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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 1943/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputada Mercè Amer, relativa a camins rurals de Menorca
(BOPIB núm. 98 de 11 d'abril del 1997).

Atès que el Decret 57/1997, d'11 d'abril, pel qual es
regula la col•laboració entre la CAIB i els municipis de les Illes
Balears i les seves mancomunitats per al finançament d'actuacions
en camins rurals, es va publicar en el BOCAIB núm. 53, d'1 de
maig de 1997, estan pendents de presentar-se les sol•licituds dels
ajuntaments interessats en subscriure un conveni en 1997 per al
finançament i execució d'un pla de millora de camins rurals, les
quals es podran presentar aquest any fins al 31 de maig (article 4.3
del Decret).
 

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

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 1944/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputada Mercè Amer, relativa a camins rurals d'Eivissa
(BOPIB núm. 98 de 11 d'abril del 1997).

Atès que el Decret 57/1997, d'11 d'abril, pel qual es
regula la col•laboració entre la CAIB i els municipis de les Illes
Balears i les seves mancomunitats per al finançament d'actuacions
en camins rurals, es va publicar en el BOCAIB núm. 53, d'1 de
maig de 1997, estan pendents de presentar-se les sol•licituds dels
ajuntaments interessats en subscriure un conveni en 1997 per al
finançament i execució d'un pla de millora de camins rurals, les
quals es podran presentar aquest any fins al 31 de maig (article 4.3
del Decret).
 

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 1945/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputada Mercè Amer, relativa a camins rurals de Mallorca
(BOPIB núm. 98 de 11 d'abril del 1997).

Atès que el Decret 57/1997, d'11 d'abril, pel qual es
regula la col•laboració entre la CAIB i els municipis de les Illes
Balears i les seves mancomunitats per al finançament d'actuacions
en camins rurals, es va publicar en el BOCAIB núm. 53, d'1 de
maig de 1997, estan pendents de presentar-se les sol•licituds dels
ajuntaments interessats en subscriure un conveni en 1997 per al
finançament i execució d'un pla de millora de camins rurals, les
quals es podran presentar aquest any fins al 31 de maig (article 4.3
del Decret).
 

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

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 1946/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputada Mercè Amer, relativa a camins rurals de Formentera
(BOPIB núm. 98 de 11 d'abril del 1997).

Atès que el Decret 57/1997, d'11 d'abril, pel qual es regula
la col•laboració entre la CAIB i els municipis de les Illes Balears i
les seves mancomunitats per al finançament d'actuacions en camins
rurals, es va publicar en el BOCAIB núm. 53, d'1 de maig de 1997,
estan pendents de presentar-se les sol•licituds dels ajuntaments
interessats en subscriure un conveni en 1997 per al finançament i
execució d'un pla de millora de camins rurals, les quals es podran
presentar aquest any fins al 31 de maig (article 4.3 del Decret).
 

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

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 1947/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputada Mercè Amer, relativa a tomàtiga de ramellet (BOPIB núm.
98 de 11 d'abril del 1997).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria té
previst, per a 1997, dues actuacions referides a la tomàtiga de
ramellet Per una banda, la Conselleria té previst tenir una finca
experimental col•laboradora en el terme de Montuïri, en aquesta
finca es pretén fer un assaig amb tomàtiga de ramellet amb
cultivadors de secà i regadiu, amb aquest assaig es pretén, per una
banda, tipificar el major nombre possible de cultivadors existents a
Mallorca, i observar el seu comportament, tant en regadiu com en
secà.

En anys successius es pretén continuar els estudis dels
cultivadors amb un estudi del seu comportament, produccions,
plagues que els afectin, adobats, etcètera.

A més a més, amb tots els cultivadors es pretén crear un
banc de gernoesperma que permeti resguardar els cultivadors,
perquè no desapareguin i perquè, posteriorment, si s'escau, permetin
fer una selecció genètica.

D'altra banda, la Conselleria enguany té previst
subvencionar a través del seu Programa Operatiu Foner II, a
l'Objectiu 5b, un programa d'estudi proposat per Ucabal, referit a la
tomàtiga de ramellet, amb un cost de 7 milions de pessetes, dels
quals el programa operatiu subvencionarà un 50%, això és amb 3,5
milions de pessetes. (S'adjunta còpia, resum del programa presentat
per Ucabal).

A més a més, he de dir que la Conselleria té informacions
que ens han arribat i que ens indiquen que un grup d'empreses
formades per Flor Inca, Agroilla, El Esplet, volen aconseguir la
distinció de "Producció Integrada" per a alguns productes, entre els
quals es trobaria la tomàtiga de ramellet.
 

Palma, 7 de maig 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
F) 

A la Pregunta RGE núm. 1951/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputada Mercè Amer, relativa a sanció per l'excés de quotes
lleteres (BOPIB núm. 98 de 11 d'abril del 1997).

L'única informació disponible que té aquesta conselleria
de manera oficial sobre la part que pot correspondre a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es reflecteix a l'escrit
que em va dirigir el director general del Fons de Garantia Agrària
del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb data 5 de
març, la còpia del qual s'acompanya. Cal dir també que a la
darrera fulla apareixen les empreses amb l'import de la sanció i el
nombre de ramaders sobre el qual han de repercutir, i que segons
informacions arribades a aquesta conselleria gran part d'aquestes
empreses han recorregut les sancions, per la qual cosa se suposa
que aquestes quantitats tendiran a disminuir.
 

Palma, 30 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
G) 

A la Pregunta RGE núm. 1975/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a promoció d'incentius per a la
rehabilitació d'habitatges (BOPIB núm. 98 de 11 d'abril del 1997).

Segons consta en els arxius de la Direcció General
d'Arquitectura i Habitatge, al llarg de 1996 es van presentar 229
peticions d'ajuda per a la rehabilitació d'habitatges i es realitzaren
425 inspeccions, per tant la xifra esmentada a la pregunta de 150
sol•licituds no és correcta.

Per altra banda, es pretén continuar amb les mateixes
mesures que s'estan duent a la pràctica fins ara, ja que es considera
que les xifres de les peticions i concessions es troben en un nivell
acceptable amb una important tendència a l'alça.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 1976/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a protecció dels sistemes dunars a
l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 98 de 11 d'abril del 1997).

Es fa constar que en la planificació econòmica de la
Direcció General de Medi Ambient no consta cap partida disponible
que permeti portar a terme cap pla de protecció dels sistemes dunars
de les Pitiüses. També es notifica que els sistemes de la zona de ses
Salines, que el diputat esmenta al seu escrit, estan inclosos a la
Reserva natural de ses Salines, la gestió de la qual correspon segons
la legislació vigent de l'Estat. Així i tot, aquesta conselleria inclourà
previsiblement, en el barem de puntuació del concurs públic previst
per a adquirir sòl a Formentera amb finalitats de conservació,
l'existència d'ecosistemes dunars i altres igualment valuosos des del
punt de vista de conservació.
 

