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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 996/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a l'elaboració del Pla d'usos
portuaris i especial urbanístic del Port de Ciutadella.  (BOPIB
núm. 32 d'11 de març del 1996).

L'optimització de les inversions s'aconsegueix
mitjançant un correcte plantejament que consta de quatre fases:
antecedents, estat actual, objectius i actuacions per aconseguir-los.

Antecedents.

Evolució històrica. Antigament el port de Ciutadella es
prolongava darrere la colàrsega pel cós on tenien lloc les
tradicionals carreres de cavalls del dia de Sant Joan fins que el llit
fluvial s'empina en el canal dels Horts i, segons dades històriques,
en una cova de la seva ribera s'allotjaren, després de la conquesta
de l'illa de Menorca, per les armes del Rei d'Aragó Alfons III, uns
frares agustins que rebien el dret de "calada" o amaratge. Això
succeïa en el segle XIII.

Del segle XVI existeixen dades que confirmen que el
trànsit de passatgers i correu entre Mallorca i Menorca es
realitzava entre els ports d'Alcúdia i Ciutadella.

A finals del segle XVIII i principis del XIX es
construeix el Lazzaretto al costat de Cala en Busquets.

A la darreria del segle XIX es realitzaren les obres del
moll de la murada i el pont de la colàrsega, i a la primera meitat
del present segle es va eixamplar el port mitjançant dragatge en
roca i es varen construir els molls que hi ha davant la murada. Més
recentment es va habilitar un atracador per a vaixells Ro-Ro i es
varen efectuar diversos dragatges.

Fins a la meitat dels anys 80 la Companyia
Transmediterranea va mantenir línies regulars des de Ciutadella
a Alcúdia i Palma, i diversos vaixells de càrrega realitzaven
operacions comercials amb Alcúdia i altres ports de la península.

L'aparició de contenidors i dels vaixells Lifton i Ro-Ro,
de major envergadura, va fer que tot el trànsit es desviàs al port de
Maó, de manera que quedà únicament el trànsit de vaixells
butaners que va operar des de finals dels anys 60 fins a l'any 1995.

S'ha d'assenyalar, per acabar, que el port de Ciutadella
va ser transferit a aquesta Comunitat Autònoma mitjançant Reial
Decret 450/1985, de 20 de febrer.

Estat actual.

Des de fa pocs anys existeix una gran demanda de
trànsit, principalment de passatgers, amb el port d'Alcúdia, que per
les condicions físiques del port de Ciutadella s'efectua en precàries
condicions tant de maniobrabilitat com de seguretat.

S'ha de destacar que el port, a més dels problemes
enumerats anteriorment, té el de les rissagues, fenomen produït en
determinades condicions atmosfèriques i que consisteix en unes
variacions del nivell de la mar de més de dos metres com a
conseqüència del fet que certes ones entren en ressonància per la
configuració física del port, tant de perímetre com de profunditat.

Objectius.

Tres són els objectius prioritaris que s'han de considerar
en el moment actual:

a) Disminuir l'efecte de les rissagues.
b) Disposar de molls i zones de maniobra per als vaixells

de trànsit de passatgers i mercaderies Ro-Ro, principalment
automòbils.

c) Atracadors per a embarcacions esportives.

Actuacions.

Es proposa ampliar la zona del mirall d'aigua a la part
contigua a Cala en Busquets en unes set hectàrees, per la qual cosa
es produiria, segons un estudi previ encarregat per l'Ajuntament de
Ciutadella, una reducció de les rissagues d'aproximadament el 70%,
amb la qual cosa s'aconseguiria l'objectiu a).

A l'esmentada dàrsena es construiria un port esportiu
d'aproximadament 600 amarratges, amb la qual cosa s'aconseguiria
l'objectiu c).

Per formar l'esmentada dàrsena seria necessari excavar
aproximadament un milió i mig de metres cúbics que s'emprarien
per a la construcció d'un dic exterior que proporcionaria l'abric
necessari per a la posterior construcció d'uns molls que significarien
la solució a l'objectiu b).

Atès que l'alt cost econòmic de la construcció del dic
exterior i del port esportiu, si s'hagués de sufragar per la Comunitat
Autònoma, podria fer pràcticament inviable la seva execució, s'ha
arribat a la conclusió, coincidint plenament amb l'Ajuntament de
Ciutadella, de la necessitat de dur a terme una actuació conjunta
mitjançant la qual, a la vegada que es preveuen i es doten dels
mecanismes i instruments de planejament necessaris per a la creació
d'un port esportiu, es possibiliti el desenvolupament urbanístic d'una
part del seu territori exterior tenint en compte la seva classificació
com a sòl urbanitzable no programat, amb la qual cosa
s'aconsegueix un quàdruple objectiu, a saber: 

- Fer possible l'operació i la concurrència de participants
al concurs que en el seu dia es convoqui, en dotar-la d'una
rendibilitat econòmica que no tendria en el cas que es programàs tan
sols la construcció del port esportiu i el dic.

- No coartar les possibles solucions urbanístiques i
portuàries que puguin oferir els futurs concursants, ja que al tractar-
se d'una mateixa unitat d'actuació íntimament relacionada no és
possible definir la línia de mirall d'aigua del port esportiu.

- Solucionar el problema que podria representar disposar
d'un port esportiu sense el suport d'un sòl urbà adossat.

- Possibilitar i resoldre el concurs en una sola fase i amb
un sol adjudicatari, ja que es considera indispensable que la
construcció del port esportiu i l'execució del sòl urbanitzable formen
una sola unitat, atès que la qualitat d'aquell i la d'aquest han d'anar
estrictament lligades.
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Per tant, creim que s'ha fet un rigorós plantejament
previ.

Quant al Pla d'usos portuaris, ateses les característiques
i trànsit actual i futur de Ciutadella, el que s'ha de projectar i
construir són "molls multiusos" que puguin recollir els diferents
trànsits que es vagin produint. S'imaginen que s'hagués construït
a l'any 1992 un moll exclusiu per al butaner?

Aplicar el pla d'usos portuaris que estableix la Llei
estatal de Ports del 1992 al de Ciutadella seria semblant a voler
utilitzar les normes de la Llei d'autopistes en els camins veïnals.
 

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

Miquel A. Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 210/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a l'inici de negociacions per a
l'adquisició de la finca Alparico.  (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer
del 1997).

El Govern balear no ha iniciat els tràmits per a
l'adquisició de la finca Alparico.

En cas de prendre la decisió d'adquirir una finca a
Menorca per destinar-la a usos de conservació, educatius, culturals
o lúdics, es farà mitjançant un concurs públic.
 

Palma, 30 de maig del 1997.
El Director General de Medi Ambient:
Miquel Vidal i Vidal.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 541/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez, relativa a una etapa del "tour de
France" a les Illes Balears  (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del
1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports no té
previst sol•licitar cap etapa del tour de França a les Illes Balears
ni tampoc hi ha hagut cap petició a aquest respecte.

Hi ha hagut uns contactes previs, sense que s'hagi
desenvolupat ca negociació específica.
 

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

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 542/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Diéguez, relativa a viatge a Austràlia del conseller
d'Educació, Cultura i Esports  (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del
1997).

Les despeses ocasionades pel viatge del conseller
d'Educació, Cultura i Esports a Melbourne han estat les següents:

Bitllets: 917.805 pessetes
Hotel: 30.887 pessetes

Aquesta quantitat va esser el cost total del desplaçament,
ja que cap altra persona d'aquesta conselleria hi va acompanyar el
conseller. 
 

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
E) 

A la Pregunta RGE núm. 543/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Diéguez, relativa a Copa Davis a Cala Rajada
(BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

L'aportació acordada amb l'Associació Hotelera de Cales
de Capdepera amb la Direcció General d'Esports de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports va ser fins un màxim de 10.000.000
de pessetes.

Aquesta aportació serà pagadora tan aviat com es pugui
fer l'anàlisi de la liquidació i disminuirà en funció dels ingressos i
els resultats positius d'aquests. 
 

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

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 568/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joana Aina Vidal, relativa a Pla integral de persones majors
(BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

La Direcció General d'Acció Social del Govern balear, en
compliment del mandat parlamentari, està treballant de forma
intensiva en l'elaboració del Pla estratègic de persones majors, el
qual contendrà, en relació al Pla integral inicialment redactat, les
modificacions que a nivell tècnic s'estimin adients.

El Pla estratègic, que pretén ser un instrument social molt
consensuat i operatiu, s'està estructurant en base a un procés integrat
en dues fases.

- Primera fase:

A partir de la documentació existent i del propi Pla
integral, es desenvoluparan les següents accions:

1. Es realitzarà una anàlisi de la realitat actual configurada i un
diagnòstic de situació, que permetrà prioritzar, mitjançant criteris
homogenis, les actuacions que caldrà portar a terme.

2. Es configurarà un model d'identitat que recollirà les
característiques principals detectades en l'àmbit social i sanitari
referit a les persones grans de les Illes.

3. S'articularan les actuacions en forma de seqüència, en funció
d'eixos vertebradors que donaran coherència al model.

4. S'actualitzaran i se sistematitzaran les dades, i s'unificaran
conceptualment les terminologies, les definicions i les tipologies
dels serveis i recursos.
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- Segona fase:

La segona fase tindrà els següents objectius:

1. Assumir en terminis concrets les actuacions previstes de
planificació, coordinació, legislació i normativització, projecció,
control, avaluació, seguiment, etc.

2. Ordenar els nous programes d'actuacions, segons les
prioritzacions, temps i dotació pressupostària, amb criteris de
diversificació dels recursos i d'idoneïtat de la protecció.

3. Deixar enllestit el Pla estratègic en un horitzó de quatre anys,
per tal que l'eficàcia dels objectius pugui ser assumible i viable, en
tant que incideix sobre una situació dinàmica que requereix una
avaluació constant.

4. Inclusió de tots els aspectes que sorgeixin en l'aplicació de la
primera fase i les consideracions tècniques que es vagin
desenvolupant durant el procés.

5. Incloure-hi un apartat de formació i participació dels
professionals en el desenvolupament i aplicació del Pla estratègic.

6. Dissenyar un procés de divulgació i participació de les pròpies
persones grans en el desenvolupament del Pla.

Es preveu que el Pla estigui enllestit a finals del mes de
setembre i es presenti al Parlament a la primera sessió després de
les vacances parlamentàries. 
 

