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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2360/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa als ingressos recaptats el
1996 als ports de titularitat de la Comunitat Autònoma. (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).

La recaptació obtinguda als ports depenents de la CAIB
durant l'any 1996 pels diferents conceptes és la relacionada en el
full adjunt.
 

Palma, 23 de juny del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.

El quadre adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2361/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions del Govern als
ports de la seva titularitat. (BOPIB núm. 101 de 2 de maig del
1997).

Les inversions del Govern als ports de la seva titularitat
durant l'any 1996 són les relacionades en el full adjunt.
 

Palma, 23 de juny del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.

El quadre adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2362/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a actuacions del Govern dins
el programa "Turisme d'hivern" (BOPIB núm. 101 de 2 de maig
del 1997).

Aquesta Conselleria de Turisme no ha participat ni té
coneixement de l'existència de cap programa denominat "Turisme
d'hivern".
 

Palma, 27 de maig del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Maria González Ortea

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2367/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expedients sancionadors
durant l'any 1995 (BOPIB núm. 101 de 2 de maig del 1997).

Segons les direccions generals de la Conselleria de
Foment, aquestes són les dades dels expedients sancionadors de
l'any 1995.

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Al llarg de l'any 1995 el Servei d'Arquitectura i Habitatge

de la Direcció General d'Urbanisme, Costes i Habitatge, de la
Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i Medi
Ambient, va iniciar 7 expedients sancionadors.

Direcció General de Transports
La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori

va iniciar durant 1995 un total de 3.035 expedients sancionadors.

Direcció General d'Obres Públiques
L'any 1995 es varen incoar 123 expedients sancionadors

per infracció de la Llei 5/90 de carreteres de la CAIB, aquests
expedients es troben en distintes fases de tramitació i execució.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2368/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expedients sancionadors de
la Conselleria d'Agricultura i Pesca el 1995 (BOPIB núm. 101 de 2
de maig del 1997).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca l'any 1995 va iniciar
un total de 1.107 expedients.
 

Palma, 29 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2369/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expedients sancionadors de
la Conselleria de Comerç i Indústria el 1995 (BOPIB núm. 101 de
2 de maig del 1997).

La Conselleria de Comerç i Indústria l'any 1995 va iniciar
un total de 573 expedients.
 

Palma, 29 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2371/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expedients sancionadors de
la Conselleria d'Economia i Hisenda el 1995 (BOPIB núm. 101 de
2 de maig del 1997).

L'any 1995 la Conselleria d'Economia i Hisenda va iniciar
els següents expedients sancionadors:

Per part de la Direcció General de Tributs 734 expedients.
 

Palma, 27 de maig del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.
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Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 2373/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expedients sancionadors
durant l'any 1995 (BOPIB núm. 101 de 2 de maig del 1997).

La Conselleria de Foment va iniciar durant 1996 un total
de 3.422 expedients sancionadors per infraccions a la normativa
reguladora dels transports terrestres.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2375/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expedients sancionadors de
la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria el 1996 (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria l'any
1996 va iniciar un total de 586 expedients.
 

Palma, 29 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 2376/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expedients sancionadors de
la Conselleria d'Economia i Hisenda el 1996 (BOPIB núm. 101 de
2 de maig del 1997).

L'any 1996 la Conselleria d'Economia i Hisenda va
iniciar els següents expedients sancionadors:

- 119 sobre casinos, jocs i apostes. S'ha de ressenyar que
aquesta conselleria va rebre les competències sobre aquestes
matèries a l'entrada en vigor del Decret 135/1996, de 5 de juliol,
ja que abans eren exercides per la Conselleria de Governació, ja
desapareguda.

- 833 expedients per part de la Direcció General de
Tributs.
 

Palma, 27 de maig del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2380/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a propostes de sanció dels
expedients incoats durant l'any 1995 (BOPIB núm. 101 de 2 de maig
del 1997).

Segons les direccions generals de la Conselleria de
Foment, aquestes són les dades dels expedients sancionadors de
l'any 1995.