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

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 1979/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a control de les empreses il•legals de
lloguer de vehicles sense conductor (BOPIB núm. 98 de 11 d'abril
del 1997).

En primer lloc hem d'indicar que no es disposa de la
informació sol•licitada per illes, per això es facilita de manera
global en relació al territori de la Comunitat Autònoma.

Inspeccions realitzades:

vehicles controlats 351
vehicles denunciats 16
empreses controlades 47
actes aixecades 27
expedients sancionadors iniciats 47

 
La Conselleria de Foment.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 1980/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a control de la legalitat dels vehicles
de transport de mercaderies (BOPIB núm. 98 de 11 d'abril del
1997).

En primer lloc hem d'indicar que no es disposa de la
informació sol•licitada per illes, per això es facilita de manera
global en relació al territori de la Comunitat Autònoma.

Controls i denúncies:

Durant 1996 pel servei d'inspecció es controlaren 1721
vehicles de servei públic, es varen formular 229 denúncies, en
relació a l'autorització de transports.

En l'activitat de servei privat complementari es
controlaren 1452 vehicles i es varen formular 133 denúncies en
relació a l'autorització.

El total és de 3.173 vehicles controlats, amb 362
denúncies formulades.
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Expedients sancionadors:

Durant 1996 s'iniciaren 449 expedients sancionadors en
relació a l'autorització per realitzar transport públic de
mercaderies, 351 per no tenir autorització, 13 per circular fora del
radi d'acció i 85 per realitzar transport públic en vehicle de servei
privat complementari.

Així mateix s'iniciaren 728 expedients sancionadors per
no tenir autorització de transport privat complementari de
mercaderies.

El total és de 1.177 expedients iniciats.

S'ha de tenir en compte que a més de la inspecció del
transport terrestre, realitza funcions de control la Guàrdia Civil de
Trànsit.

Resum:
Vehicles controlats per la inspecció

Servei públic 1.721 Denúncies 229
Servei privat 1.452 Denúncies 133
Total vehicles 3.713 Denúncies 362

Expedients sancionadors iniciats
Servei públic 449
Servei privat 728
Total 1.117

 
La Conselleria de Foment.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2008/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a subvencions a associacions
universitàries (BOPIB núm. 98 de 11 d'abril del 1997).

Les aportacions que s'han realitzat van incorporades en
els pressuposts de la pròpia Universitat, els quals inclouen una
partida de 3.500.000 pessetes en el capítol 2 amb el nom: Consell
d'estudiants, dirigides a les activitats realitzades per les
associacions d'estudiants.
 

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

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 2009/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a personal professional
contractat segons l'acord del Consell de Govern núm. 1462 (BOPIB
núm. 98 de 11 d'abril del 1997).

Fins a la data de la pregunta no s'ha duit a terme cap
contracte del tipus al qual es refereix l'esmentat acord del Consell
de Govern.
 

Marratxí, 5 de maig del 1997.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2010/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a acord del Consell de Govern núm.
1462 (BOPIB núm. 98 de 11 d'abril del 1997).

Fins a la data de la pregunta no s'ha contractat cap
empresa, ni persona física o jurídica per fer l'anàlisi, l'estudi i les
propostes d'actuació segons l'acord del Consell de Govern núm.
1462, de 23 de gener de 1997.
 

Marratxí, 5 de maig del 1997.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2054/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses i resultats de l'exposició
Robert Graves (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

1.- Despeses totals de l'exposició Robert Graves a Sa
Llonja: 9.421.837

Comissariat i textos: 155.000
Assegurances:
Edició de catàleg, cartells i invitacions: 4.361.600
Muntatge i material: 3.833.993
Manteniment i atenció al públic: 1.071.244

2.- L'exposició va romandre oberta del 8 de novembre del
1995 al 4 de gener del 1996.

Nombre de visitants: 16.553

3.- No se'n va fer promoció a les escoles.
Grups escolars: 20
Nombre d'escolars: 711

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

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2055/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses i resultats de l'exposició
XI Biennal Internacional de l'esport a les belles arts (BOPIB núm. 99
de 18 d'abril del 1997).

1.- Despeses totals de l'exposició XI Biennal Internacional
de l'esport a les belles arts a Sa Llonja: 6.213.268

Comissariat i textos: 468.315
Assegurances: 203.239
Edició de catàleg, cartells i invitacions: 1.260.183
Muntatge i material: 3.450.716
Manteniment i atenció al públic: 830.815

2.- L'exposició va romandre oberta del 19 de febrer al 17
de març del 1996.

Nombre de visitants: 7.873

3.- No se'n va fer promoció a les escoles.
Grups escolars: 16
Nombre d'escolars: 630

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

A la Pregunta RGE núm. 2056/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses i resultats de
l'exposició Aproximació a l'avantguarda a Mallorca 1959-1982
(BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

1.- Despeses totals de l'exposició Aproximació a
l'avantguarda a Mallorca 1959-1982 a Sa Llonja: 10.526.402

Comissariat i textos: 580.000
Assegurances: 497.814
Edició de catàleg, cartells i invitacions: 4.588.174
Muntatge i material: 3.633.609
Manteniment i atenció al públic: 1.226.805

2.- L'exposició va romandre oberta del 28 de març al 12
de maig.

Nombre de visitants: 15.040

3.- No se'n va fer promoció a les escoles.
Grups escolars: 46
Nombre d'escolars: 1.761

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

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2057/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses i resultats de
l'exposició Art Medial (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

1.- Despeses totals de l'exposició Art Medial a Sa Llonja:
20.781.453

Comissariat i textos: 1.801.900
Assegurances: 486.682
Edició de catàleg, cartells i invitacions: 1.566.000
Muntatge i material: 14.879.100
Manteniment i atenció al públic: 2.047.180

2.- L'exposició va romandre oberta del 27 de juny al 14
d'agost.

Nombre de visitants: 42.600

3.- No se'n va fer promoció a les escoles per ser període
de vacances
 

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2058/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses i resultats de
l'exposició Abstraccions (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

1.- Despeses totals de l'exposició Abstraccions a Sa
Llonja: 8.655.374

Comissariat i textos: 1.074.200
Assegurances: 270.947
Edició de catàleg, cartells i invitacions: 3.416.446
Muntatge i material: 2.946.735
Manteniment i atenció al públic: 947.046

2.- L'exposició va estar oberta al públic del 19 de
setembre al 27 d'octubre.

Nombre de visitants: 14.462

3.- Carta als directors de centres escolars amb
informació de dates i horari de visita, i el quadernet didàctic editat
adjunt.

Grups escolars: 16
Nombre d'escolars: 384

 
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
S) 

A la Pregunta RGE núm. 2059/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses i resultats de l'exposició
Això era i no era (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

1.- Despeses totals de l'exposició Això era i no era... a Sa
Llonja: 28.025.528

Comissariat i textos: 588.235
Assegurances: 507.851
Edició de catàleg, cartells i invitacions: 2.256.768
Muntatge i material: 21.273.086
Manteniment i atenció al públic: 3.399.588

2.- L'exposició va estar oberta al públic del 27 de
novembre del 1996 al 18 de febrer del 1997.