Palma, 21 d'abril del 1997.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 574/97 i 576/97, presentada per
l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a recursos sol•licitats
a l'Estat per recollida selectiva i recursos rebuts. (BOPIB núm. 91
de 28 de febrer del 1997).

- Recursos sol•licitats a l'Estat per la recollida selectiva (RGEP
574/97).

El Ministeri de Medi Ambient no aporta directament
recursos econòmics a les comunitats autònomes per programes de
recollida selectiva.

En tot cas, el Ministeri de Medi Ambient aporta recursos
materials, com són els contenidors per a la recollida selectiva
(vidre, paper i material orgànic).

En concret, aquesta conselleria, d'acord amb les
peticions rebudes dels consells insulars de Mallorca, Menorca i
Eivissa i Formentera, sol•licita els següents contenidors en data 22
de novembre de 1996:

Nombre de contenidors per a vidre: 492
Nombre de contenidors per a paper: 286
Nombre de contenidors per a matèria orgànica: 235

Abans que el Ministeri de Medi Ambient tingués
centralitzada l'aportació de recursos materials a les comunitats
autònomes, el mateix ministeri signà amb les entitats locals
(ajuntaments i consells insulars a la nostra comunitat autònoma)
diferents convenis. Per tant, independentment del Govern balear, el
Consell Insular de Mallorca i EMAYA tenen signat un conveni amb
el Ministeri de Medi Ambient per tal d'aconseguir contenidors per
a la recollida selectiva.

- Recursos rebuts de l'Estat per la recollida selectiva (RGEP
576/97).

Com s'ha comentat abans, el ministeri no aporta recursos
econòmics per a la recollida selectiva.

De la sol•licitud abans esmentada (de dia 22 de novembre
de 1996) s'han aconseguit 165 contenidors de vidre.

El consell Insular de Mallorca, mitjançant el conveni
signat amb el ministeri, ha aconseguit durant els anys anteriors:

Nombre de contenidors per a paper: 200
Nombre de contenidors per a vidre: 100
Nombre de camions per a la recollida selectiva: 1

Per altra banda, cal remarcar que, independentment i pel
seu compte, EMAYA també ha aconseguit del ministeri contenidors
per a la recollida selectiva, encara que es desconeixen els tipus i
quantitats dels esmentats recursos.
 

Palma,  de  del 199.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 575/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a projectes finançats amb fons
europeus (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

Pla de finançament del Programa operatiu de Balears
(1997-1999) per a zones Objectiu 2-Feder -presentat a l'any 1996 i
avui encara no aprovat- (pàg. 1).

Pla de finançament del Programa operatiu de Balears
(1997-1999) per a zones Objectiu 2-FSE -presentat a l'any 1996 i
avui encara no aprovat- (pàg. 2).

Fons de cohesió de reforestació i depuració d'aAigua,
presentats els anys 1995 i 1996 per als anys 1997 a 1999 i no
aprovats encara (pàg. 3 i 4 respectivament).

Pla financer de la Iniciativa Comunitària Empleo-Now,
aprovat per la Comissió el 1995 (pàg. 5).
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Pla financer de la Iniciativa Comunitària Empleo-
Horizon (1995-1997), aprovat per la Comissió el 1995 i el 1996
(pàg. 6).

Pla financer de la Iniciativa Comunitària Empleo-
Youthstart, aprovat per la Comissió el 1995 (pàg. 7).

Pla financer de la Iniciativa Comunitària Adapt, aprovat
per la Comissió el 1995 (pàg. 8)

Pla financer de les iniciatives comunitàries gestionades
per l'Ibit aprovades per la Comissió el 1995 i el 1996 (pàg. 9).
 

Palma, 25 de març del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós

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

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 577/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expropiacions per a
l'execució de la variant de la rotonda nord de Ciutadella (BOPIB
núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

El projecte de la rotonda nord de Ciutadella (Clau 3-CA-
9519.0-NC) fou aprovat tècnicament per aquesta direcció general
dia 26 de gener de 1996.

Fou sotmès a tramitació d'informació pública amb
resultat positiu i fou aprovat definitivament dia 3 de gener de
1997.

El traçat previst en el projecte compta amb el vist-i-plau
de l'Ajuntament de Ciutadella i s'adapta al previst a la modificació
del Pla General, per això aquesta direcció general entén que no hi
ha res que obstaculitzi perquè comenci la tramitació d'expropiació
forçosa.

El projecte ha estat inclòs a la proposta de conveni
tramesa pel Ministerio de Fomento.
 

Palma, 11 de març del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 580/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a concerts finançats per la
Conselleria de Cultura (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

La Direcció General de Política Lingüística i Cultura no
ha subvencionat ni patrocinat cap concert l'any 1996 per manca de
partida pressupostària adient.

Durant l'exercici pressupostari de 1996, la Direcció
General d'Educació no va finançar, ni subvencionar ni patrocinar
concerts, exceptuant els que es realitzaren en el Conservatori
Professional de Música i Dansa de les Illes Balears dins les
activitats dutes a terme en el curs acadèmic o els que es poguessin
realitzar en el marc dels cursos de música d'estiu organitzats per
associacions musicals que reberen subvenció.
 

Palma,  de  del 199.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 581/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a concerts subvencionats o
patrocinats per Ibatur (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

Relació de concerts o festivals de música subvencionats
per l'Ibatur durant l'any 1996 i l'aportació econòmica.

- Un hivern a Mallorca: 39.993.364 pessetes
- Concert d'orgue a Santa Maria (Menorca): 1.500.000 pessetes
- Festival Sant Pere Rosic (Eivissa): 917.310 pessetes
- Serenates d'estiu Capdepera: 1.600.000 pessetes
- Festival de Pollença: 10.000.000 pessetes
- Mostra Internacional folklòrica de Sóller: 1.500.000 pessetes
- Festival Chopin de Valldemossa: 500.000 pessetes
- Banda Montuïri a Àustria: 250.000 pessetes
- Festival estiu Ciutadella: 1.000.000 pessetes
- Concert Gales dels Hams: 1.000.000 pessetes
- Cicle concerts Fundació Balears: 4.000.000 pessetes
- Curs internacional d'orgue a Campos: 400.000 pessetes
 

Palma, 17 de març del 1997.
El Conseller de Turisme:
José María González i Ortea

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 582/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa als llibres editats per la Conselleria
de Cultura (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

Publicacions editades per l'Institut d'Estudis Baleàrics
durant 1996:

-Revista Estudis Baleàrics núm. 53, 1.158.413.
-Revista de Ciència núm. 17, 964.831.
-Revista de Ciència núm. 18, 1.168.599.
-Miquel Gayá i Sitjar. Una trajectòria de serenitats

estètiques, 559.339.
-El tractat del salitre (Palma, 1640), 992.129.
-El convent de Sant Diego a Alaior, 200.000.
-Jocs motrius per a l'escola, 962.854.
-El camí de Missa, 596.112.
-Guia de Bellver (versió anglesa), 237.630.
-Guia de Bellver (versió castellana), 150.430.
-La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes

alimentaris (s. V-XVIII). Actes XIV Jorn. Est. Hist. Locals,
1.955.928.

-Llibre dels articles de la fe. Llibre contra anticrist. Què
deu hom creure de Déu (Volum III de la sèrie Neorl), 1.034.800.

-La Guerra Civil a Consell (col•laboració), 120.000.
-El desenvolupament turístic a la Mediterrània durant el

segle XX (Actes de les XIII Jornades d'Estudis His. Locals),
539.337.

-El mercat turístic balear, 282.785.



BOPIB núm.114 - 31 de juliol del 1997 3143

Les despeses d'edició varen anar a càrrec de la partida
pressupostària 7110045501227.06, Estudis i treballs tècnics.

L'IEB té previst destinar durant l'any 1997 a l'edició de
llibres la quantitat següent: 11.000.000 de pessetes.

Museu de Mallorca:
Durant l'any 1996, el Museu de Mallorca no va editar

cap publicació. Durant el 1997 està prevista l'edició de tres
publicacions amb un cost al voltant d'1.000.000 de pessetes.

Museu de Menorca:
-L'aixecament planimètric del cap costaner de Cala'n

Morell. Treball de Museu núm. 15, 128.960.
-Les coves 11 i 12 de Cala'n Morell. Treball de Museu

núm. 16, 291.200.
-Les rajoles policromes del convent de Sant Francesc

(Maó). Treball de Museu núm. 17, 507.000.
-Caracterització de ceràmica pretalaiòtica de l'illa de

Menorca mitjançant la datació per termoluminiscència. Treballs
del Museu núm. 18 (coedició), 157.856.

Les despeses d'edició varen anar a càrrec de les partides
pressupostàr ies  següents:  13312.455000.22706 i
13122.455000.22706.

Durant el 1997 s'ha previst destinar 1.600.000 pessetes
a l'edició de llibre.

Museu arqueològic d'Eivissa i Formentera:
-Las cuentas de vidrio prerromanas del Museo

Arqueológico de Ibiza y Formentera, 1.239.999.

Les despeses d'edició varen anar a càrrec de la partida
pressupostària següent: 13123.455000.22706.

Durant el 1997 s'han previst destinar 2.200.000 pessetes
a l'edició de llibres.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va editar els
llibres següents durant l'any 1996:

-Geografia Física. Climatologia i Meteorologia. Partida
pressupostària 13210 422001 22000, 457.600.

-El temps passa. Partida pressupostària 13110 455100
64000, 1.838.720.

-El meu violoncel. Partida pressupostària 13110 455100
64000, 763.760. Coedició amb Ed. Moll.

-La meva viola. Partida pressupostària 13110 455100
64000, 710.070. Coedició amb Ed. Moll.

-Homenatge a Miquel Dolç. Partida pressupostària
13110 455100 64000, 1.586.000.

-Antropologia i etnologia. Partida pressupostària 13110
455100 64000, 480.480.

-Guia bibliogràfica d'Història de les Illes Balears.
Partida pressupostària 13110 455100 64000, 1.996.800.

-Animalades. Partida pressupostària 13110 455100
64000, 1.996.800.

-La pintura gòtica a Palma. Partida pressupostària 13110
455100 64000, 551.200.