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Al llarg de l'any 1995 el Servei d'Arquitectura i Habitatge

de la Direcció General d'Urbanisme, Costes i Habitatge, de la
Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i Medi
Ambient, no va realitzar cap proposta de sanció en els expedients
sancionadors iniciats, ja que es varen resoldre tots de manera
convencional, segons el que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992.

Direcció General de Transports
La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori

va iniciar durant 1995 un total de 3.035 expedients sancionadors.

Direcció General d'Obres Públiques
Les propostes de sanció dels expedients que ja s'han

instruït han estat de manera general i fins avui per un import de
250.001 pessetes, ja que es tractava de faltes greus en tots els
expedients.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

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

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 2381/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a propostes de sanció dels
expedients incoats durant l'any 1996 (BOPIB núm. 101 de 2 de maig
del 1997).

En els expedients sancionadors tramitats per la Conselleria
de Foment, per infraccions a la normativa reguladora dels transports
terrestres, les sancions imposades en els expedients iniciats l'any
1996, amb proposta de sanció o sense, i en vista que no s'han
presentat al•legacions a l'acord d'inici, han estat tots els que
apareixen a cadascun dels expedients relacionats.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2383/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a propostes de sanció dels
expedients incoats per la Conselleria d'Agricultura el 1995 (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).
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S'adjunten relacions de les propostes de sanció dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria d'Agricultura
i Pesca el 1995.
 

Palma, 29 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.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2384/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a propostes de sanció dels
expedients incoats per la Conselleria de Comerç i Indústria el 1995
(BOPIB núm. 101 de 2 de maig del 1997).

S'adjunta relació de les propostes de sanció dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria de Comerç i
Indústria el 1995.
 

Palma, 29 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.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2385/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a propostes de sanció dels
expedients incoats per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria el 1996 (BOPIB núm. 101 de 2 de maig del 1997).

S'adjunten relacions de les propostes de sanció dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria el 1996.
 

Palma, 29 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.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2386/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a propostes de sanció dels
expedients incoats per la Conselleria d'Economia el 1995 (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).

Per part de la Direcció General de Tributs s'han realitzat
les següents propostes de sancions d'expedients incoats en 1995 i
segons el criteri de la Llei General Tributària:

Núm. expedients Percentatge sanció
13 52,5
199 35,0
427 50,0
43 42,0
47 150,0

Pel que fa a matèria de joc, les propostes de sancions
d'expedients incoats l'any 1995 varen donar lloc a 18 resolucions
sancionadores fermes
 

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

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2387/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a propostes de sanció dels
expedients incoats per la Conselleria d'Economia el 1996 (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).

Per part de la Direcció General de Tributs s'han realitzat
les següents propostes de sancions d'expedients incoats en 1996 i
segons el criteri de la Llei General Tributària:

Núm. expedients Percentatge sanció
9 52,5
686 35,0
9 50,0
63 42,0
66 60,0

Pel que fa a matèria de joc, les propostes de sancions
d'expedients incoats l'any 1996 varen donar lloc a 8 resolucions
sancionadores fermes
 

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2392/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a propostes de sanció dels
expedients incoats durant l'any 1995 (BOPIB núm. 101 de 2 de maig
del 1997).

Segons les direccions generals de la Conselleria de
Foment, aquestes són les dades dels expedients sancionadors de
l'any 1995.

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Al llarg de l'any 1995 el Servei d'Arquitectura i Habitatge

de la Direcció General d'Urbanisme, Costes i Habitatge, de la
Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i Medi
Ambient, no va realitzar cap proposta de sanció en els expedients
sancionadors iniciats, ja que es varen resoldre tots de manera
convencional, segons el que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992.
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Direcció General de Transports
El nombre d'expedients sancionadors, per infracció a la

normativa reguladora dels transports terrestres, amb proposta de
resolució de sanció, en els que s'ha dictat resolució no
sancionadora ha estat de quinze expedients.

Les causes per les quals es va dictar resolució no
sancionadora en cadascun dels expedients, són les que apareixen
en els moviments que s'adjunten.

Direcció General d'Obres Públiques
S'han arxivat 5 expedients després que s'hagués elevat

proposta de resolució, pels motius següents:

Expedient 15/95: es va comprovar que el cartell s'havia
retirat durant la fase d'instrucció.