Nombre de visitants: 22.000

3.- Carta als directors de centres escolars amb informació
de dates i horaris d'obertura al públic, i amb la possibilitat de tenir
visita guiada per monitors, prèvia sol•licitud de cita, i representar
una rondalla al teatre de titelles a la seu de la mateixa exposició.

Grups escolars: 86
Nombre d'escolars: 7.579

 
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
T) 

A la Pregunta RGE núm. 2060/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a divulgació de la figura de Ramon
Llull durant 1997 (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

L'Institut d'Estudis Baleàrics és la seu del Patronat Ramon
Llull, el qual es va constituir mitjançant un conveni entre les
conselleries de cultura dels governs de Catalunya, País Valencià i
les Balears per dur a terme l'edició crítica de les obres de Ramon
Llull escrites en català, la qual es du a terme a través de la sèrie
NEORL (Nova edició de les obres de Ramon Llull.

Programació per a 1997
Presentació del tercer volum de la sèrie, que inclou les obres
següents:

Llibre dels artistes de la fe, realització d'Antònia Joan Pons
Llibre contra l'anticrist, realització de Gret Schib
Què deu hom creure de Déu, realització de Jordi Gayà

Realització del quart volum. Lògica nova d'Antoni Bonner.
Reunió del Patronat Ramon Llull
Reunió de la Comissió Editora Lul•liana, la qual assessora les
activitats del Patronat.
Realització el mes de desembre a Palma d'unes jornades que
tractaran el tema "Lul•lisme a través dels segles i repercussió de la
figura de Ramon Llull".
 

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

A la Pregunta RGE núm. 2061/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa al contingut del Premi Ramon
Llull. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

El referent és obvi: el premi reconeix l'esperit
emprenedor, la voluntat de feina, la capacitat de donar empenta a
la societat, la iniciativa, l'impuls, la voluntat de fer servir, fins i tot
innovant, les eines a l'abast, que va representar Ramon Llull.

Palma, 1 de juliol del 1997.
Presidència del Govern balear.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 2063/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a l'acord per a l'atorgament del
Premi Ramon Llull. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

El Govern no preveu cap dificultat ni una. El premi és
una decisió del Govern i, per tant, el Govern assumeix la
responsabilitat d'elegir els premiats. Mai un premi no pot tenir
més amplitud que la que atorga el Govern, prequè el Govern
representa tota la societat.

Palma, 1 de juliol del 1997.
Presidència del Govern balear.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 2064/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a proposta d'atorgament del
Premi Ramon Llull. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

El diputat demana per què els consells, atès el caràcter
territorial de la nostra comunitat, no fan les propostes.

En primer lloc, és interessant recordar al diputat que no
és gaire remarcable el fet que la nostra comunitat sigui territorial.
De fet, no hi ha cap autonomia d'Espanya sense territori i sense
habitants que hi tenen la seva residència.

En segon lloc, el president del Govern balear i els
consellers representen, sempre, tot el territori de les Illes. Si el
diputat hagués volgut, podria haver demanat per què no han estat
col•lectius diferents del Govern els que han fet les propostes.
També en aquest cas la resposta hauria estat que el Govern és el
govern de totes les persones de les Illes i no d'una zona o d'un
col•lectiu. Per això mateix, no cal demanar cap proposta a cap
altra institució que no sigui el Govern.

Lògicament, el premi s'ha d'entendre com el premi que
atorga el Govern. Per això és normal que sigui el Govern que en
faci la proposta i que assumeixi els noms elegits.

Palma, 1 de juliol del 1997.
Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 2065/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep I. Portella, relativa a ajudes del Govern de les Illes per
a la realització de la Universitat Internacional Illa del Rei de 1997.
(BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

La Direcció General d'Educació de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports ha rebut una petició formal de les
entitats organitzadores de la segona edició de la Universitat
Internacional Illa del Rei d'ajuda econòmica per a la realització
d'aquest esdeveniment acadèmic i cultural.

La Direcció General d'Educació ha previst una aportació
econòmica de 500.000 pessetes per a l'esmentat esdeveniment.
 

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

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 2067/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep I. Portella, relativa al calendari per a la presentació
al Parlament de la Llei de Museus, arxius i biblioteques de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

El Projecte de llei d'Arxius, biblioteques i museus es
presentarà al Parlament de les Illes Balears una vegada aprovada la
Llei de Patrimoni cultural de les Illes Balears. Són dues lleis que
estan interrelacionades i no es poden aprovar conjuntament. Hem de
saber, primer, si la Llei de Patrimoni s'aprova tal com es va
presentar o amb modificacions.
 

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

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 2068/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep I. Portella, relativa als projectes presentats al Pla
Mirall pels municipis de l'illa de Formentera. (BOPIB núm. 99 de 18
d'abril del 1997).

Tal com es contempla en el Decret 184/1996, que regula
el Pla extraordinari de Recuperació i millora del paisatge urbà, en
el seu article 2n. atribueix a la Conselleria de Foment la gestió del
Programa de Recuperació i millora de façanes, i a l'article 4t-1r.
estableix que seran els ajuntaments i els consells insulars que
signaran prèviament un conveni amb la Conselleria de Foment, que
canalitzarà les peticions dels particulars, o ho podran fer aquests
directament si s'acullen a la posterior modificació pel Decret 1/97,
d'11 d'octubre, que els dóna aquesta possibilitat quan les esmentades
entitats no signin el conveni o hagin esgotat la partida
pressupostària destinada al Programa.
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Encara no s'ha esgotat el termini per a la signatura dels
convenis amb els ajuntaments i consells insulars i, per tant, no s'ha
obert el termini de peticions dels particulars, i és per això que no
disposam fins ara de cap projecte i no podem quantificar-ho
econòmicament.

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

PROJECTE INVERSIÓ
Soterrament línies elèctriques 42.892.549
Urbanització C/ Diputat M. Ser 5.240.588
Urbanització nucli la Savina 36.177.385
Rehabilitació nucli Sant Ferran 14.445.886
Rehabilitació església Sant Ferran 9.690.408
Estació transformadora 13.442.749
Urbanització tram via de cintura 34.665.295
Línies elèctriques la Savina 32.382.581

En termini establert.

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

Bartomeu Reus i Beltran.

Els projectes presentats al Pla Mirall pels municipis de
l'illa de Formentera en le termini establert són els següents:

Soterrament de xarxes de baixa tensió en el nucli urbà
dels Pujols, 56.503.178.

Pavimentació carrers en el nucli turístic dels Pujols,
17.425.507.

Substitució de l'enllumenat públic del nucli turístic dels
Pujols, 13.442.749.

Total illa de Formentera, 87.371.434.
 

Palma, 12 de maig del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 2069/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep I. Portella, relativa als projectes presentats al Pla
Mirall pels municipis de l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 99 de 18
d'abril del 1997).