-La flor romanial. Partida pressupostària 13110 455100
64000, 700.640.

-Hi havia una vegada un peix. Partida pressupostària
13110 455100 64000, 488.800.

-Na Burguesa, un ecosistema amenaçat. Partida
pressupostària 13110 455100 64000, 700.000.

-Història de la nostra terra, història de la nostra gent..
Partida pressupostària 13110 455100 64000, 1.000.000. Coedició
entre Sa Nostra, Editorial Moll i Direcció General d'Educació.

La Direcció General d'Esports no ha editat cap llibre
durant l'any 1996.
 

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 583/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a les edicions de llibres finançades o
subvencionades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
(BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

Durant l'any 1996, el Servei de política de Normalització
lingüística de la Direcció General de Cultura i Política lingüística de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va subvencionar els
llibres següents:

-Llibre sobre la Reial Parròquia, de Miquel Gual Tortella
(DNI 78.180.990), 265.850 ptes.

-Novel•la titulada "Per què has vengut, Belbel?, de Rafel
Crespí Ramis (DNI 42.993.789), 265.850 ptes.

-Traducció i edició del Reglament de l'esport de Tir de
Fona, de la Federació balear de tir de fona (NIF G07234669),
150.000 ptes.

-Publicació de dos volums divulgatius sobre normalització
lingüística, de Bernat Juan Marí (DNI 41.440.876), 265.850 ptes.

La partida pressupostària amb càrrec a la qual es van
concedir les subvencions va ser la 13110.455100.48000 dels
pressuposts per a l'any 1996.

El criteri per atorgar les subvencions va ser, segons l'acta
de la Comissió Avaluadora de Subvencions, el següent:
"Presentades 29 sol•licitud només 14 s'ajusten als termes de la
convocatòria i la comissió decideix dividir la dotació econòmica
disponible de la partida pressupostària 13101.455100.48000.0, que
és de 3.500.000 pessetes, pel nombre de peticions que s'ajusten a la
convocatòria. El resultat és de 250.000 pessetes per sol•licitud. Això
no obstant, i atès que dos dels sol•licitants demanen quantitats
inferiors a aquesta mitjana, s'atén la petició d'ambdós i es divideix
la quantitat que resta entre les altres 12 peticions. El resultat és de
265.850 pessetes per sol•licitud."

A més, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va
patrocinar, mitjançant l'adquisició de 500 exemplars, l'edició del
primer volum de l'edició crítica de les "Rondalles Mallorquines", de
Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafré, editat per Editorial Moll, amb
un import de 2.000.000 de pessetes amb càrrec a la partida
pressupostària 13110.455100.64000.

Pel que fa a l'any 1997, en aquests moments encara no s'ha
publicat la convocatòria de subvencions.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports durant l'any
1996 no ha fet cap convocatòria de subvencions per editar llibres,
per tant no ha subvencionat edicions de llibres. El que sí ha fet ha
estat adquirir exemplars d'alguns llibres que considerava d'interés.
Els exemplars que s'han adquirit s'han destinat a augmentar els fons
bibliogràfics dels centres escolars d'aquesta comunitat autònoma.

Els llibres dels quals s'han adquirit exemplars són els que
es detallen a continuació:

-"Arbres i arbusts de les Balears". Partida pressupostària
13110 455100 64000, 1.998.000.

-"El Modernisme a Mallorca". Partida pressupostària
13110 455100 64000, 2.000.000.

-"Qui diu no a les drogues?". Partida pressupostària 13110
455100 64000, 535.808.

La Direcció General d'Esports de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports no ha finançat, patrocinat ni
subvencionat cap edició de llibres.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 584/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a les representacions teatrals
finançades o subvencionades per la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports. (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports l'any 1996
no va finançar ni patrocinar cap representació teatral per manca de
partida pressupostària.
 

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

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 619/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a ajuts per a la renovació de la
flota pesquera. (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

És impossible contestar la pregunta escrita sobre ajuts
per la renovació de la flota pesquera per illes ja que no es troba
separat. Malgrat això es presenta major general de despeses de
totes les línies d'ajudes per a la modernització de vaixells
pesquers.

S'ha de puntualitzar que dins el major de despeses que
correspon a l'execució de l'IFOP només corresponen a
modernització els expedients numerats com ES.R.BAL.2.2.
 

Palma, 20 de març del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 620/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa al projecte de preservació del virot a
la finca de Can Marroig de Formentera. (BOPIB núm. 91 de 28 de
febrer del 1997).

L'elecció de Formentera com adient per dur-hi a terme
tasques de preservació del virot -Puffinus mauretanicus- per part de
la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral,
s'ha basat principalment en dos estudis: l'"Atlas de las aves marinas
de Baleares", on es recullen els resultats del cens d'aus marines
realitzat l'any 1991 a les Balears i s'informa de l'estat de les
poblacions de cada espècie, i el "Pla de recuperació de la baldritxa
de les Balears", redactat el 1996 i que disposa les mesures a
emprendre per aconseguir un volum poblacional sostenible de
l'espècie.

La zona costanera de Formentera inclou colònies de virot
a la Mola, Cap de Barbaria, Punta Prima i altres; a més l'espècie cria
a distints illots. Per a la conservació de les colònies interessa no sols
protegir les actuals, sinó estendre l'àrea de distribució als hàbitats
favorables, com és la costa entre la Punta de sa Gavina i la Punta de
Pedrera, que coincideix amb la finca per la qual s'interessa el Sr.
Diputat.

La finca de Can Marroig presenta unes característiques
que la fan adequada per a realitzar-hi les mesures proposades. El
medi és similar a l'emprat amb èxit en altres països amb espècies
similars per atreure la instal•lació d'una colònia de cria. A més, el
lloc és apropiat per utilitzar-lo amb fins d'educació ambiental i
divulgació.

Tanmateix, la decisió definitiva per a aquesta actuació no
ha estat adoptada i està en estudi la possibilitat de convocar un
concurs públic d'ofertes de terrenys adients en relació a la
conservació d'aquesta i altres espècies d'interès de Formentera.

Aquesta conselleria considera d'interès dur a terme aquest
projecte, el qual està en aquests moments sotmès a una possible
finançació per part del programa Life de la Comunitat Europea.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 621/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a sancions a restaurants per servir
peix i marisc de procedència no justificada. (BOPIB núm. 91 de 28
de febrer del 1997).

Durant l'any 1996 s'han imposat les següents sancions:
-Mallorca: 6 sancions.
-Eivissa-Formentera: 21 sancions.
-Menorca: 1 sanció.

 
Palma, 12 de març del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 623/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a incentius per a la rehabilitació
d'habitatges. (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

Hi ha dues figures que es gestionen des de la Direcció
General d'Arquitectura i Habitatge i que possibiliten l'accés a
ajudes per a la rehabilitació d'habitatges donant cobertura a les
peticions d'una àmplia capa de la població balear. Les possibles
fórmules a aplicar són dues, donat que el Decret balear permet
optar a la subvenció directa o al subsidi d'interessos, i el Pla
d'Habitatge estatal que permet una combinació de les dues; la línia
que prefereixen els peticionaris és la de la subvenció.

Pel que fa a les mesures que es pensen dur a terme ja
estan en marxa per l'existència d'un pla nacional de l'habitatge i
també un pla balear de rehabilitació que amplia i completa
l'anterior en les particularitats de la idiosincràsia balear. L'objectiu
en el qual ja es treballa és el que té com a finalitat donar el màxim
desenvolupament als plans existents, arribant a un nivell òptim de
realitzacions.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 624/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la promoció dels llibres en
català publicats a les Balears. (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del
1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va
concórrer, durant l'any 1996, a la Fira del Llibre de Palma amb les
edicions pròpies i una àmplia mostra de publicacions de l'Any de
les Rondalles.

Per a l'any 1997 s'ha previst l'assistència, de bell nou, a
la Fira del Llibre de Palma i l'establiment de col•laboracions amb
Menorca i Eivissa per a difusió de la producció editorial en
llengua catalana.
 

Palma, 10 d'abril del 1997.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 626/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la inclusió de Menorca i les
Pitiüses a l'estudi "Ibèrica-Mallorca" sobre malalties cardíaques.
(BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

Atès que l'estudi Ibèrica Mallorca sobre malalties
cardíaques respon a una iniciativa privada d'un grup de cardiòlegs,
no finançat per la Conselleria de Sanitat i del qual es va tenir
coneixement quan ja s'havia dissenyat, no va semblar oportú ni
adequat interferir-hi modificant l'àmbit territorial de l'estudi
esmentat.
 

Palma, 2 de maig del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 627/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la incidència de problemes auditius
entre la població escolar. (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del
1997).

En resposta a la seva pregunta i utilitzant les dades
acumulades en les campanyes que de forma ininterrompuda s'han
desenvolupat des del curs escolar 1986-87 i fins al darrer
complimentat, 1995-96, el 25% de la població testada -nins que
cursen el primer any d'ensenyament primari, rang d'edats 5-7 anys-
són referits a estudi posterior si presenten algun tipus d'alteració en
la funcionalitat de les seves oïdes. El posterior esporgament d'aquest
grup situa el percentatge de nins afectats d'hipoacúsia en el 12,8%
sobre el total sotmès a screening com s'esmenta abans -més de
40.000- considerant com a hipoacúsia la pèrdua superior a 30 dB en
una o més de les tres freqüències audiomètriques testades
(escollides pel seu interès per a la comprensió de la parla) en una o
ambdues oïdes. Els percentatges de nins amb afectació bilateral, que
per raons òbvies suposa el grup de més alt risc referit al rendiment
escolar, se situa en el 5,5% del total de la mostra, al voltant de 360
nins detectats cada curs escolar. En relació a aquestes xifres no hem
observat diferències entre les illes llevat d'una discreta major
incidència en el segment de la mostra que pertany a col•legis de
Palma, sense que arribi a tenir significació estadística.
 

Palma, 2 de maig del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 628/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a actuacions a les Pitiüses dins el Pla
regional de lluita contra la drogaaddicció. (BOPIB núm. 91 de 28 de
febrer del 1997).

La Conselleria de Sanitat té previst signar un conveni de
col•laboració amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera pel qual
la conselleria financia les accions en matèria de prevenció i
tractament que es duran a terme en el marc del Pla regional de lluita
contra la drogaaddicció a les Pitiüses.