Expedient 17/95: es va comprovar que disposava del
permís de l'Ajuntament per realitzar les obres i sol•licitar el
preceptiu permís a aquest Departament de Carreteres durant la
fase instructora.

Expedient 25/95: es va comprovar que el cartell havia
estat retirat durant la fase d'instrucció.

Expedient 27/95: es va comprovar que el cartell havia
estat retirat durant la fase d'instrucció.

Expedient 71/95: es va obtenir el corresponent permís
durant la fase d'instrucció.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

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. 2393/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expedients sancionadors
amb proposta de resolució, que s'han arxivat durant l'any 1996
(BOPIB núm. 101 de 2 de maig del 1997).

Segons les direccions generals de la Conselleria de
Foment, aquestes són les dades dels expedients sancionadors de
l'any 1996.

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Durant 1996 no s'ha arxivat cap expedient amb proposta

de resolució de sanció.

Direcció General de Transports
El nombre d'expedients sancionadors, per infracció a la

normativa reguladora dels transports terrestres, amb proposta de
resolució de sanció, en els que s'ha dictat resolució no
sancionadora ha estat d'onze expedients l'any 1996.

Direcció General d'Obres Públiques
Durant l'any 1996 no s'ha arxivat cap expedient

sancionador amb proposta de resolució de sanció.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

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. 2395/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expedients sancionadors
arxivats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca el 1995 (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).

S'han arxivat 92 expedients

L'arxiu s'ha produït per diverses qüestions que s'enumeren
a continuació.

a) Acreditar la documentació requerida.

b) Per no constituir infracció.

c) Per manca de dades a l'hora de la inspecció

d) Per trasllat dels expedients a altres administracions
competents.

e) Per arts de pesca aixecats pels inspectors a la mar sense
dur aquestes arts cap identificació, en el moment de la inspecció.

f) Anàlisi contradictòria negativa (Vi).

g) Per sobreseïment.
 

Palma, 29 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 2396/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expedients sancionadors
arxivats per la Conselleria de Comerç i Indústria el 1995 (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).

S'han arxivat 340 expedients

L'arxiu s'ha produït per diverses qüestions que s'enumeren:

a) Acreditar la documentació requerida.

b) Transcurs del termini.
 

Palma, 29 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 2397/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expedients sancionadors
arxivats per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria el 1996
(BOPIB núm. 101 de 2 de maig del 1997).
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S'han arxivat 124 expedients

L'arxiu s'ha produït per diverses qüestions que
s'enumeren a continuació:

a) Acreditar la documentació requerida.

b) Per no constituir infracció.

c) Per manca de dades a l'hora de la inspecció

d) Per trasllat dels expedients a altres administracions
competents.

e) Per arts de pesca aixecats pels inspectors a la mar
sense dur aquestes arts cap identificació, en el moment de la
inspecció.

f) Anàlisi contradictòria negativa (Vi).

g) Defecte presa mostres.

h) Transcurs del termini.
 

Palma, 29 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 2398/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expedients sancionadors
arxivats per la Conselleria d'Economia i Hisenda el 1995 (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).

L'any 1995 la Conselleria d'Economia i Hisenda no va
arxivar cap expedient sancionador amb proposta de resolució de
sanció.
 

Palma, 27 de maig del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 2399/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a expedients sancionadors
arxivats per la Conselleria d'Economia i Hisenda el 1996 (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).

L'any 1996 la Conselleria d'Economia i Hisenda no ha
arxivat cap expedient sancionador amb proposta de resolució de
sanció.
 

Palma, 27 de maig del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 2404/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la recaptació del cobrament
de sancions de l'any 1995. (BOPIB núm. 101 de 2 de maig del
1997).

Segons les direccions generals de la Conselleria de
Foment, aquestes són les dades dels expedients sancionadors d
el'any 1995.

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Al llarg de
1995 el Servei d'Habitatge i Arquitectura de la Direcció General
d'Urbanisme, Costes i Habitatge, de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori no va tenir ingressos pel
cobrament de sancions imposades durant 1995.

Direcció General de Transports. En matèria de transports.
En matèria de transport terrestre durant 1995 fou de 64.338.004
pessetes corresponents a un total de 1287 expedients sancionadors.