PROJECTE INVERSIÓ
Sant Josep
Soterrament línies elèctriques 11.032.302
Pavim. enllum. nucli Salines 36.435.099
Adaptac. C/ Consultorio 7.709.160
Pavim. enllum. plaça Església 15.589.148
Enllumenat Passeig Ajuntament 25.524.150
Pavim. Passeig Ajuntament 30.990.750
Enterram. línies elèctriques tel. 8.896.902
Enterram. línies elèctriques S.Jordi 7.690.797
Sant Joan de Labritja
Reforma plaça Espanya 3.847.897
Pavim. carrer Sant Vicenç 2.174.176
Accés cementeri Sant Joan 10.915.582
Reforma plaça Sant Miquel 11.927.788
Urbanització nucli Sant Llorenç 5.377.214
Santa Eulàlia del Riu
Rehabilitació habit. tradicional 38.859.048
Enllum. església St. Carles 3.462.545
Enllum. església de Jesús 3.190.553
Enllum. església Sta. Gertrudis 3.679.353
Rehabilitació Pont vell 17.444.079
Elimin. estesa d'electr. espor. 7.654.456
Sant Antoni de Portmany
Enllum. públic Can Bonet 9.310.800
Actuac. nucli Sant Rafel For 19.823.659
Urban. església Sant Mateu 20.000.000
Millora espai urbà Sta. Inés 18.062.824

Tots els TT.MM. en termini establert.

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

Bartomeu Reus i Beltran.

Tal com es contempla en el Decret 184/1996, que regula
el Pla extraordinari de Recuperació i millora del paisatge urbà, en
el seu article 2n. atribueix a la Conselleria de Foment la gestió del
Programa de Recuperació i millora de façanes, i a l'article 4t-1r.
estableix que seran els ajuntaments i els consells insulars que
signaran prèviament un conveni amb la Conselleria de Foment, que
canalitzarà les peticions dels particulars, o ho podran fer aquests
directament si s'acullen a la posterior modificació pel Decret 1/97,
d'11 d'octubre, que els dóna aquesta possibilitat quan les esmentades
entitats no signin el conveni o hagin esgotat la partida
pressupostària destinada al Programa.

Encara no s'ha esgotat el termini per a la signatura dels
convenis amb els ajuntaments i consells insulars i, per tant, no s'ha
obert el termini de peticions dels particulars, i és per això que no
disposam fins ara de cap projecte i no podem quantificar-ho
econòmicament.

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

 
A causa de l'extensió de la resposta remesa per la

Conselleria de Turisme, relativa als projectes presentats al "Pla
Mirall" pels municipis de l'illa d'Eivissa en el termini establert,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 2070/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep I. Portella, relativa als projectes presentats al Pla
Mirall pels municipis de l'illa de Mallorca. (BOPIB núm. 99 de 18
d'abril del 1997).
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A causa de l'extensió de la resposta remesa per la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral,
relativa als projectes presentats al "Pla Mirall" pels municipis de
l'illa de Mallorca, aquesta queda dipositada al Registre General de
l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Tal com es contempla en el Decret 184/1996, que regula
el Pla extraordinari de Recuperació i millora del paisatge urbà, en
el seu article 2n. atribueix a la Conselleria de Foment la gestió del
Programa de Recuperació i millora de façanes, i a l'article 4t-1r.
estableix que seran els ajuntaments i els consells insulars que
signaran prèviament un conveni amb la Conselleria de Foment,
que canalitzarà les peticions dels particulars, o ho podran fer
aquests directament si s'acullen a la posterior modificació pel
Decret 1/97, d'11 d'octubre, que els dóna aquesta possibilitat quan
les esmentades entitats no signin el conveni o hagin esgotat la
partida pressupostària destinada al Programa.

Encara no s'ha esgotat el termini per a la signatura dels
convenis amb els ajuntaments i consells insulars i, per tant, no s'ha
obert el termini de peticions dels particulars, i és per això que no
disposam fins ara de cap projecte i no podem quantificar-ho
econòmicament.

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

 
A causa de l'extensió de la resposta remesa per la

Conselleria de Turisme, relativa als projectes presentats al "Pla
Mirall" pels municipis de l'illa de Mallorca en el termini establert,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major
a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 2071/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep I. Portella, relativa als projectes presentats al Pla
Mirall pels municipis de l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 99 de 18
d'abril del 1997).

A causa de l'extensió de la resposta remesa per la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral,
relativa als projectes presentats al "Pla Mirall" pels municipis de
l'illa de Menorca, aquesta queda dipositada al Registre General de
l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Tal com es contempla en el Decret 184/1996, que regula
el Pla extraordinari de Recuperació i millora del paisatge urbà, en
el seu article 2n. atribueix a la Conselleria de Foment la gestió del
Programa de Recuperació i millora de façanes, i a l'article 4t-1r.
estableix que seran els ajuntaments i els consells insulars que
signaran prèviament un conveni amb la Conselleria de Foment,
que canalitzarà les peticions dels particulars, o ho podran fer
aquests directament si s'acullen a la posterior modificació pel
Decret 1/97, d'11 d'octubre, que els dóna aquesta possibilitat quan
les esmentades entitats no signin el conveni o hagin esgotat la
partida pressupostària destinada al Programa.

Encara no s'ha esgotat el termini per a la signatura dels
convenis amb els ajuntaments i consells insulars i, per tant, no s'ha
obert el termini de peticions dels particulars, i és per això que no
disposam fins ara de cap projecte i no podem quantificar-ho
econòmicament.

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

 
A causa de l'extensió de la resposta remesa per la

Conselleria de Turisme, relativa als projectes presentats al "Pla
Mirall" pels municipis de l'illa de Menorca en el termini establert,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 2073/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep I. Portella, relativa a tales i neteja de bosc realitzades
a Menorca entre octubre del 1996 i abril del 1997. (BOPIB núm. 99
de 18 d'abril del 1997).

Les finques on s'han realitzat tales o neteja de bosc,
segons el projecte de prevenció d'incendis forestals a Menorca, són
les següents:

- Terme municipal de Ferreries: Binisaid, Santa Ponça,
Pont de n'Ali.

- Terme municipal de Migjorn Gran: Torrenova, son
Carabassa, Trebalúger.

-  Terme municipal de Ciutadella: Sant Francesc.
- Terme municipal des Mercadal: sa Roca, Llucatx, son

Alzina.
La superfície afectada ha estat de 37,5 ha.

Segons el projecte de millora i implantació de la coberta
vegetal a les illes de Mallorca i Menorca, les finques són les
següents:

- Granada de dalt, es Migjorn.
- Atalis, es Migjorn.
- Morell, Maó.
- Santa Ana, Ciutadella.
- Son Ermità, Ferreries.
- Son Triay, Ferreries.
La superfície afectada ha estat de 20 ha.