Amb independència del conveni s'ha previst iniciar un
programa d'intercanvi de xeringues entre toxicòmans actius en
col•laboració amb el consell insular; només estam pendents que es
presenti una proposta ferma per part de l'esmentat consell insular.
 

Palma, 2 de maig del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 659/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep I. Portella, relativa a campanya publicitària del Pla de
promoció del voluntariat de la CAIB. (BOPIB núm. 91 de 28 de
febrer del 1997).
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1.- La partida pressupostària a la qual s'imputen les
24.750.000 pessetes, base de la licitació, i les que resultin després
del concurs és la 31101 126901 64000 0.

2.- Difusió del voluntariat.
3.- El que es fixa a les bases del concurs.
4.- No cal.
5.- El que es troben a l'abast de la societat en general.
6.- De la mateixa manera que es cobreixen totes les

campanyes existents.
7.- El Govern no pot decidir els calendaris de

tramitacions parlamentàries, que són propis del Parlament.
 

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

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 661/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep I. Portella, relativa al programa especial de
suport als esportistes de les Illes Balears que opten a participar en
l'olimpíada de Sydney. (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

Malgrat que no s'ha establert un programa específic per
als esportistes participants a Sydney, ja que en aquests moments
no es té coneixement de la llista corresponent salvant els que estan
en programes de conducció cap a la possibilitat de selecció, es
crea l'Escola balear de l'esport i ja s'estan realitzant les escoles
superiors, que són programes per reunir en grups específics i de
treball concret, d'alt rendiment, els esportistes balears que poden
gaudir de la possibilitat d'incorporació en qualsevol programa de
selecció o de participació olímpica si s'escau.
 

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

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 662/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep I. Portella, relativa a l'oferta d'estudis
universitaris i l'extensió universitària d'Alaior. (BOPIB núm. 91 de
28 de febrer del 1997).

La inversió pressupostària del Govern es farà a través de
la Universitat, la qual té prevista una inversió de 20 milions de
pessetes que, juntament amb les aportacions de l'Ajuntament
d'Alaior i del Consell Insular de Menorca, possibilitaran les
reformes necessàries de l'edifici de Can Salord.

La programació d'inplantació d'estudis és la següent:

-1997/1998: 1r Mestre.Educació infantil (implantació)

-1998/1999: 1r Mestre.Educació infantil (manteniment)
2n Mestre.Educació infantil (implantació)
1r Ciències empresarials (implantació)

-1999/2000: 1r Mestre.Educació infantil (manteniment)
2n Mestre.Educació infantil (manteniment)
3r Mestre.Educació infantil (implantació)
1r Ciències empresarials (manteniment)
2n Ciències empresarials (implantació)
1r Enginyer tècnic de Telecomunicacions

(Telemàtica) o d'altre estudi (implantació)

Pressupost de l'any 1997: Capítol 2, 25 milions; capítol 6,
26 milions.

El professorat estarà constituït per professorat associat, pel
mateix de l'extensió, per professorat de la UIB i per professorat
contractat. 

El professorat de la UIB assumirà les tasques següents: 
- Docència del professorat de la UIB:
a) Durant la fase d'implantació de l'assignatura: 1. Impartir

la meitat de l'horari lectiu corresponent a la seva assignatura en cada
illa i a l'altra meitat mitjançant video conferència. 2. Preparar els
materials didàctics de l'assignatura per a la fase semipresencial. 3.
Mantenir tutories electròniques amb els alumnes de les extensions.
4. Seleccionar els materials bibliogràfics de la biblioteca de
l'extensió.

b) Durant la fase de manteniment: 1. Mantenir al dia els
materials didàctics durant els quatre anys següents. 2. Desenvolupar
seminaris periòdics en cada illa. 3. Mantenir tutories electròniques
amb els alumnes de les extensions. 4. Seleccionar els materials
bibliogràfics de la biblioteca de l'extensió.

- Docència del professorat de l'extensió:
Professorat associat. Tasques docents segons la legislació

vigent. Orgànicament quedarien integrats en els departaments i
centres corresponents a la UIB.

- Docència d'oferta complementària:
Professorat contractat per hora, conferència o similar.

Característiques generals del projecte.
Es projecta una oferta d'estudis dinàmica, disposada de tal

manera que no quedi enquistada en una o dues titulacions perpètues,
sinó que permetrà una major amplitud i variació d'opcions
universitàries.

Perquè els potencials estudiants prenguin les seves
decisions en el marc d'aquesta oferta dinàmica, l'oferta d'estudis ha
de ser plurianual, de tal manera que coneixeran almenys l'oferta
mínima garantida pels altres tres anys següents.

Els estudis seran bidireccionalment compatibles, de
manera que l'estudiant que els iniciï a Eivissa o Menorca pugui
continuar-los en qualsevol moment -cursos successius, accés a
segons cicles- a Palma i viceversa.

Ha d'existir un nucli docent arrelat a les illes menors que
col•laborarà en la docència de les assignatures oficials i, molt
especialment, promourà i desenvoluparà l'oferta complementària:
crèdits de lliure configuració, cursos de postgrau, etc.

S'emprarà una metodologia innovadora, tant pel que fa a
la didàctica -foment dels mètodes interactius d'ensenyament en front
dels lectius- com pel que fa a la tecnologia -utilització de mitjans
informàtics i telemàtics, materials àudio visuals, tutoria electrònica-
de tal manera que l'estudiant afegirà a la seva titulació una formació
avançada i aplicada a les noves tecnologies.

Els estudis atendran les peculiaritats del medi físic i social
de cada illa, la qual cosa cal tenir en compte en els programes de les
assignatures, en l'oferta d'assignatures optatives específiques i en
l'oferta complementària.

L'extensió universitària estarà oberta a tots els estudiants
eivissencs o menorquins encara que no hi estudiïn; tots podran
utilitzar les instal•lacions i els mitjans informàtics i bibliogràfics
durant el període lectiu i fora d'aquest.
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Estudis en fase d'implantació.
La fase d'implantació permetrà acollir un màxim de

50/60 alumnes per illa, per els quals es crearà un grup especial.
Els estudiants disposaran d'un horari lectiu equiparable al de les
titulacions de Palma, aproximadament quatre o cinc hores diàries
de classe. Les classes les impartirien els professors titulars de
l'assignatura de Palma i professorat associat de l'extensió
coordinat amb el professorat de Palma. Aproximadament un 30%
de les classes podran desenvolupar-se per mitjans telemàtics. Les
tutories es desenvoluparan tant a l'extensió universitària com per
mitjans telemàtics. Tots els processos administratius, els exàmens
i les informacions acadèmiques -qualificacions- es produiran a
l'extensió.

Estudis en fase de manteniment.
La fase de manteniment permetrà seguir des de les

extensions el curs impartit a Palma, mitjançant materials didàctics
-escrits, audiovisuals, informàtics-, tutoria electrònica i seminari.
La possibilitat de suport de professorat associat de l'extensió
dependrà de la demanda. Tots els processos administratius, els
exàmens i les informacions acadèmiques -qualificacions- es
produiran a l'extensió.

Oferta complementària.
Al llarg del període lectiu es desenvoluparan cursos i

seminaris oberts al públic que serviran per al reconeixement de
crèdits de lliure configuració. El mateix valor podria concedir-se
als cursos d'estiu que s'imparteixen en cada illa.
 

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

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 663/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep I. Portella, relativa a publicitat i promoció del Pla
BIT. (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

L'objectiu de l'estratègia BIT és difondre l'ús de les
noves tecnologies de les comunicacions a la societat balear. En
aquest sentit preveu la convocatòria de diverses ajudes per
estimular la creació de massa crítica que permeti la presència
massiva d'empreses i particulars com a usuaris de les xarxes
telemàtiques.

Tant les utilitats de les xarxes com les ajudes disponibles
han de ser adequadament comunicades a la societat per:

- Incrementar l'ús de les telecomunicacions, fer així més
competitives les empreses i aconseguir la superació, encara que
sigui parcial, de la insularitat.

- Fomentar i accelerar la incorporació d'aquestes
tècniques mitjançant convocatòries horitzontals.

- Crear estàndards balears que permetin l'ús racional de
les tecnologies i evitar els errors que es puguin produir per manca
d'informació i coneixements. 

Tot això exigeix l'existència d'una campanya pública que
informi adequadament els ciutadans dels potencials de què
disposam. L'objectiu de la campanya de promoció i publicitat del
Pla BIT és trobar un subministrador dels serveis següents: 

- Concebre una idea i planificar una campanya de
publicitat en els mitjans de comunicació.

- Dur a terme els anuncis en els diversos mitjans.
- Emetre i publicar els anuncis dissenyats.
- Realitzar una exposició sobre les noves tecnologies, la

utilitat, el futur i l'aplicació que tenen a les Balears.

La partida pressupostària a què s'imputa la despesa de 50
milions de pessetes és 11501 521201 64000 0 del pressupost de
l'any 1997 (s'adjunta escrit de la Intervenció General de data 14 de
febrer d'enguany).

El termini temporal és de set mesos prorrogables. L'abast
és primordialment el territori de les Illes Balears.

Com a resposta a la pregunta sobre quins suports tècnics
comprèn la proposta de Clave de Publicidad, S.A., s'adjuten
fotocòpies

Pel que fa al procediment negociat sense publicitat derivat
del concurs previ, declarat desert el 19 de juny del 1996, es pot
contestar que el dia 21 de novembre del 1996 i dia 9 de desembre
del 1996 es va trametre escrit de participació a les empreses Di7,
Nimbus Publicidad i Clave de Publicidad, S.A. A la primera
invitació just va presentar oferta l'empresa Clave de Publicidad,
S.A., i a la invitació de dia 9 de desembre del 1996 les tres
presentaren ofertes, però les empreses Publicitat Di7 i Nimbus
Publicidad presentaren la documentació incorrecta.
 

Palma, 18 de març del 1997.
La Secretària General Tècnica:
Margalida Cabrer i González.

L'escrit i les fotocòpies adjuntes a la resposta queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 664/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep I. Portella, relativa a campanya publicitària del Pla de
difusió de la qualitat. (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

1.- La partida pressupostària a la qual s'imputen les
24.750.000 pessetes previstes per la campanya publicitària és 31101
126901 64000 0.