Direcció General d'Obres Públiques. En període voluntari
s'ha cobrat un expedient per import de 25.000 pessetes que
corresponen a una multa per infracció lleu.

En fase executiva hi ha 10 expedients per un import de
250.001 pessetes cadascun, que corresponen a multes per
infraccions greus, 9 d'ells es troben en via de constrenyiment.
 

Palma, 4 de juny del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger Pocoví.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 2405/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la recaptació de la
Conselleria de Foment pel cobrament de sancions el 1996. (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).

La recaptació de la Conselleria de Foment, pel cobrament
de sancions en matèria de transport terrestre durant 1996, ha estat
de 79.958.503 pessetes, que corresponen a un total de 1.618
expedients sancionadors.
 

Palma, 28 de maig del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger Pocoví.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 2407/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a recaptació de la Conselleria
d'Agricultura pel cobrament de sancions el 1995. (BOPIB núm. 101
de 2 de maig del 1997).

La recaptació per al cobrament de les sancions imposades
per la Conselleria d'Agricultura i Pesca el 1995 ha estat de
6.886.122 pessetes.
 

Palma, 21 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 2408/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a recaptació de la Conselleria
de Comerç i Indústria pel cobrament de sancions el 1995. (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).
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La recaptació pel cobrament de les sancions imposades
per la Conselleria de Comerç i Indústria el 1995 ha estat de
2.964.144 pessetes.
 

Palma, 21 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 2409/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a recaptació de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria pel cobrament de
sancions el 1996. (BOPIB núm. 101 de 2 de maig del 1997).

La recaptació pel cobrament de les sancions imposades
per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria el 1996 ha
estat de 7.319.104 pessetes.
 

Palma, 21 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 2410/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la recaptació de la
Conselleria d'Economia pel cobrament de sancions el 1995.
(BOPIB núm. 101 de 2 de maig del 1997).

La recaptació de la Conselleria d'Economia i Hisenda de
l'any 1995, corresponent a multes i sancions del joc puja a
3.125.151 pessetes.

Per part de la Direcció General de Tributs i segons les
sancions imposades l'any 1995 hi ha una estimació de recaptació
que puja a 221.098.990 pessetes.

Quant a la resta de conselleries cada centre gestor de
sancions disposa de la informació necessària per seleccionar la
partida pressupostària corresponent. Per aquesta raó, s'haurà de
trametre a les qüestions individualitzades que proporcioni cada
conselleria respecte de les seves sancions.
 

Palma, 9 de juny del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami Alós.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 2411/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la recaptació de la
Conselleria d'Economia pel cobrament de sancions el 1996.
(BOPIB núm. 101 de 2 de maig del 1997).

La recaptació de la Conselleria d'Economia i Hisenda de
l'any 1996, corresponent a multes i sancions del joc puja a
1.055.000 pessetes.

Per part de la Direcció General de Tributs i segons les
sancions imposades l'any 1996 hi ha una estimació de recaptació
que puja a 192.291.209 pessetes.

Quant a la resta de conselleries cada centre gestor de
sancions disposa de la informació necessària per seleccionar la
partida pressupostària corresponent. Per aquesta raó, s'haurà de
trametre a les qüestions individualitzades que proporcioni cada
conselleria respecte de les seves sancions.
 

Palma, 9 de juny del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami Alós.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 2412/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la recaptació de la
Conselleria de Turisme pel cobrament de sancions el 1995. (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).

S'han contret sancions per un import de 83.900.062
pessetes, de les quals s'han ingressat fins a la data d'avui 19.154.592
pessetes.
 

Palma, 27 de maig del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 2413/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a recaptació de la Conselleria
de Turisme pel cobrament de sancions el 1996. (BOPIB núm. 101 de
2 de maig del 1997).

S'han contret sancions per un import de 136.459.059
pessetes, de les qual s'han ingressat fins a la data d'avui 28.827.262
pessetes.
 

Palma, 27 de maig del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 2414/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la negociació sobre
l'ampliació del Port de Ciutadella. (BOPIB núm. 101 de 2 de maig
del 1997).

