 76 de 29 de novembre del 1996).

Cap responsable polític ha encarregat cap estudi sobre
una ràdio autonòmica. Una persona, al servei de la Conselleria de
Presidència, dins la seva àrea de feina, ha trobat oportú fer una
proposta al Govern, motiu pel qual, dins la seva tasca, ha recaptat
dades que constitueixen un informe que no s'ha estudiat, atesa que
la filosofia en matèria de comunicació del Govern és la de no
desenvolupar cap projecte cap projecte de ràdio autonòmica, com
segurament el diputat ha deduït de les reiterades intervencions
públiques fetes abans i després de la publicació d'aquesta notícia.
 

Palma, 20 de desembre del 1996.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BO) 

A les preguntes RGE núms. 5938/96 a 5973/96, i 6167/96
a 6188/96, presentades per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella,
relatives al II Pla d'igualtat de la dona (BOPIB núm. 76 de 29 de
novembre del 1996).

Atès que les preguntes fan referència a futures
actuacions que es desenvoluparan al llarg de 1997, i tenint en
compte que la Comissió Interdepartamental de la Dona és l'òrgan
encarregat de coordinar i realitzar el seguiment de les accions i
iniciatives que duguin a terme les respectives conselleries en
matèria d'igualtat d'oportunitats, d'acord amb l que preveu l'acció
2 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones 1996-1999,
aprovat pel Ple del Parlament, en sessió ordinària, de dia 29 de
novembre del 1996, s'elaborarà un informe anual a fi de verificar
el grau de compliment dels objectius establerts, del qual es donarà
compte cada any en el si de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Parlament.
 

Palma, 20 de desembre del 1996.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BP) 

A la Pregunta RGE núm. 5987/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a aportació de la Unió
Europea per energies renovables i regasificació el 1996 (BOPIB
núm. 76 de 29 de novembre del 1996).

Aquest any 1996 no hi ha hagut cap aportació de la Unió
Europea per energies renovables ni regasificació.
 

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

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BQ) 

A la Pregunta RGE núm. 5988/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a aportació de la Unió
Europea per energies renovables i regasificació el 1997 (BOPIB
núm. 76 de 29 de novembre del 1996).

No hi ha cap aportació de la Unió Europea per energies
renovables i regasificació prevista per l'any 1997.
 

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

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BR) 

A la Pregunta RGE núm. 6062/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a campanyes dedicades a
eradicar la mendicitat i explotació infantil (BOPIB núm. 76 de 29 de
novembre del 1996).

El Govern balear va assolir efectivament les competències
en matèria de menors en data 1 de gener de 1994, passant a exercir
aquestes competències mitjançant la Direcció General d'Acció
Social.

Des de la Conselleria de la Funció Pública i Interior,
successora de les desaparegudes Conselleria adjunta a la Presidència
i Conselleria de Governació en la gestió de les competències de
menors, es desconeixen les campanyes duites a terme per la
Conselleria de Sanitat i pels consells insulars en els termes a què es
refereix la pregunta de referència.

Val a dir, això no obstant, que ens consta que dins del
marc del conveni de col•laboració signat entre la Conselleria
adjunta a la Presidència i el Ministeri d'Afers Socials a l'any 1989,
es varen dur a terme programes per a la prevenció i el tractament
terapèutic de menors en situació de maltractaments.

Aquests programes, cofinançats entre la Conselleria de
Governació i després per la Conselleria Adjunta a la Presidència i
el Ministeri de Treball i Afers Socials, es varen desenvolupar de
manera més sistematitzada i efectiva a partir de l'assumpció de
competències de menors, i a hores d'ara s'estan desenvolupant amb
gran èxit amb cobertura a totes les illes. El pressupost anual
d'aquests és al voltant dels 15 milions de pessetes.
 

Marratxí, 14 de gener del 1997.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Díez.

Ordre de Publicació
BS) 

A la Pregunta RGE núm. 6065/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a inversions en la creació d'un
centre especial de prevenció de delinqüència de menors (BOPIB
núm. 76 de 29 de novembre del 1996).

El Govern balear va assolir efectivament les competències
de menors en data 1 de gener de 1994, passant a exercir aquestes
competències mitjançant la Direcció General de Joventut, Menors
i Família de la Conselleria de Governació.
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El Pla Quadriennal d'Acció Social es va elaborar i posar
en marxa per la conselleria competent, que aleshores era la de
Sanitat, a través de la Direcció General d'Acció Social.