2.- Difusió i conscienciació de la societat sobre la
necessitat de fer les coses amb qualitat.

3.- El que fixa el concurs públic.
4.- Els habituals a les campanyes.
5.- Com és habitual, mitjançant els mitjans de

comunicació.
 

Palma, 10 de març del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.
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Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 670/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a la concessió del tren de
Sóller. (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

La concessió ferroviària de Palma al Port de Sóller es va
atorgar inicialment al Sr. Pedro Alcover i Maspons el dia 23 de
febrer del 1911, el qual la va transmetre a la Societat Anònima
Ferrocarrils de Sóller l'1 d'abril del 1912. D'acord amb el plec de
condicions particulars que van servir de base a la concessió, el
termini de vigència de la concessió ferroviària és el 23 de febrer
del 2010.

El Govern no ha decidit res de cara a la finalització de
la concessió, donat que encara falta un nombre considerable
d'anys per analitzar les diferents possibilitats que jurídicament
poden existir. Actualment s'està en un procés previ de presa de
contacte i anàlisi de les esmentades possibilitats.

El Govern no està negociant cap pròrroga de la
concessió.

La Conselleria de Foment no té coneixement del fet que
s'hagi encarregat un peritatge sobre la valoració dels terrenys de
l'estació de Palma del Ferrocarril de Sóller.

Ampliació de la resposta: 
La desapareguda Conselleria d'Obres Públiques,

Ordenació del Territori i Medi Ambient va sol•licitar, l'any 1994,
a l'arquitecte superior Sr. Salvador Juan Mas un dictamen segons
estudi i valor immobiliari del solar Ferrocarril de Sóller de dia 25
de març del 1994 i del qual vostè ja té còpia.

Aquest peritatge era per conèixer la situació urbanística
i valor immobiliari dels terrenys ocupats per l'estació del
ferrocarril de Sóller a Palma davant la nova situació urbanística
creada per la revisió del PGOU de Palma, pendent d'aprovació, i
que els incloïa dins el Pla especial de les Estacions amb allò que
suposava de conservació d'edificis i possible modificació no tan
sols de les línies ferroviàries sinó també de tot l'entorn del futur
Parc de les Estacions.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 678/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a projecte de desviament de la
carretera Maó-Ciutadella al seu pas per Ferreries. (BOPIB núm.
91 de 28 de febrer del 1997).

El projecte de variant de Ferreries a la carretera C-721
de Maó a Ciutadella -clau 3-CA-9008.0NC- es troba inclòs a la
proposta de conveni remesa al Ministeri de Foment. 

En aquests moments es troba en consideració el projecte
perquè s'ha d'estudiar una variant de menor longitud que se
circumscriuria als trams corbs i el tram recte de la travessia actual
romandria a l'esmentada carretera.

No s'ha pres cap decisió a l'espera de comptar amb un
estudi comparatiu de les dues solucions.
 

Palma, 11 de març del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 710/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Mª Barceló, relativa a obres finançades per la
Conselleria d'Agricultura a Menorca per a l'any 1997. (BOPIB núm.
91 de 28 de febrer del 1997).

Les obres finançades per la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria a Menorca l'any 1997 són les següents, amb
especificació dels projectes i el pressupost de cadascuna de les
obres.

1.- Electrificació en baixa tensió per a la zona rural es
Pontarró en els termes municipals de Maó, Alaior i es Mercadal.
Import d'adjudicació, 28.460.124 pessetes; inversió en 1997,
6.386.493 pessetes.

També es preveu l'electrificació de l'anomenat "Pla verd",
en el qual el Govern té assumit el seu compromís i que en aquest
moment està pendent del fet que els interessats estableixin la S.A.T.
necessària per dur-se a terme.

2.- Camins rurals amb conveni amb els ajuntaments al
1996, cofinançat per la CAIB en un 70% i l'execució pels
ajuntaments el 1997:

Alaior, Binifamis, 4.978.380 ptes.
Ciutadella, Santa Catalina, 9.769.146 ptes.
Es Mercadal, de's Martinells, 5.077.730 ptes.
Es Migjorn gran, Binigaus (1r tram), 1.826.270 pts.
Maó, vell de Sant Climent i Torelló, 10.887.906.
Sant Lluís, Biniparrell, 4.877.368 ptes.

3.- Camins per conveniar amb ajuntaments el 1997,
cofinançats per la CAIB en un 70% i execució pels ajuntaments.
Està pendent l'aprovació del decret que modifica el Decret 87/94, de
13 de juliol. Una vegada aprovat i formulades les sol•licituds
definitives pels ajuntaments es podran formalitzar els convenis a
càrrec de la partida pressupostària corresponent inclosa en els
pressuposts de despeses de la CAIB per al 1997 a obres
d'infraestructura rural (Menorca), tenint en compte que al seu càrrec
es cofinancen les anualitats per al 1997 de les obres relacionades a
l'apartat anterior.

4.- Proveïment d'aigua potable a la zona de Favàritx del
terme municipal de Maó. És en fase d'estudi el projecte d'aquestes
obres, la iniciació de les quals en el 1997 se supedita al pressupost
que se'n determini i a la disponibilitat pressupostària, una vegada
seleccionades les obres de millora de camins rurals a conveniar pels
ajuntaments en el 1997.

5.- Per a l'any 1997 la Direcció General de Comerç té
projectat finançar les obres següents a l'illa de Menorca:

- Reforma del mercat del Claustre; subvenció, 35.000.000
pessetes.

- Obres zona comercial i equipaments del nucli urbà d'es
Mercadal; subvenció, 4.636.000 pessetes.

- Obres remodelació carrers de caràcter comercial de Maó;
subvenció, 10.000.000 pessetes.
 

Palma, 21 de març del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Joan i Cardona.
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Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 711/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a les sol•licituds
presentades a la Conselleria de Sanitat i Consum per esser
laboratoris de productes de consum. (BOPIB núm. 91 de 28 de
febrer del 1997).

S'han presentat dues sol•licituds d'acreditació per esser
laboratoris de productes de consum:

Munditest Menorca, S.L.; data 17/12/96. Resolució en
tràmit.

Carotest Balear, S.A.; data 31/1/97. Resolució en tràmit.
 

Palma, 2 de maig del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 712/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a sol•licituds presentades
per a accedir a les ajudes per les activitats de les associacions de
ramaders amb finalitat productiva i sanitària. (BOPIB núm. 91 de
28 de febrer del 1997).

Les associacions de ramaders, el cost dels projectes de
treball presentats i les subvencions sol•licitades són les següents:

Asociación productores ganado porcino, 1.319.000.
Subvenció discrecional.

Asociación de criadores de caballos de raza mallorquina,
2.260.000. Discrecional.

Asociación criadores de caballos de raza menorquina,
8.780.000. Discrecional.

Club del ca rater, 470.000. Discrecional.
Club del ca de bestiar, 1.270.000. Discrecional.
Asociación balear de criadores y propietarios de caballos

de pura raza "Es Cavall", 4.775.000. Discrecional.
Asociación frisona balear, 3.200.000. Discrecional.
Associació balear de ramaders d'oví. 6.150.000.

Discrecional.
Acriproasma (Asociación criadores de asnos raza

mallorquina), 560.000. Discrecional.
Asociación criadores caprino, 2.900.000. Discrecional.
Federació balear de colombofilia, 703.000. Subvenció,

500.000.
Associació menorquina criadors de bens, 1.961.000. Subv.
200.000.

Asociación productores ovino Ibiza, 500.000. Subv.
500.000.

ADS porcino comarca de Campos, 9.616.220.
Discrecional.

ADS porcino comarca de Manacor, 16.652.695.
Discrecional.

ADS porcino comarca de Palma, 7.703.003.
Discrecional.

ADS porcino comarca de Inca, 16.625.878.
Discrecional.

En producció animal els projectes de treball seran els
propis per ajudar al seu funcionament, i en agrupacions de defensa
sanitària l'execució del programa sanitari en les explotacions
porquines.
 

Palma, 10 de març del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 713/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Mª Barceló, relativa a l'execució del programa
regional d'ajudes per a fomentar les inversions forestals en
explotacions agràries l'any 1996. (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer
del 1997).

L'execució del programa regional d'ajudes per a fomentar
les inversions forestals en explotacions agràries a les Illes Balears
l'any 1996 ha estat de 328,96 Ha. certificades.

A la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral no li consta la quantitat que ha gastat cada
particular, ja que l'ajuda va en funció d'uns mòduls, tècniques -tipus
de sòl, tasques a realitzar, espècies a forestar-, etc.

La superfície afectada -plantacions certificades en el
1996- especificant titular, hectàrees, localització i inversions
sol•licitada és la que s'adjunta.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran.

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

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 718/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a analítiques realitzades al complex
hospitalari de Mallorca. (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

Durant l'any 1996 s'han analitzat 237.700 mostres de
laboratori en aquest complex.
 

Palma, 24 de març del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 719/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa als ingressos del complex hospitalari
de Mallorca. (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

L'activitat assistencial del Complex hospitalari de
Mallorca, pel que fa als ingressos en els hospitals d'aquest complex,
pel contracte programa amb l'Insalud durant els anys 1995 i 1996 ha
estat la següent:

Any 1995  9.434 malalts.
Any 1996 10.088 malalts.

 
Palma, 24 de març del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 720/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a analítiques que pot absorbir
el complex hospitalari de Mallorca. (BOPIB núm. 91 de 28 de
febrer del 1997).

El Complex hospitalari de Mallorca pot absorbir el
nombre d'analítiques derivades dels ingressos que es produeixen
en els hospitals del complex i dels llits existents en ells.
 

Palma, 24 de març del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 721/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a convenis per a la
construcció-rehabilitació de centres sanitaris. (BOPIB núm. 91 de
28 de febrer del 1997).

Fins al dia 28 de febrer d'enguany no s'ha signat cap
conveni amb ajuntaments o consells insulars per aquest concepte.
 

Palma, 11 de març del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 721/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a la xarxa d'àrees
recreatives del Govern de la CAIB. (BOPIB núm. 91 de 28 de
febrer del 1997).