Quant als criteris que s'han fet servir per determinar les
zones sobres les quals s'ha d'actuar, per al projecte de prevenció
d'incendis forestals a Menorca s'han realitzat en aplicació del Pla
Comarcal de defensa contra incendis, aprovat l'any 1988 pel Consell
de Govern de la CAIB. Per al projecte de millora i implantació de
coberta vegetal a les illes de Mallorca i Menorca s'han realitzat en
finques amb conveni entre la propietat i el Govern.

Pel que fa a la pregunta sobre si existeix cap tipus d'ajut
del Govern de la Comunitat Autònoma o vehiculat a través seu per
a propietaris que realitzin tales o neteja de bosc o garriga, són
treballs emmarcats en els ajuts del conveni forestal.
 

Palma, 13 de maig del 1997.
La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral.
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Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 2074/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep I. Portella, relativa a conservació de les
poblacions de bogamarins en el litoral de les illes. (BOPIB núm. 99
de 18 d'abril del 1997).

El Govern balear no ha fet seguiments de l'evolució de
les poblacions litorals de bogamarins, atès que no hi hem detectat
minves anòmales. No obstant això, la bibliografia i els estudis
genèrics sobre els bogamarins litorals a la Mediterrània occidental
són abundants i posen de manifest que en el cas de les tres
espècies litorals més comunes -Paracentrotus lividus, Arbacia
lixula i Sphoerechinus granularis- són freqüents les fluctuacions
fortes de la densitat de població, lligades a la disponibilitat
d'aliment (algues bentòniques). Tal volta es doni ara a Menorca
una baixada natural de la població de Paracentrotus lividus.

Quant a l'extracció d'aquests invertebrats, es troba
perfectament regulada a la normativa vigent. Per una banda,
l'article 9 del Decret 43/1988 de 14 d'abril, pel qual es regula la
pesca esportiva o recreativa, diu que "en la pràctica de la pesca
esportiva o d'espali només es podran capturar peixos. En
conseqüència, queden exclosos tots els invertebrats -mol•luscs,
crustacis, equinoderms, cucs- excepte els cefalòpodes -pop, sèpia
i calamar-"; per altra, la Resolució de dia 3 de setembre del 1996
-BOCAIB núm. 114- regula les zones de producció de mol•luscs
i d'altres invertebrats marins a les Illes Balears, i tan sols autoritza
la captura de bogamarins a les zones BAL1-02 -costa est de
Menorca- i BAL1-04 -sud-oest de Mallorca- als mariscadors
professionals.
 

Palma, 6 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 2075/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep I. Portella, relativa a cursos impartits pel Centro
de Estudios Menorquines i subvencionats per la llavors Conselleria
de Comerç i Indústria dins el Pla de Suport a la modernització del
comerç. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

Els cursos impartits per l'entitat Centro de Estudios
Menorquines, S.L. -NIF B07669831- dins el Programa de
Formació del comerciant del Pla de Suport a la modernització del
comerç, gestionat des de la Direcció General de Comerç, han estat
els que a continuació s'especifiquen:

A) Convocatòria de 27 d'abril del 1994 -Bocaib de 18
d'agost del 1994:

Anglès comercial, inicial; 70 hores; data inici, 13/02/95;
data final, 31/03/95; subvenció, 657.500 ptes.

Anglès comercial, perfec.; 60 hores; data inici, 03/04/95;
data final, 17/05/95; subvenció, 607.500 ptes.

Anglès comercial, inicial; 70 hores; data inici, 27/03/95;
data final, 17/05/95; subvenció, 657.500 ptes.

Alemany comercial, perfec.; 60 hores; data inici,
02/10/95; data final, 14/11/95; subvenció, 607.500 ptes.

Tècniques de venda, inicial; 60 hores; data inici,
25/09/95; data final, 07/11/95; subvenció, 607.500 ptes.

Gestió de vendes, perfec.; 40 hores; data inici, 08/11/95;
data final, 05/12/95; subvenció, 453.277 ptes.

Merchandising, inicial; 60 hores; data inici, 16/10/95;
data final, 27/11/95; subvenció, 607.500 ptes.

Aplicacions informàt.-I; 60 hores; data inici, 13/02/95;
data final, 24/03/95; subvenció, 607.500 ptes.

Tots aquests cursos es feren a Maó, i el total de les
subvencions va ser de 4.805.777 pessetes.

B) Convocatòria d'11 de juliol del 1995 -Bocaib de 20 de
juliol del 1995:

Atenció al client, inicial; 60 hores; data inici, 19/02/96;
data final, 29/03/96; subvenció, 607.500 ptes.

Gestió admtiva i fin.-P; 30 hores; data inici, 11/03/96; data
final, 29/03/96; subvenció, 362.144 ptes.

Aplicacions informàtic.-P; 30 hores; data inici, 15/04/96;
data final, 06/05/96; subvenció, 362.144 ptes.

Gestió admtiva. i fin.-P; 60 hores; data inici, 29/01/96;
data final, 08/03/96; subvenció, 607.500 ptes.

Tots aquests cursos es feren a Maó i el total de les
subvencions va ser d'1.939.288 pessetes.
 

Palma, 6 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AH) 

A les Preguntes RGE núms. 2076/97, 2077/97, 2080/97,
2085/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep I. Portella, relatives
al subprojecte Formed. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

Atès que aquestes quatre preguntes es refereixen al
subprojecte denominat Formed, inclòs en el Projecte Noventadapt,
de la iniciativa comunitària Adapt, del qual és organisme públic
responsable la Direcció General de Formació de la Conselleria de
Treball i Formació del Govern balear, s'ha considerat oportuna la
contestació conjunta d'aquestes preguntes parlamentàries.

Amb caràcter preliminar, amb la finalitat d'aclarir la
resposta a les preguntes parlamentàries esmentades, tractant
d'equilibrar l'obligat i desitjat respecte parlamentari amb la legalitat
vigent en les actuacions que no depenen exclusivament de la
legislació autonòmica -ni tan sols corresponent nacional- sinó d'un
complex potencial normatiu del qual participen l'administració
comunitària, nacional i autonòmica, hem d'indicar:

Les iniciatives comunitàries de recursos humans -Empleo
i Adapt- tenen unes característiques peculiars que les distingeixen
de les altres actuacions que s'efectuen a l'empara dels marcs de
suport comunitari -objectius- que podrien resumir-se
fonamentalment en les següents:

Les actuacions dels marcs de suport comunitari -siguin de
l'objectiu 2, 3, 5b, etc.- són aprovades en l'àmbit estatal i
confirmades a nivell europeu i s'han de mantenir durant el període
de vigència del marc corresponent. Les accions que es duen a terme,
en canvi, queden determinades regionalment i zonal.

Les mesures i accions dels MAC han de ser definides i
provades en la seva eficàcia i en els seus resultats.
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Les iniciatives comunitàries són actuacions a nivell
transnacional, d'investigació conjunta entre els socis que
participen en un projecte transnacional comú. L'exigència d'un
contingut transnacional en els projectes inclosos a les iniciatives
és més aviat un requisit que una concepció estratègica que, per
ella mateixa, aporta als projectes una visió absolutament
innovadora.