Des de la Conselleria de la Funció Pública i Interior,
successora de la desapareguda Conselleria de Governació, es
desconeixen concretament les inversions fetes en el període 91/94
en la creació de centres de prevenció de la delinqüència, ja que
només l'any 1994 aquesta matèria era competència del Govern
balear.

Tot i això, cal ressaltar els punts següents:

A. El Pla concertat de prestacions socials bàsiques
desenvolupat dins del marc del Pla Quadriennal, va suposar la
col•laboració del Govern central, Govern balear, consells insulars
i ajuntaments en la creació d'un sistema de prestacions i atenció
social bàsic en la prevenció de la marginació social, i per tant, un
dels aspectes importants en la prevenció de les situacions de
conflicte social i delinqüència de la infància i la joventut.

B. Durant el període 89/93, tot i no tenir assolida
l'executiu balear la competència de menors, gestionarà, a partir de
la signatura del conveni de col•laboració amb el MAS, els centres
i serveis de menors, havent-se destinat quantitats superiors a les
transferides per a l'execució de la gestió delegada.

Des de l'assumpció efectiva de competències en matèria
de menors ha estat el principi rector de l'actuació de l'executiu
balear, la potenciació de recursos preventius per tal de fer front a
la realitat social i legislativa, havent-se implantat nous programes
d'intervenció en medi obert, refermant programes com la prestació
de serveis en benefici de la comunitat, llibertats vigilades i
conciliació amb la víctima, a més de millorar els serveis i
optimitzar l'atenció als menors en els centres d'internament.

Com aspecte preventiu de primera magnitud, cal
destacar el programa Dalias III, a desenvolupar fins al 1998, i
cofinançat entre la Conselleria de la Funció Pública i Interior i la
Conselleria de Treball i fons europeus, tendent a la formació i
inserció laboral de joves en situació de dificultat social.
 

Marratxí, 14 de gener del 1997.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Díez.

Ordre de Publicació
BT) 

A la Pregunta RGE núm. 6067/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a inversions realitzades a
centres per a drogaaddictes (BOPIB núm. 76 de 29 de novembre
del 1996).

Les inversions realitzades per la Conselleria de Sanitat
a centres de dia o d'acollida de drogaaddictes ha estat a 1992 al
centre ses Sitjoles de Campos per import de 6.496.998 pessetes.
 

Palma, 17 de gener del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
BU) 

A la Pregunta RGE núm. 6091/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a eliminació del projecte OTI (BOPIB
núm. 76 de 29 de novembre del 1996).

El Programa OTI ha quedat integrat dins el Pla
extraordinari de recuperació i millora del paisatge urbà (Mirall) i té
el seu contingut en el Decret 184/1996, d'11 d'octubre (BOCAIB
núm. 132 de 24.10.96).

Segons la disposició transitòria primera de l'esmentat
decret, els projectes no iniciats el dia d'entrada en vigor del Decret,
es podran acollir als beneficis que s'estableixen.

Les actuacions realitzades a cadascun dels municipis
elegits dins el programa OTI han estat les següents:

Valldemossa (realitzant-se): Empedrat de carrers
Andratx: Empedrat de carrers
Artà (realitzant-se): Remodelació plaça del Bestiar.
Estellencs: Empedrat de carrers
Estellencs: Remodelació antics rentadors
Fornalutx (realitzat-se): Aparcament públic
Fornalutx: Via d'accés
Fornalutx: Empedrat de carrers
Ferreries (realitzant-se): Remodelació escorxador
Ferreries: Empedrat de carrers
Sant Joan de Labritja: Remodelació església Sant Llorenç
Algaida (realitzant-se): Pavimentació carrers
Llubí: Zona enjardinada
Llubí: Abocament torrent
Sencelles: Façana rectoria
Sencelles: Plaça Son Morei
Sencelles: Camí accés centre minusvàlids
Sineu: Empedrat plaça

La inversió realitzada per obra és la següent:
Valldemossa carrer 4.997.515
Valldemossa carrer 8.940.000
Andratx plaça 4.190.000
Artà plaça 7.958.000
Estellencs carrer 4.894.000
Estellencs rentador 4.600.000
Fornalutx aparcament 12.940.000
Fornalutx vial 14.615.091
Fornalutx empedrat 4.769.103
Ferreries escorxador 9.891.935
Ferreries carrer 4.312.000
St. Joan Labritja església 4.339.910
Algaida carrer 8.940.000
Llubí jardí 4.310.000
Llubí torrent 4.112.286
Sencelles façana 3.794.205
Sencelles plaça 3.499.000
Sineu empedrat 4.359.074
 

Palma, 14 de gener del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.
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