Les àrees recreatives existents a Balears són les
següents:

Gorg Blau - Escorca.
Menut - Escorca.
Ca s'Amitger - Escorca.
Binifaldó - Escorca.
Font des Noguer - Escorca.
Es Pixarells - Escorca.
Son Moragues - Valldemossa.
Son Fortuny - Estellencs.
Comuna de Bunyola.
Comuna de Fornalutx.
Cala Murta - Pollença; propietat de la Fundació Rotger

Villalonga.
Puig de Santuïri - Pollença.
Son Ferrer - Calvià.
Comuna de Lloret.
Coveta Negra - Caimari.
Es Fornassos - Caimari.
Comuna de Biniamar - Selva.
Puig de Sant Salvador - Felanitx.
Puig de Santa Magdalena - Inca.
Molí de ca s'Hereu - Son Servera; prop. privada.
Sa Torre de Canyamel - Alcúdia.
Es Comú de Muro - Muro.
Lloseta.
Coll Baix - Alcúdia.
S'Illot - Alcúdia.
Es Pinaret - Ciutadella.
S'Argentera - Sta. Eulàlia.

Llevat de les indicades, totes les altres estan ubicades a
terrenys públics. Els usos són recreatius. Les àrees compten amb
taules, bancs, fogons, escombraries i algunes d'elles amb serveis
higiènics i jocs infantils.

Sefobasa compta anualment amb un pressupost de
manteniment de 30.000.000 de pessetes que permet cobrir les
despeses de neteja setmanal de cadascuna d'elles, recollida de fems
i reposició de tots els elements que bé per l'ús es van desgastant o
bé, per la incúria dels usuaris, es destrossen periòdicament.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 723/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Mª Barceló, relativa a projectes de la Conselleria de
Medi Ambient per al període 1997-1999. (BOPIB núm. 91 de 28 de
febrer del 1997).
 

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

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 725/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Mª Barceló, relativa a subvencions per l'analítica de
la llet i formatge. (BOPIB núm. 91 de 28 de febrer del 1997).

Existeix una línia de subvencions basada en l'Ordre del
Conseller d'Agricultura i Pesca de 25 de juliol del 1994, modificada
per l'Ordre de 27/09/94 per la qual s'estableixen ajudes per al
desenvolupament de programes de control de la qualitat de la llet de
bestiar boví mitjançant les entitats associatives.

Per a l'any 1997 el pressupost disponible és de 3.000.000
de pessetes. 

El procediment per accedir-hi és sol•licitar-ho complint
els requisits de l'article 1r i presentant la documentació indicada en
l'article 6 de la normativa abans esmentada.

Les ajudes són tramitades per la Direcció General
d'Agricultura mitjançant el servei de Ramaderia.
 

Palma, 10 de març del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 737/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a subvencions concedides al
Museu d'Art Contemporani de sa Pobla. (BOPIB núm. 93 de 7 de
març del 1997).

L'Ibatur ha concedit al Museu d'Art Contemporani de sa
Pobla subvencions per un import total de 26.000.000 pessetes, per
la rehabilitació del Museu i per la realització d'un fulletó, amb
càrrec als exercicis pressupostaris següents:

Any 1994: 5.000.000 pessetes.
Any 1995: 18.611.060 pessetes.
Any 1996: 2.388.940 pessetes.

 
Palma, 1 d'abril  del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 781/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a l'ampliació del Port de
Ciutadella. (BOPIB núm. 93 de 7 de març del 1997).

En data 20 de març del 1977 es va signar el Conveni de
col•laboració entre el Govern balear i l'Ajuntament de Ciutadella
de Menorca per a l'adjudicació d'obres del port esportiu de Cala en
Busquets i l'adjudicació dels programes d'actuació urbanística,
sectors C-3 i C-2, del Pla general d'ordenació urbana d'aquest
terme municipal.

Una vegada signat el Conveni, va tenir lloc la primera
reunió el dia 3 d'abril del corrent; per això actualment s'estan
redactant les noves bases que han de regir el concurs que es
convoqui. Per aquest motiu ens és impossible indicar-vos quines
seran les condicions imposades pel Govern i l'ajuntament de
Ciutadella de Menorca per al tercer concurs.
 

Palma, 4 d'abril  del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus Beltran.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 782/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana M. Barceló, relativa a inversions fetes pel
Govern en instal•lacions esportives a cada illa als anys 1994, 1995,
1996 i previsions per al 1997. (BOPIB núm. 93 de 7 de març del
1997).

Inversions realitzades en instal•lacions esportives en
cadascuna de les illes en els anys 94, 95, 96, per part de la CAIB.

A).- Pla EEFCE (Pla d'extensió de l'Educació Física en els
centres Escolars).

A.1.- Anys 1996. Pagament del deute amb el CSD:
82.232.425 pessetes, (pendent de les certificacions en el total de la
CAIB).

A.2.- Any 1995. Menorca: 30.538.133 pessetes.
A.3.- Any 1996. Menorca: 24.585.908 pessetes.
Mallorca: 86.336.131 pessetes.
A.4.- Any 1997: Mallorca: 167.000.000 pessetes.

B) Altres inversions.
B.1.- Escola de Vela Calanova:
1994: 54.000.000 pessetes.
1995: ---
1996: 29.996.793 pessetes.
1997: 319.000.000 pessetes.
B.2.- Poliesportiu "Príncipes de España":
1994: 42.443.140 pessetes.
1995: 2.558.000 pessetes.
1996: 57.103.664 pessetes.
1997: 320.000.000 pessetes.
B.3.- Pla especial de construcció de les instal•lacions

esportives específiques a Menorca: 35.000.000 pessetes.
 

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

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 1363/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a empreses de calçat de Menorca a les
quals se'ls ha concedit alguna subvenció en càrrec al Pla de
reindustrialització, durant els anys 1993, 1994, 1995 i 1996. (BOPIB
núm. 93 de 7 de març del 1997).

S'hi adjunten llistats de les empreses del sector calçat i
auxiliars de Menorca que han rebut subvencions en el marc del
PRIB, i s'especificia el tipus de projecte o línia a la qual s'acolliren.

Ja que es tracta d'un Pla aprovat pel Parlament, en el
novembre de 1993, la seva aplicació s'inicia el 1994, i en
conseqüència s'acompanyen les xifres dels exercicis 1994, 1995 i
1996, encara que algunes ajudes del 1994 es tramitaren a l'empara
d'un decret anterior (9/1987).

Finalment s'ha d'indicar que en els expedients de l'exercici
1996 s'ha anotat l'import de la subvenció concedida en lloc de la
pagada, ja que en alguns expedients no s'ha finalitzat la tramitació
administrativa.
 

Palma, 19 de març del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

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

A la Pregunta RGE núm. 1398/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a extracció o pesca al Port
de Palma. (BOPIB núm. 93 de 7 de març del 1997).

El motiu que justifica l'Ordre del conseller d'Agricultura,
comerç i Indústria de dia 12 de febrer del 1997, relativa a la
prohibició de dur a terme cap tipus d'extracció o pesca en la zona
anomenada Port de Palma és la localització i determinació per part
dels tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria
d'una proliferació ("marea roja") del dinoflagel•lat planctònic
Alexandrium minutum, espècie potencialment tòxica.
 

Palma, 19 de febrer del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan Cardona.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 1399/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a cost de l'estudi realitzat per
la Fundació Agustí de Bethencourt de la Universitat Politècnica de
Madrid. (BOPIB núm. 93 de 7 de març del 1997).

L'estudi realitzat per la fundació Agustí Bethencourt de
la Universitat Politècnica de Madrid realitzat pel catedràtic Rafael
Izquierdo de Bartolomé, encarregat pel Govern va ser de
1.990.000 pessetes (un milió nou-centes noranta-mil pessetes).
 

Palma, 14 de març del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger Pocoví.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 1463/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur, relativa a les xarxes elèctriques paralitzades
a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 96 de 24 de març del 1997).

No hi ha cap xarxa elèctrica entre Mallorca i Eivissa i
Formentera paralitzada per la possible incidència en el
desenvolupament del Pla energètic.

Per altra part la relació de les xarxes elèctriques de les
illes d'Eivissa i Formentera que requereix informe medi ambiental
i que estan pendents de que sigui remesa documentació a aquesta
conselleria són les següents:

Línies A.T., B.T. i E.T. en s'Estany des Peix. Formentera.
Línies subterrànies en ses Salines. Formentera.
Ampliació xarxa B.T. finca cantera Can Orvay. S. Josep.
Línia A.T. de 15 KV "Mastella" Sta. Eulàlia.
Línia 15 KV "Figuera borda" i xarxa B.T. (Cala Conta). S. Josep.
Ampliació xarxa B.T. de C.T. na Xamena I). S. Joan Bautista.
Xarxa B.T. de C.T. "Alfredo". S. Josep.
 

Palma, 8 d'abril  del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Urbanisme:
Bartomeu Reus Beltran.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 1464/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a la campanya publicitària
PRODUIR. (BOPIB núm. 96 de 24 de març del 1997).

S'hi adjunta relació dels diaris i del cost de cadascun d'ells
a la campanya publicitària PRODUIR.

Pel que fa als dies, ara mateix no ho podem especificar, i
l'única cosa que us podem dir és que varen sortir des del dia 23 de
febrer fins al 6 d'abril d'enguany.
 

Palma, 15 d'abril del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

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

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 1555/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Eberhard Grosske, relativa a l'expedient de la companyia
Iscomar. (BOPIB núm. 96 de 24 de març del 1997).

Les qüestions plantejades pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida relatives a les actuacions de l'autoritat laboral en
relació a la presumpta actuació fraudulenta d'Iscomar al Govern
balear, s'han de fer ales autoritats marítimes de l'administració
central que són les competents per investigar les acusacions fetes
per les organitzacions sindicals.
 

Palma, 9 d'abril del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 1623/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a les línies d'actuació i
necessitats de personal de l'IBANAT. (BOPIB núm. 96 de 24 de març
del 1997).

Línies d'atuació i gestió de l'IBANAT:
- Campanya contra incendis forestals.
- Gestió d'àrees recreatives.
- Gestió finques públiques.
- Gestió d'ús públic i manteniment de parcs naturals.

Pel que fa a les necessitats de personal cal dir que en
funció de les actuacions de les gestions anteriors, en principi es
mantendrà la plantilla fixa de Sefobasa i s'estudiaran possibilitats
futures.
 