El Govern balear no participa en les negociacions dels
propietaris dels terrenys afectats per l'ampliació del port de
Ciutadella i l'ajuntament de Ciutadella.
 

Palma, 21 de maig del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus Beltran.
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Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 2432/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a l'experiència en qüestions de
joventut del nou director general de Joventut, Sr. Pastor. (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).

Segons l'article 18 de la Llei 5/1984, de 24 d'octubre,
atribueix al Govern la competència de nomenar i separar els alts
càrrecs de la Comunitat Autònoma.

En conseqüència, l'executiu ha considerat, en ús de les
seves atribucions, que el Sr. Pastor era, en aquests moments, la
persona més idònia per assumir la responsabilitat d'executar,
gestionar i coordinar les polítiques en l'àrea de joventut definides
pel Govern que, per altra banda, reben una atenció específica i
prioritària en els programes d'actuació que es duen a terme.
 

Palma, 28 de maig del 1997.
La Consellera de Presidència:
Rosa estaràs Ferragut.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 2476/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat  Antoni Alorda, relativa a l'adquisició del Teatre
Principal d'Inca. (BOPIB núm. 101 de 2 de maig del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports no ha rebut
cap petició de l'ajuntament d'Inca per contribuir al finançament de
l'adquisició del Teatre Principal d'Inca.

Respondre a la resta de preguntes és aventurat sense
saber exactament quin serà el futur propietari del teatre, quina serà
la seva organització i sense conèixer les necessitats que puguin
sorgir.
 

El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 2491/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a propostes sobre política de
salut mental a les Illes Balears (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del
1997).

L'elaboració del document-programa per a la reforma
psiquiàtrica de la CAIB, per part de la Comissió Mixta Insalud-
Conselleria de Sanitat i Consum, es va concloure a finals de
desembre de 1996, per la qual cosa, en aquests moments,
l'esmentat document és estudiat i avaluat pel Servei Balear de la
Salut. Així mateix, s'ha de tenir en compte, a més, que la de
produir-se una col•laboració amb l'Insalud per a la implementació
de les distintes propostes que s'estableixin en la reforma.

Paral•lelament, es realitzen o realitzaran les
corresponents actuacions en psiquiatria, d'acord amb les fases
següents:

Prèvia: àmbit d'actuació.

Existeix un circuit assistencial Insalud-Complex
Hospitalari de Mallorca que es fonamenta en el contracte-programa
signat l'anyt 1994, i prorrogat anualment. En aquests moments s'està
renegociant el contingut de la clàusula addicional de l'esmentat
contracte-programa per al 1997, així com la seva valoració
assistencial, per la qual cosa queda pendent convenir amb l'Insalud
els circuits d'accés a l'assistència psiquiàtrica en termes d'equitat i
universalitat.

Primera: estudi del document.

S'han dut a terme una sèrie d'entrevistes i reunions de
treball amb els professionals de la salut mental del Complex
Hospitalari de Mallorca, a fi de contrastar les anàlisis de situació i
de millora proposades per a l'atenció d'aguts, crònics i salut mental
infanto-juvenil.

Segona: anàlisi dels recursos de Salut Mental.

S'han visitat les instal•lacions actuals a fi de valorar i
establir prioritats d'actuacions de millora, en funció de les
necessitats d'atenció i reforma indicats en el document.

Tercera: redistribució dels recursos de Salut Mental.

S'està procedint a l'anàlisi de les patologies dels pacients
ingressats a l'Hospital Psiquiàtric, a fi de redimensionar els recursos
hospitalaris d'acord amb la demanda  assistencial actual i de futur.

Quarta: avaluació de la necessitat de nous recursos de Salut Mental.

S'ha d'avaluar la demanda actual i potencial de recursos de
Salut Mental, com a fase prèvia en l'elaboració dels programes de
desenvolupament del Pal de Salut Mental, per tal d'atendre les
necessitats sanitàries de la població, tenint en compte els diversos
àmbits (preventiu, assistencial i rehabilitador).

Cinquena: creació de nous recursos.

Es procedirà a valorar la creació de nous dispositius de
Salut mental, considerant especialment les necessitats de dotació
d'hospitalització de dia (per així evitar reingressos innecessaris). Tot
això en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Sisena: Pla de Salut Mental.