Complementarietat, plantejament d'abaix a d'alt i efecte
multiplicador són les altres característiques que identifiquen els
projectes d'iniciatives comunitàries.

Per indicatiu de la filosofia que impera en la concepció
de les iniciatives i en concret d'Adapt, assenyalam pel seu interès
les reflexions següents:

- Adapt no persegueix formar, sinó experimentar noves
vies de formació. Els seus objectius no es mesuren en termes
numèrics quant a persones formades, sinó en termes de relació
establerta, amb un major nombre d'associacions transnacionals
que permetin una millora de la informació, de la formació i de
l'establiment de xarxes. Cal destacar que Formed forma part d'un
projecte que compta amb una associació transnacional de la qual
formen part sis països de la Unió Europea.

- De la informació que acompanya aquest escrit podrà
observar-se el contingut general de l'activitat que durant l'any
1996 s'ha desenvolupat en el marc del subprojecte Formed i
comprovar-se el compliment dels objectius generals i específics
de la iniciativa comunitària (Memòria pedagògica). Al mateix
temps s'acompanya un exemplar del material que s'ha elaborat.

- D'allò que s'ha expressat anteriorment i d'acord amb el
funcionament operatiu de les iniciatives, indicam que en atenció
al seu caràcter experimental i innovador es permet un marge de
mobilitat de les actuacions dins la seva elegibilitat que s'estableix
en un 20% d'una forma directa i, en el cas de superar el marge
esmentat, s'ha d'estar d'acord amb el procediment d'aprovació
especial mitjançant el Comitè de seguiment del qual formen part
representants de la Unió Europea, de l'Estat espanyol i de les
comunitats autònomes.

- Sobre les despeses generades pels projectes amb
l'aprovació prèvia de la Unitat Administradora del Fons social
europeu són a càrrec dels promotors, però si aquests projectes
s'aproven i són elegibles, les despeses poden ser justificades si
s'han generat a partir de l'aprovació del corresponent programa
operatiu, essent vigent a partir del dia 1 de novembre del 1994,
data des de la qual poden ser imputats costs al projecte.

- La forma en què exerceix el Govern balear les funcions
de seguiment per la qual s'interessa, així mateix consta al punt 9
de la sol•licitud d'ajuda remesa al Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, en contestació a una pregunta formulada pel Sr. Diputat.

- Els pagaments efectuats durant l'any 1996 al CEM han
estat els següents:

28 de maig, 4.320.000 ptes. Factura i certificat d'inici.
3 de juliol, 4.320.000 ptes. Factura i certificació de

despesa del 15% anterior.
2 de setembre, 4.320.000 ptes. ( id. id.)
3 d'octubre, 4.320.000 ptes. ( id. id.)
5 de novembre, 4.320.000 ptes. ( id. id.)

Factura total corresponent a l'any 1996: 25.920.000 ptes.
Això suposa, sobre els 28.800.000 ptes., el 90%. D'acord amb allò
que disposa la clàusula sisena del contracte entre el Codefoc i el
Cem, però a l'execució del subprojecte Formed dins el projecte
Noventadapt núm. 95 A 12101 BAL. El 10% final es pagarà havent
lliurat prèviament la memòria final de les accions executades l'any
1996 i els justificants econòmics de les despeses efectuades.

En conseqüència ens trobam en aquests moments revisant
totes aquestes qüestions econòmiques amb caràcter previ a
l'abonament del 10% que resta de l'anualitat 96 per a la seva
validació. Per aquesta causa remetem còpia de la relació preceptiva
que sol•licita la Unitat Administradora de l'FSE, entre altres
documents, al formulari de sol•licitud de pagament final, on consten
els punts següents:

-Núm. de factura o justif. de pagament corresponent.
-Import.
-Contingut de les despeses.
-Entitat o empresa que emet la factura o la justif.

No s'han d'ajuntar ni originals ni còpies de les factures,
però l'organisme és responsable de la custòdia i coneixement del
lloc on es troben les esmentades factures o justificants.

Documentació que s'adjunta:
-Còpia del Programa operatiu Adapt.
-Qüestionari per al seguiment de les iniciatives

comunitàries de recursos humans -emplenat el corresponent al
projecte Noventadapt.

-Circular sobre "Solicitud de Pago final" i qüestionari
remès per la Unitat Administradora de l'FSE.

-Memòria 1996 del subprojecte Formed.
-Mat. elaborat en el marc de l'esmentat subprojecte.
-Fitxes individualitzades dels beneficiaris.
-Relació de despeses any 1996.

 
Palma, 20 de maig del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

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

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 2078/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep I. Portella, relativa a subprojectes que conformen el
projecte Noventadapt. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

En contestació a l'esmentada pregunta i atès que la
informació sol•licitada es refereix al projecte Noventadapt, aprovat
per la Unitat Administradora de l'FSE, i que a l'esmentat projecte
consta allò que interessa al Sr. Diputat sobre:

-Entitats que participen i col•laboren.
-Entitats cofinançades.
-Objectius, descripcions, continguts activitats,

planificació.
-Mecanismes de control, seguiment i avaluació.
-Activitats i socis transregionals i transnacionals.
-Activitats i planif. globals i per subprojectes.
-Pla de finançament, on consten les aportacions públiques

i privades, etc.
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En conseqüència, s'adjunta còpia del projecte aprovat i
de la carta d'aprovació emesa per la unitat corresponent de l'Estat
espanyol.
 

Palma, 12 de maig del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

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

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 2079/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep I. Portella, relativa a proves de selecció dels
alumnes als cursos impartits pel Centro de Estudios Menorquines
en el marc del subprojecte Formed. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril
del 1997).

Amb relació a les proves de selecció d'alumnes que han
participat en els cursos impartits durant el 1996 en el marc del
subprojecte Formed, aquesta Conselleria d'Economia i Hisenda,
fins al 18 de juny, no va realitzar cap prova.

Per Ordre 13053, de 18 de juny del 1996, es va crear la
Conselleria de Treball i Formació que va assumir les
competències de la Direcció General de Formació.
 

Palma, 12 de maig del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
AK) 

A les Preguntes RGE núm. 2081/97, 2082/97 i 2083/97,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Josep I. Portella, relatives al
Centro de Estudios Menorquines i la realització del curs Slowly
Please. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

El contracte subscrit entre el Govern balear i el Centro
de Estudios Menorquines preveu a la clàusula tercera un cost total
màxim d'1.060.000 ptes., en funció del nombre d'alumnes atesos
a les tutories, d'acord amb el barem que figura a l'annex I de
l'esmentat contracte. Per tant, el concepte de pagament es refereix
al servei de tutories setmanals i mòdul d'alumnes atesos, incloses
10 hores de coordinació. Els alumnes inscrits al CEM foren 10,
dels quals 7 es declararen aptes.

S'han efectuat 3 pagaments:
1. 12 setmanes per tres hores setmanals de tutoria per

5.000 ptes/h: 180.000 pessetes.
2. 37 hores per 5.000 ptes/h: 185.000 pessetes.
3. 15 hores tutoria més 10 de preparació per 5.000

ptes/h: 125.000 pessetes.
Total: 490.000 pessetes.