Palma, 13 de maig del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus Beltran.
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Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 1625/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Xavier Tejero, relativa a despeses de la biblioteca
pública de Maó. (BOPIB núm. 96 de 24 de març del 1997).

Any 1993
Manteniment edifici: 38.320
Manteniment maquinària: 692.283
Manteniment mobiliari: 53.026
Manteniment equip audiovisual: 360
Manteniment equip informàtic: 17.250
Neteja: 2.195.110
Material oficina: 568.948
Subministraments: 1.356.824
Comunicacions: 548.972
Transports: 0
Adquisicions bibliogràfiques: 7.652.286
Activitats culturals: 212.200
1%: 
Catàleg col•lecció Pat. bibliogràfic:
Altres invers.: 711.450

Any 1994
Manteniment edifici: 150.000
Manteniment maquinària: 464.091
Manteniment mobiliari: 50
Manteniment equip audiovisual: 0
Manteniment equip informàtic: 0
Neteja: 1.975.600
Material oficina: 300.000
Subministraments: 1.301.060
Comunicacions: 500.000
Transports: 25.000
Adquisicions bibliogràfiques: 6.141.550
Activitats culturals: 100.000
1%: 2.800.000
Catàleg col•lecció Pat. bibliogràfic: 1.480.000
Altres invers.:

Any 1995
Manteniment edifici: 871.864
Manteniment maquinària: 503.246
Manteniment mobiliari: 50
Manteniment equip audiovisual: 0
Manteniment equip informàtic: 0
Neteja: 2.148.886
Material oficina: 580.001
Subministraments: 2.371.276
Comunicacions: 526.270
Transports: 25.000
Adquisicions bibliogràfiques: 5.300.687
Activitats culturals: 36.896
1%:
Catàleg col•lecció Pat. bibliogràfic: 1.400.000
Altres invers.: 2.337.992

Any 1996
Manteniment edifici: 150.000
Manteniment maquinària: 464.000
Manteniment mobiliari: 50
Manteniment equip audiovisual: 50
Manteniment equip informàtic: 0
Neteja: 1.975.836
Material oficina: 300.000
Subministraments: 1.301.060
Comunicacions: 525.000
Transports: 0
Adquisicions bibliogràfiques: 1.500.000
Activitats culturals: 100.050
1%:
Catàleg col•lecció Pat. bibliogràfic:
Altres invers.: 1.040.397
 

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

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 1626/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Dieguez, relativa a ajudes a entitats esportives.
(BOPIB núm. 96 de 24 de març del 1997).

Les ajudes rebudes de la CAIB en els anys 94, 95 i 96 són
les que s'han atorgat mitjançant les convocatòries publicades en el
BOCAIB.

Cap equip de lliga LEB ha rebut ajuda o subvenció
específica.
 

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

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 1627/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a la campanya "la qualitat
obre fronteres". (BOPIB núm. 96 de 24 de març del 1997).

"La qualitat obre fronteres" no és una campanya
institucional per si mateixa. Forma part d'una campanya
institucional que du com a títol genèric "La qualitat". D'aquesta
campanya se n'ha fet 19 adaptacions que abasten diversos àmbits
socials i sectors productius.

L'anunci al que fa referència la parlamentària socialista ha
estat publicat en els diferents mitjans, dates i amb els següents
preus:
Mitjà: Veu de Sóller.
Edició: 404
Data d'edició: març 97
Característiques tècniques: tamany pàgina B/NP
Preu iva inclòs: 106.696 pessetes.

Així mateix cal indicar que el Govern balear ha convocat
amb el procediment de concurs obert la difusió de la campanya de
publicitat "La qualitat" durant l'any en curs.
 

Palma, 9 d'abril del 1997.
Presidència del Govern balear.
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Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 1628/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a la memòria del compliment
dels acords entre el Govern balear i KJSI S.A.. (BOPIB núm. 96 de
24 de març del 1997).

L'empresa KJSI, S.A. no ha presentat en aquesta
conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria cap memòria en la
qual s'avalui el complement dels acords del conveni entre el
Govern balear i l'empresa esmentada amb data 22/01/96.
 

Palma, 14 d'abril del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 1629/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a projectes d'inversió entre
el Govern balear i KJSI S.A. (BOPIB núm. 96 de 24 de març del
1997).

L'empresa KSJI, S.A. no ha presentat en aquesta
direcció general els projectes d'inversió a què es refereix el punt
tercer dels acords signats entre el Govern i l'empresa esmentada.
 

Palma, 9 d'abril del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 1634/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa al finançament europeu del
Parc BIT. (BOPIB núm. 96 de 24 de març del 1997).

1.- Sí, la Comissió Europea ha concedit finançament per
al projecte Parc BIT.

2.- El projecte Parc BIT ha rebut finançament de la
Comissió Europea per les següents actuacions:

Programa: Perifra 1992
Actuació: Centro de Estratègia e Innovación Balear.
Pressupost total: 4.058.000 Ecus.
Cofinançament europeu: 50%

Programa: Thermie 95-96
Actuació: Expo-Cities Energy Extensive Planning of Cities/Phase
I 
- Landeshaupstadat Hannover/Expo 2000
- Govern balear/Parc BIT
- Expo'98 S.A. Lisboa
- City of Utrecht/Leidsche Rijn
Presupost total: 7.114.000 Ecus.
Cofinançament europeu: 22%

3.- Sí, a l'efecte de finançament, la Comissió Europea ha
inclòs el Parc BIT en el programa Marc 97-99 de l'Objectiu 2.
 

Palma, 29 d'abril del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus Beltran.

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 1658/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Eberhard Grosske, relativa a la regeneració de platges..
(BOPIB núm. 96 de 24 de març del 1997).

La regeneració de platges és competència de
l'administració central.
 

Palma, 14 d'abril del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus Beltran.

Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 1674/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a viatges subvencionats al Carib de
persones de la tercera edat. (BOPIB núm. 96 de 24 de març del
1997).

El Govern no té cap projecte en relació amb els viatges
subvencionats al Carib de persones de la tercera edat residents a les
Illes Balears. El Govern no ha decidit posar en marxa un programa
vacacional al Carib per a persones de la tercera edat residents a les
Illes Balears amb subvenció de la comunitat.
 

Palma, 7 d'abril del 1997.
La Secretària General Tècnica:
Margarita Cabrer González.

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 1714/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a quan té previst la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria presentar el Pla de pesca.. (BOPIB
núm. 96 de 24 de març del 1997).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, està
treballant en el Pla de pesca intentant consensuar-lo amb el sector
i altres administracions implicades i tant bon punt estigui acabat
serà presentat.
 

Palma, 4 d'abril del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 1715/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa al conveni amb l'Instituto de
Crédito Oficial. (BOPIB núm. 96 de 24 de març del 1997).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria ha signat
dos convenis:

1.- Conveni de col•laboració per al finançament de pimes.
Objectius: permetre a les empreses que inverteixin en el

seu àmbit territorial i que financiïn els seus projectes d'inversió amb
préstecs PIMES de l'Instituto de Crédito Oficial.

2.- Protocol de col•laboració per a la internacionalització
de la pime.

Objectius: promoure el procés d'internacionalització de les
empreses i incentivar la seva expansió a l'exterior.
 

Palma, 9 d'abril del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 1757/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la fira de turisme ITB de
Berlin. (BOPIB núm. 96 de 24 de març del 1997).

El nombre de persones que varen viatjar a Berlin amb
motiu de la fira ITB, amb càrrec al pressupost de l'Ibatur, fou de
setze.

El nombre de representants de mitjans de comunicació
que varen viatjar a Berlin amb motiu de la fira ITB, amb càrrec al
pressupost de l'Ibatur, fou de vint-i-cinc.

El cost de les despeses ocasionades amb motiu de
l'assistència a la fira de Berlin amb càrrec al pressupost de l'Ibatur,
en data d'avui, detallat per conceptes és el següent:

Turespaña: 2.975.000 pessetes.
Allotjament: 5.173.873 pessetes.
Espai: 2.926.488 pessetes.
bitllet d'avió: 3.118.970 pessetes.
Coktail: 1.246.771 pessetes.
Estand: 5.584.127 pessetes.
Acreditacions: 299.178 pessetes.
Lloguer cotxes: 396.837 pessetes.
Traductora: 206.136. pessetes.
Impressió invitacions: 60.031 pessetes.
Despeses estada: 718.747 pessetes.
Cartells: 16.240 pessetes.
 

Palma, 21 d'abril del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea.

Ordre de Publicació
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 1762/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a les delegacions de
Transmediterranea a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 96 de 24
de març del 1997).

El tancament de les delegacions de Menorca i Eivissa
són conseqüència del Pla d'empresa de Transmediterrània que
contempla la contractació externa de serveis, ja que amb les
delegacions no estratègiques s'ha plantejat la subcontrata com a
solució, la qual cosa ha suposat que part dels treballadors amb
destinació a aquestes delegacions hagin passat a l'empresa
consignatària, part a altres destinacions i excepcionalment s'ha
optat per indemnitzar-los.

Pel que fa al cas de Menorca, en quasi tota seguretat tots
els treballadors d'aquesta delegació passaran a l'empresa
consignatària o a altres destinacions de la companyia.

Respecte al cas d'Eivissa en data 2 d'abril de 1997 es va
tancar l'acord amb una consignatària, per la qual cosa ha començat
el procés de negociació entre l'emrpesa consignatària,
Transmediterrània i els treballadors afectats amb l'objecte de
recol•locar-los bé a l'empresa consignatària, bé a altres llocs de
feina de la Transmediterrània.
 

Palma, 9 d'abril del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 1777/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a Pla de promoció del voluntariat de
la CAIB. (BOPIB núm. 96 de 24 de març del 1997).

1.- El pressupost total que es dedicarà al Pla de promoció
del voluntariat s'especifica a la partida pressupostària 31101 126901
64000 0 del pressupost de despeses de 1997.

2.- Es té previst una duració del programa fins a 31 de
desembre de 1997 amb la finalitat de desenvolupar els següents
objectius:

* Conscienciar la societat dels beneficis del voluntariat i
defensar les seves actuacions desinteressades en favor dels altres.

* Treballar per tal que els programes de voluntariat de les
diferents associacions siguin accessibles a totes les persones
interessades.