Les actuacions i els programes anteriors han d'emparar-se
en el Pla de Salut Mental, com a documenta programàtic integral de
reforma de la Salut Mental a les Illes Balears. Si bé la seva
elaboració està en procés, l'atenció de les mesures de reforma
psiquiàtrica que considera el Servei Balear de Salut s'executaran
segons el procés gradual exposat.
 

Palma, 26 de juny del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 2492/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a compliment de les recomanacions
del Defensor del Poble sobre política de salut mental. (BOPIB núm.
102 de 9 de maig del 1997).
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Tot i que en la nostra comunitat autònoma encara no
s'han efectuat transferències en matèria d'assistència sanitària de
la Seguretat Social, hem de destacar que la comissió mixta
Insalud-Conselleria de Sanitat i Consum per a la reforma
psiquiàtrica de la CAIB ha realitzat un document-programa, que
serà tingut en compte en els treballs que s'estan efectuant per a
l'elaboració del Pla de Salut Mental.

D'altra banda, amb la transferència pendent de l?insalud
a la nostra comunitat autònoma, la Conselleria de Sanitat i
Consum i l'Insalud signaren un contracte-programa, que es
prorroga anualment, en el qual està prevista l'assistència
psiquiàtrica. Per tant, també s'acompleix la col•laboració
institucional prevista pel Defensor del Poble.

Evidentment, el sistema de la Seguretat Social assumeix
en part, pel que fa al Complex Hospitalari de Mallorca, el cost de
l'internament dels malalts psiquiàtrics beneficiaris del sistema,
d'acord amb l'esmentat contracte-programa. En els hospitals que
depenen directament de l'insalud, és a dir, els de Son Dureta,
Virgen de Monte Toro i Can Misses, els costs són assumits
íntegrament per l'esmentada institució.

Així mateix, pel que fa a la implantació dels recursos de
la xarxa d'atenció extrahospitalària de salut mental, que ve
realitzant l'Insalud, hem de significar que, pel que fa a la creació
de centres o unitats de salut mental, dins el marc de col•laboració
entre la Conselleria de Sanitat i Consum i l'Insalud, després de les
corresponents gestions del Servei Balear de la Salut, s'ha dut a
terme la instal•lació d'una USM a Inca, dependent de l'Hospital
Psiquiàtric.

Pel que fa a les estructures intermèdies, està previst
incloure'n la implantació en el desenvolupament del Pla de Salut
Mental.

Dins del Complex Hospitalari de la CAIB, l'Hospital
Psiquiàtric té una programació general de les activitats
rehabilitadores.

Així, per als pacients interns, compta amb un programa
de teràpia ocupacional, que comprèn un club social per a crònics,
que es dedica a l'aprenentatge a través de l'oci (excursions o
visites a les poblacions, ensenyaments de cuina, etc.) i activitats
de laborteràpia, per a crònics i per a aguts en la fase adequada del
tractament, activitats que es realitzen per indicació de
l'especialista corresponent i es duen a terme sota la seva supervisió
i responsabilitat.

A aquests efectes, existeix un conveni de col•laboració
amb l'associació ARISPAM, relatiu a les activitats de caràcter
sociorehabilitador desenvolupades a l'Hospital Psiquiàtric per
impulsar la incorporació a la societat, sobretot en l'àmbit laboral,
dels pacients de l'Hospital Psiquiàtric.

També es duen a terme programes individuals de
rehabilitació, per a crònics, com ara el d'activitats de la vida
quotidiana, per millorar aspectes tals com l'autonomia personal i
l'ajust social.

Pel que fa als pacients externs, funciona com a centre de
dia la Unitat de Rehabilitació i Reinserció, pre la qual són assistits,
en col•laboració amb l'associació Girasol, tant en el centre com en
els pisos tutelats.

Es desenvolupen igualment, en col•laboració amb
AMADIP, activitats d'ajuda a persones amb deficiència mental,
internades a l'Hospital Psiquiàtric, que acudeixen a un centre de dia
i a uns tallers, dependents d'aquesta institució.