Les TV locals de Menorca que participaren varen ser
Provitem i Tecamesa.

En relació a les dades de matriculació dels alumnes,
efectivament les previsions varen ser superiors a la realitat, però s'ha
de considerar que es tractava d'un projecte experimental de
formació i s'adoptà el criteri de continuar-lo amb els alumnes
següents referits a l'illa de Menorca:

- Centres amb tutoria, 3.
- Alumnes inscrits, 20, dels quals, com s'ha indicat, 10

correspongueren al CEM.

S'ha d'indicar també que la facultat contemplada a la
clàusula cinquena no s'ha aplicat a cap dels 24 contractes de tutoria
efectuats.

Finalment, cal destacar que la preparació d'aquest projecte
pilot va ser complexa: combinació de mitjana necessària, emissions
de les distintes TV, uniformitat tutorial dels centres, etc. Dos mesos
abans dels contractes es realitzaren distintes reunions amb la
finalitat que els centres participessin en el programa pilot i els
possibles tutors s'informassin sobre la matèria d'una manera
uniforme. S'inicià la tramitació administrativa dels contractes
corresponents i els centres interessats en participar varen poder
posar en marxa la tutorització, sota el seu càrrec, tenint en compte
que els convenis no abonen una quantitat fixa sinó variable en
funció del nombre d'alumnes i hores de tutoria, d'acord amb allò que
s'ha explicat anteriorment.

Dades estadístiques d'interès:
General: 

Mitja d'alumnes per centre, 18,96.
Mitja d'alumnes aprovats per centre, 7,40.

Menorca:
Mitja d'alumnes per centre, 6,67.
Mitja d'alumnes aprovats per centre, 4.50.

CEM:
Nombre d'alumnes inscrits, 10.
Nombre d'alumnes aptes, 7.

Addenda: les dades econòmiques són proporcionals al
nombre d'alumnes assistents i per tant igual a tots els centres.
 

Palma, 3 de juny del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 2098/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a les funcions del Sr. Alejandro
Pax. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

El dia 1 de febrer del 1994 es nomenà el Sr. Alejandro Pax
com a coordinador de la Conselleria d'Agricultura i Pesca -
actualment Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria- del
Govern balear.

Les funcions que té atribuïdes són les que marca el Decret
74/88 i que, en termes generals, són les següents: informar al
Consell Insular de Menorca sobre el funcionament administratiu i
vigilar l'execució i el compliment dels acords d'agricultura que, en
matèria de gestió ordinària, adopti la Comissió Mixta.
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Aquestes funcions són:
a) La tramitació de tots els expedients d'ajudes

econòmiques i tècniques de la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
actual Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.

b) L'execució i la difusió dels programes i els projectes,
en matèria d'agricultura i pesca, que s'han de realitzar a l'illa de
Menorca, en coordinació amb els òrgans centrals de la conselleria.

c) La tramitació de tots els expedients de concessions de
llicències i autoritzacions administratives.

d) L'execució dels programes d'investigació i
experimentació agrària que projecti la Comissió Mixta.

e) El seguiment i el control dels cursos de formació i
reciclatge que imparteixi l'Escola d'Agricultura de Balears a
Menorca.

f) L'execució de les campanyes de sanejament vegetal i
animal que s'aprovin anualment en el si de la Comissió Mixta.

g) La supervisió i el control del funcionament de les
delegacions de les empreses públiques de la conselleria a
Menorca.

A més a més, anualment el Consell de Govern de la
CAIB aprova el pla de treball de la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria de l'illa de Menorca, així com el pla
d'inversions, dels quals el coordinador és responsable de la seva
execució exacta i puntual.

S'adjunta còpia del Pla anual de treball per a l'illa de
Menorca a l'any 1997.
 

Palma, 6 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 2099/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a l'estructura orgànica de
personal de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.
(BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

L'estructura orgànica de la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria és la que s'estableix a l'Ordre de la Presidència
del Govern de la CAIB de 23 d'octubre del 1987, a l'Ordre de 18
d'octubre del 1994 i a l'Ordre de dia 28 de juny del 1996.

Les delegacions que hi ha a Menorca -a Maó i a
Ciutadella- estan integrades dins la unitat orgànica Conseller.

La relació de llocs de feina del personal funcionari de la
conselleria és la publicada al Bocaib núm. 78, de 28/06/94, amb
les modificacions de dia 03/08/96, Bocaib núm. 97; la de dia
17/08/96, Bocaib núm. 103; la de dia 27/08.96, Bocaib núm. 107;
i la de dia 08/02/97, Bocaib núm. 17.

La relació de llocs de feina de personal laboral és al que
s'estableix al Bocaib núm. 25, de dia 23/02/91.
 

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

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 2112/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa als criteris d'Ibatur per subvencionar
concerts. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

Els criteris que ha fet servir l'Ibatur per subvencionar
concerts han estat d'acord amb les sol•licituds presentades, la seva
despesa i la seva repercussió.

Les quantitats de les subvencions per illes han estat:
- Menorca, 2.500.000 pessetes.
- Eivissa, 917.000 pessetes.
- Mallorca, 59.243.364 pessetes.

El motiu pel qual les subvencions per a les illes de
Menorca i Eivissa fossin del 3,99% i de l'1,46%, respectivament, en
ambdós casos l'explicació que es pot fer és la manca de sol•licituds
per aquest tipus d'esdeveniments que s'han rebut en aquest institut
per part de Menorca i Eivissa.
 

Palma, 12 de maig del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª Gonzalez i Ortea.

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 2244/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa al control de les marques del grup
d'empreses Yanko. (BOPIB núm. 100 de 25 d'abril del 1997).

La intenció de Foment Industrial S.A., d'acord amb les
directrius del PRIB, era donar suport a una empresa exportadora;
per tant, la seva finalitat no era fer-se amb les marques Yanko.

El Grup Yanko ja va començar els treballs per introduir-se
comercialment al Japó abans de crear Nova Generació d'Exportació
Balear S.A.; a causa que els tràmits es retardaven i tenien despeses
pendents al Japó, es van avançar, com a préstec, 15 milions que
anaven destinats a l'aportació de capital.

Nova Generació tenia el dret d'ús de les marques Yanko,
per la qual cosa no havia de pagar cap lloguer.

Foment Industrial S.A. rebia balanços periòdics i els
comptes anuals que s'auditaven; pel que fa al sistema de
prefinançament se seguia sobre la base de les comandes i les
factures emeses per Nova Generació d'Exportació Balear, S.A.
 

Palma, 27 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 2246/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa al judici sobre el caràcter fraudulent
de la venda de les marques del Grup Yanko. (BOPIB núm. 100 de 25
d'abril del 1997).
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La venda, per part del Grup Yanko, de les marques que
es mantenien amb una clara producció es fa a l'empresa Forma
Nova Export, i aquesta és l'empresa que arrenda aquestes marques
a l'entitat Nova Generació d'Esportació Balear S.A. -participada
per Foment Industrial- per tal que la injecció de capital, que des
de Foment Industrial es faria amb l'objectiu de comercialització,
tingués el suport que aquestes marques no fossin utilitzades per
altres persones físiques o jurídiques.