* Realitzar una crida a possibles persones interessades i
canalitzar la demanda a través de les associacions existents.

3.- S'han realitzat consultes per part dels tècnics de
diferents conselleries entre organitzacions de voluntariat amb el
propòsit de captar l'interès i les finalitats d'aquestes, ja que es vol
donar una resposta global i no tan sols a les associacions de caire
social.
 

La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BN) 

A la Pregunta RGE núm. 1808/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a celebració de "Pista d'aventures"
a Eivissa. (BOPIB núm. 97 de 4 d'abril del 1997).

El cost total finançat per Fires ha estat de 5.880.689
pessetes. Conceptes principals:

- Serveis exteriors: 3.552.140
- Publicitat i propaganda: 1.209.447

L'assistència ha estat de 10.094 visitants.
Ingressos generals 5.596.075 pessetes.

La participació econòmica del Consell Insular d'Eivissa ha
estat d'un milió de pessetes per compra d'un joc, a més d'aportar el
recinte firal, el material de muntatge, part del personal i pagament
de tots els serveis d'aigua i electricitat.
 

Palma, 17 d'abril del 1997.
La Secretària General Tècnica:
Margalida Cabrer González.
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Ordre de Publicació
BO) 

A la Pregunta RGE núm. 1809/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a celebració de "Pista
d'aventures" a l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 97 de 4 d'abril del
1997).

Les dades de celebració de la Pista d'aventures de
Menorca estan previstes pels dies 27 de desembre del 1997 al 4 de
gener del 1998.

El pressupost de despeses és de 10.151.200 pessetes.
 

Palma, 18 d'abril del 1997.
La Secretària General Tècnica
Margalida Cabrer González.

Ordre de Publicació
BP) 

A la Pregunta RGE núm. 1922/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a ajuts al sector ramader.
(BOPIB núm. 98 d'11 d'abril del 1997).

L'ampli pla de xoc sobre la ramaderia bovina de llet que
el Govern balear ha presentat als ramaders de l'illa de Mallorca,
el passat dia 28 d'abril a Campos, i als ramaders de l'illa de
Menorca, el passat dia 15 de maig, inclou una sèrie de línies
d'ajudes als ramaders que, a grans trets, es detallen de la manera
següent:

La primera de les línies d'ajuda és referent a les
subvencions que es podran atorgar a les explotacions agrícoles pel
que fa a les necessitats de realitzar inversions a l'empresa, per tal
d'aconseguir tres objectius: la qualificació sanitària de l'animal,
amb anterioritat a l'any 1998; l'homologació de la pròpia
explotació agrícola, amb anterioritat al 31 de desembre del 1999;
i les inversions necessàries per protegir el medi ambient i l'aspecte
natural i rústic.

Per aconseguir aquests tres objectius es necessiten
generalment d'inversions, per a les quals el Govern balear oferirà
ajuda als ramaders. En cap cas, són ajudes directes als animals,
sinó que el conjunt d'ajudes es fa a l'explotació, i sobre la base
d'un càlcul de la seva importància i dirigides a la inversió.

A aquesta línia es destinarà, en principi, una quantitat
total de 1.200 milions de pessetes en tres anys i, en concret,a
l'exercici del 1997, es destinaran 420 milions de pessetes.

Les línies menys importants són, en alguns casos,
aquelles que la conselleria o l'Ibabsa ja realitzava, i que
actualment els seus crèdits disponibles s'amplien. Aquest pla de
xoc està dirigit a les ajudes de la compra de quota lletera; a les
revisions sanitàries del bestiar; a la millora genètica de les vaques,
etc.... Al conjunt de la resta de les línies, el Govern balear
destinarà, a l'any 1997, l'import total de 300 milions de pessetes.
 

Palma, 20 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BQ) 

A la Pregunta RGE núm. 1932/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a subvencions als consells reguladors
de les denominacions d'origen.. (BOPIB núm. 98 d'11 d'abril del
1997).

Les quantitats destinades a subvencionar cadascun dels consells
reguladors són:

Consell regulador: Queso Mahón.
Ordre 1.02.90 (1): 2.500.000
Ordre 19.02.96 (2): 
Decret 3/95 (3): 6.000.000
Total: 8.500.000

Consell regulador: Binissalem-Mallorca.
Ordre 1.02.90 (1): 1.500.000
Ordre 19.02.96 (2):
Decret 3/95 (3): 2.590.076
Total: 4.090.076

Consell regulador: Sobrassada de Mallorca.
Ordre 1.02.90 (1): 2.500.000
Ordre 19.02.96 (2): 2.500.000
Decret 3/95 (3):
Total: 5.000.000

Consell regulador: C.A.E.
Ordre 1.02.90 (1): 2.500.000
Ordre 19.02.96 (2)
Decret 3/95 (3): 4.722.797
Total: 7.222.797

(1) Ordre d'1 de febrer del 1990 per la que es regula la concessió de
subvencions als consells reguladors de les Denominacions d'Origen.
(2) Ordre de 19.02.96 per la qual es fa pública la concessió de
subvencions per al control de la qualitat de productes
agroalimentaris.
(3) Decret 3/95 de dia 13.01.95 pel que s'estableix un règim d'ajudes
per a la implamentació del programa operatiu Foner II de
desenvolupament de les zones rurals de l'Objectiu 5b de les Balears.

Les subvencions es varen concedir en les dates següents:

Consell regulador: Queso Mahón.
Ordre 1.02.90 (1): 3.07.96
Ordre 19.02.96 (2):
Decret 3/95 (3): 26.03.96

Consell regulador: Binissalem-Mallorca
Ordre 1.02.90: 9.09.96
Ordre 19.02.96:
Decret 3/95: 5.11.96, 21.02.96

Consell regulador: sobrassada de Mallorca.
Ordre 1.02.90: 3.07.96
Ordre 19.02.96: 20.12.96
Decret 3/95 (3)

Consell regulador: C.A.E.
Ordre 1.02.90: 30.05.96
Ordre 19.02.96: 
Decret 3/95 (3): 4.03.96
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Els pagaments s'han efectuat en les dates següents:

Consell regulador: Queso Mahón.
Data: 19.08.96
Quantitat: 2.500.000
Total: 2.500.000
Data: 09.09.96
Quantitat: 3.141.518
Data: 06.03.97
Quantitat: 2.858.482
Total: 6.000.000

Consell regulador: Binissalem-Mallorca
Data: 21.10.96
Quantitat: 1.500.000
Data: 18.11.96
Quantitat: 293.876
Total: 1.793.876

Consell regulador: sobrassada de Mallorca
Data: 19.08.96
Quantitat: 2.500.000
Data: 20.0297
Quantitat: 2.500.000
Total: 5.000.000

Consell regulador: C.A.E.
Data: 29.07.96
Quantitat: 2.500.000
Data: 04.03.96
Quantitat: 4.722.797
Total: 7.222.797

Nota: aquestes subvencions són les concedides per la Direcció
General d'Agricultura, la qual cosa no determina si s'han concedit
altres subvencions per altres direccions generals.
 

Palma, 25 d'abril del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
José Juan Cardona.

Ordre de Publicació
BR) 

A la Pregunta RGE núm. 1933/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a subvencions a empreses del calçat
per acudir a "Expocalzado". (BOPIB núm. 98 d'11 d'abril del 1997).

Tenint en compte que sobre les sol•licituds d'ajuda de
l'exercici de 1997 no hi ha encara resolució, la informació, que a
continuació traslladam, correspon a les dues edicions de la fira
"Expocalzado" de 1996 (març i octubre).

Les xifres de subvencions concedides i pagades no
correspon, en general, a expedients complets, ja que les empreses hi
incloïen altres participacions en fires i d'altres accions de promoció
comercial.

Empresa: Calzados Valse, S.L.
Subvenció concedida: 1.639.640
Subvenció pagada: 1.639.640

Empresa: Calzados Alcover, S.A.
Subvenció concedida: 1.206.880
Subvenció pagada: 1.206.880

Empresa: Dillon, S.A.
Subvenció concedida: 1.821.705
Subvenció pagada: -

Empresa: Lottusse, S.A.
Subvenció concedida: 2.000.000
Subvenció pagada: 2.000.000
Empresa: Salord Jover, S.A.
Subvenció concedida: 942.443
Subvenció pagada: 942.443

Empresa: Calzados Coll, S.A.
Subvenció concedida: 1.110.000
Subvenció pagada: 1.110.000

Empresa: Mesquida y Garcia, S.A.
Subvenció concedida: 1.275.000
Subvenció pagada: 1.275.000

Empresa: Capo Triay, S.A.
Subvenció concedida: 558.000
Subvenció pagada: 558.000

Empresa: Sucesores Torres.

Empresa: Saurina, S.A.
Subvenció concedida: 736.000
Subvenció pagada: 736.000

Empresa: Gomila Melia, S.A.
Subvenció concedida: 732.000
Subvenció pagada: 732.000

Empresa: Calzados Ferrerias, S.A.
Subvenció concedida: 1.455.000
Subvenció pagada: 1.455.000

Empresa: Peu d'Or, S.C.L (edició març 1996)
Subvenció concedida: 1.000.000
Subvenció pagada: --

Empresa: Santiago Pons.
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Empresa Quintana, S.A.
Subvenció concedida: 1.565.476
Subvenció pagada: 1.565.476

Empresa: Sebastian Mesquida, S.A.
Subvenció concedida: 2.000.000
Subvenció pagada: 2.000.000

Empresa: Jaime Catala, S.A.
Subvenció concedida: 1.366.369
Subvenció pagada: --

Empresa: Calzados Jordi, S.A.
Subvenció concedida: 1.250.000
Subvenció pagada: --

Empresa: Asociación fabricantes calzado de Menorca, per a les
empreses següents: 
Març:
Torres Ciudadela, S.A
Pons Timoner, S.A.
Jaime Pons Sintes, S.L.
Octubre:
Torres Ciudadela, S.A.
Pons Timoner, S.A.
Jaime Pons Sinstes, S.L.
Jota, S.L.
Creaciones Freehand, S.L.
Tomeu Martorell, S.L.
Peu d'Or, S.C.L.
Subvenció concedida: 5.308.560
Subvenció pagada: 5.308.560
 

Palma, 29 d'abril del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria :
Josep Juan i Cardona
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PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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