Respecte a l'atenció de la salut mental infantil i juvenil,
l'hospital Psiquiàtric fou pioner en la creació d'un dispositiu
específic d'atenció per a aquesta població. Per tant, el Complex
Hospitalari de la CAIB, en el qual està inclòs l'hospital Psiquiàtric,
continua prestant atenció a la salut mental i juvenil, en una àrea
situada fora de la zona d'hospitalització.

Quant a l'assistència psiquiàtrica dins dels hospitals
generals, hem d'assenyalar que s'ofereix en els hospitals Son Dureta,
Virgen de Monte Toro i Can Misses, i en el Complex Hospitalari de
Mallorca.

D'altra banda i en relació amb el personal de l'Hospital
Psiquiàtric, s'han pres les mesures oportunes per a la seva formació
i actualització de coneixements. En el Pla de Formació de l'empresa
GESMA s'inclouen les corresponents previsions per a la formació
del personal del Complex Hospitalari de Mallorca, i per tant, també
de l'Hospital Psiquiàtric. A més, habitualment es realitzen cursos de
reciclatge per als auxiliars psiquiàtrics. Finalment, s'ha dut a terme
un curs per a l'obtenció del títol d'auxiliar de clínica per part dels
auxiliars psiquiàtrics, que no el tenien, i en aquests moments se n'stà
fent un altre amb la mateixa finalitat.

Passant a un altre tema, pel que fa a les mesures de
protecció contra incendis i d'actuació en cas d'emergència, ja fou
aprovat pel Consell d'Administració de GESMA el Pla
d'Emergències de l'Hospital Psiquiàtric.

S'ha d'indicar també que està previst que la Conselleria de
Sanitat i Consum implanti un sistema de registre i informació en
l'àmbit de la salut mental.

Per acabar, i quant a la documentació dels malalts
mentals, tots els malalts de l'Hospital Psiquiàtric tenen el DNI i no
existeix cap problema pel que fa a les seves inscripcions de
naixement.
 

Palma, 26 de juny del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 2523/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mesures de suport a la creació de
treball indefinit. (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

La molt recent publicació del Reial Decret Llei 9/1997, de
16 de maig, ha estat la mesura més important per a la creació de
treball indefinit, ja que l'empresa rep una bonificació durant el
període de vigència del contracte, i fins a un període màxim de 24
mesos següents ala contractació, d'un 40% de la quota empresarial
ala Seguretat Social per contingències comunes.
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Per la nostra banda, ja hem començat a planificar mesures
complementàries de suport per fomentar la contractació
indefinida; aquestes mesures, òbviament, aniran acompanyades
d'inversions, per poder-les dur a bon terme i poder quantificar-ne
l'abast.

En aquest sentit he d'assenyalar que el programa
operatiu 940322 ES 3 objectiu 3 del Fons Social Europeu inclou
dues mesures d'ajudes a l'ocupació:

- una inclosa dins l'eix específic 1 "facilitar la inserció
professional dels aturats que es troben a una situació d'atur de
llarga durada", amb un import total de 30.238.507 pessetes.

- una altra inclosa dins l'eix específic 2 "facilitar la
inserció professional dels joves que cerquen un lloc de treball"
amb un import total e 34.138.661 pessetes.

Aquestes línies de finançament són les que el Govern
balear ha d'emprar per complementar les mesures estatals.
 

Palma, 26 de maig del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps Coll

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 2524/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a mesures de suport a la
transformació de contractes temporals amb indefinits. (BOPIB
núm. 102 de 9 de maig del 1997).

La molt recent publicació del Reial Decret Llei 9/1987,
de 16 de maig, pel qual es regulen incentius en matèria de
seguretat social i de caràcter fiscal per al foment de la contractació
indefinida i l'estabilitat en l'ocupació pel Govern central, insta el
Govern balear per adoptar-hi les mesures previstes en l'esmentat
Reial Decret Llei.

Per la nostra banda, ja hem començat a planificar
mesures complementàries de suport per fomentar la contractació
indefinida; aquestes mesures, òbviament, aniran acompanyades
d'inversions, per poder-les dur a bon terme i poder quantificar-ne
l'abast.