L'entitat Central Medi, per la seva banda, va interposar
demanda en resolució del contracte de compravenda per
considerar-lo fraudulent, i es dirigeix, com no pot ser d'altra
manera, a l'entitat venedora -Grup Yanko- i a la compradora -
Forma Nova- i només s'involucra l'entitat Nova Generació
d'Exportació Balear S.A. pel que fa a tercers de bona fe que
puguin resultar afectats davant una possible sentència que doni
validesa a la resolució de la compravenda.

Davant d'aquesta demanda, l'entitat Nova Generació
d'Exportació Balear S.A. no participa en el plet, i atorga una
posició passiva que la condueix a la situació legal de rebel•lia.
Aquesta és l'única acció possible que, amb caràcter positiu, podria
adoptar l'entitat arrendadora. Aleshores, la defensa de la
compravenda l'hauria de fer, amb èmfasi, l'entitat compradora.

Una vegada dictada la sentència pel jutge de primera
instància i instrucció núm. 3 d'Inca, efectivament es resol a favor
de l'actor i es declara la nul•litat de l'arrendament. D'aquest
pronunciament, l'entitat Nova Generació d'Exportació Balear S.A.
no hi estigué d'acord, ja que els interventors de la suspensió de
pagaments del Grup Yanko eren coneixedors de l'arrendament, la
qual cosa fa inviable la mala fe en el comportament d'aquesta
empresa.

Ara bé, la solució global del conflicte de Yanko passa
necessàriament perquè les marques del grup tornin a la massa de
la fallida a través de l'aplanament de les peticions de Central
Medi, ja que una vegada situades les marques del Grup Yanko, la
fallida voluntària d'aquesta permetria que la comissió liquidadora
vengués aquestes marques a l'inversor Sr. Camp.

El comportament lògic, doncs, no va ser altre que el de
no provocar dilacions majors al procediment recorrent aquesta
sentència, encara que la posició de Nova Generació d'Exportació
Balear S.A. no estigui totalment d'acord amb la sentència
esmentada.

Amb relació a les costes processals, l'entitat Nova
Generació d'Exportació Balear S.A. es mantingué aliena totalment
i, sens dubte, és un tema que haurà quedat enllestit per les entitats
compradora i venedora -afectades directament en el plet- i l'entitat
actora, amb la finalitat que aquesta no pogués posar traves a
l'actuació de la comissió liquidadora.
 

Palma, 16 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 2247/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a la creació d'empreses
comercialitzadores del Grup Yanko. (BOPIB núm. 100 de 25 d'abril
del 1997).

El Sr. Camp, en la seva compareixença parlamentària, es
va referir a la creació el 1994 de l'empresa Nova Generació
d'Exportació Balear S.A., que es va crear amb la participació de
l'empresa Foment Industrial S.A. amb una participació del 47% de
les accions.

Aquesta empresa -Nova Generació d'Exportació Balear
S.A.- va servir per obrir la possibilitat de venda de calçat, tant al
mercat del Japó, on va obtenir un premi de qualitat, com al mercat
dels Estats Units d'Amèrica.

No obstant això, a l'operació de sortida de les
participacions del Govern a Yanko es va vendre aquesta societat -
Nova Generació d'Exportació Balear S.A.- a l'inversor Camp que les
va adquirir al mateix temps que les marques de Yanko i, com a
contraprestació, el Sr. Camp va garantir la producció de calçat a
l'illa de Mallorca i la recol•locació de 130 treballadors.
 

Palma, 16 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 2252/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a representants del Govern a les
empreses Balear Boots, Vidal Boots, Tracalsa i Nova Generació
d'Exportació Balear S.A. (BOPIB núm. 100 de 25 d'abril del 1997).

Les empreses actualment no tenen activitat que es
desenvolupi de forma essencial o substancial, exceptuant l'entitat
Balear Boots que té una activitat mitja, i en qualque sentit Tracalsa.

Totes elles estan participades per l'entitat Foment
Industrial S.A. i en totes elles es mantenen els mateixos
representants que existien des de fa més d'un any:

Balear Boots S.A. Antonio Armengol Garau
Lluc Tomás Munar

Bernat Fortuny Sintes

Vidal Boots S.A. Antonio Armengol Garau
Lluc Tomás Munar

Bernat Fortuny Sintes

Tracalsa Antonio Armengol Garau
Lluc Tomás Munar

Bernat Fortuny Sintes

Nova Generació Bernat Fortuny Sintes
d'Exportació Balear S.A. Joan Buades

En aquests moments el Govern balear negocia una sortida
ordenada d'aquestes empreses.
 

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



3178 BOPIB núm.115 - 8 d'agost del 1997

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 2279/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a Pla d'infraestructures de
xarxa viària per a les Illes Balears. (BOPIB núm. 100 de 25 d'abril
del 1997).

No s'ha presentat cap pla d'infraestructura viària de les
Illes Balears al Ministeri de Foment d'Espanya.
 

Palma, 13 de maig del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 2280/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a estudis realitzats sobre el Pla
d'infraestructures de xarxa viària per a les Illes Balears. (BOPIB
núm. 100 de 25 d'abril del 1997).

Els estudis realitzats per a l'elaboració del Pla de
Carreteres es defineixen en els criteris aprovats pel Parlament i en
la documentació del mateix Pla Director aprovat inicialment el dia
20 de juny del 1994 i que es va sotmetre a tràmit d'informació
pública a finals del 1994.
 

Palma, 13 de maig del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 2281/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a estudis realitzats sobre la
viabilitat del tren a l'illa de Mallorca. (BOPIB núm. 100 de 25
d'abril del 1997).

Li comunic que per part dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca es va realitzar el mes de maig del 1994 el següent estudi:
"Estudi del comportament dels estudiants de la UIB en matèria de
transport i demanda de la possible instal•lació de la línia fèrria".
 

Palma, 15 de maig del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 2282/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a estudis realitzats sobre els
acords entre el Govern balear i el Ministerio de Fomento per
inversió en la xarxa viària per a les Illes Balears. (BOPIB núm.
100 de 25 d'abril del 1997).

Hi ha una proposta de conveni formulada pel Govern
balear -Direcció General d'Obres Públiques de la Conselleria de
Foment- i elaborada en base al Pla Director sectorial de carreteres.

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento ha estudiat la proposta, ha comprovat la necessitat de les
obres incloses i procedeix en aquests dies a la seva tramitació.

A més de la proposta de conveni, el Govern balear va
lliurar a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento l'estudi titulat "Les carreteres de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en comparació amb les de la resta d'Espanya",
elaborat el mes de desembre del 1995 per la Direcció General
d'Obres Públiques.
 

Palma, 13 de maig del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.
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