En aquest sentit he d'assenyalar que el programa
operatiu 940322 ES 3 objectiu 3 del Fons Social Europeu inclou
dues mesures d'ajudes a l'ocupació:

- una inclosa dins l'eix específic 1 "facilitar la inserció
professional dels aturats que es troben a una situació d'atur de
llarga durada", amb un import total de 30.238.507 pessetes.

-una altra inclosa dins l'eix específic 2 "facilitar la
inserció professional dels joves que cerquen un lloc de treball"
amb un import total de 34.138.661 pessetes.

Aquestes línies de finançament són les que el Govern
balear ha d'emprar per complementar les mesures estatals.
 

Palma, 26 de maig del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps Coll.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 2525/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mesures per promoure la integració
laboral del discapacitat. (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

En l'Ordre, de dia 4 de desembre de 1996, es convoquen
subvencions en matèria de foment de l'ocupació i ajudes per a
jubilacions anticipades i se n'estableix el procediment de concessió.
Aquesta ordre pretén que els col•lectius amb més dificultats d'accés
al mercat de treball i els que tenen més risc de ser-ne exclosos
obtenguin una oportunitat de permanència en el món laboral actiu.

L'INEM i els representats de les distintes comunitats
autònomes van acordar -en la conferència sectorial feta a Santiago
de Compostela, el 8 d'abril de 1997-, la quantitat destinada a la
integració laboral del discapacitat per a les distintes comunitats
autònomes per a l'exercici 1997.

Els criteris de distribució a tot l'Estat són en funció del
percentatge d'atur de l'any 1996. D'acord amb l'índex d'aturats de la
CAIB en aquest període ens correspon la quantitat 174.997.880
milions de pessetes, dels quals 124.997.880 milions de pessetes
estan destinats a assumir els costs de manteniment de feina de
treballadors minusvàlids en centres especials d'ocupació, i
50.000.000 milions de pessetes estan destinats a la creació de nous
llocs de treball.

Sense perjudici de les quantitats esmentades, el Govern
balear no exclou la possibilitat de destinar uns altres fons financers
per complementar i ampliar aquestes línies de subvenció.

S'adjunta llistat de les persones que han accedit a les
subvencions per manteniment de llocs de treball durant 1997 i que
són totes les que ho han sol•licitat.
 

Palma, 26 d'abril del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps 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
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 2526/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mesures de promoció del treball
autònom. (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

L'Ordre de dia 4 de desembre de 1996, es convoquen
subvencions en matèria de foment d el'ocupació i ajudes per a
jubilacions anticipades i se n'estableix el procediment de concessió.
Aquesta ordre pretén que els col•lectius amb més dificultats d'accés
al mercat de treball i els que tenen més risc de ser'ne exclosos
obtenguin una oportunitat de permanència en el món laboral actiu.
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L'INEM i els representats de les distintes comunitats
autònomes van acordar -en la conferència sectorial feta a Santiago
de Compostela, el 8 d'abril de 1997-, la quantitat destinada a la
promoció del treball autònom per a les distintes comunitats
autònomes per a l'exercici 1997.

Els criteris de distribució a tot l'Estat són en funció del
percentatge d'atur del'any 1996. D'acord amb l'índex d'aturats de
la CAIB en aquest període ens correspon la quantitat 67.622.837
milions de pessetes, dels quals 35.840.104 milions de pessetes
estan destinats a subvencions financeres, i 31.782.733 milions de
pessetes estan destinats a rendes de subsistència.

Sense perjudici de les quantitats esmentades, el Govern
balear no exclou la possibilitat de destinar uns altres fons
financers per complementar i ampliar aquestes línies de
subvenció.
 

Palma, 26 d'abril del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps Coll.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 2527/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a mesures de suport al treball
en cooperatives i societats anònimes laborals. (BOPIB núm. 102
de 9 de maig del 1997).

En l'Ordre, de dia 4 de desembre de 1996, es convoquen
subvencions en matèria de foment de l'ocupació i ajudes per a
jubilacions anticipades i se n'estableix el procediment de
concessió. Aquesta ordre pretén que els col•lectius amb més
dificultats d'accés al mercat de treball i els que tenen més risc de
ser-ne exclosos obtenguin una oportunitat de permanència en el
món laboral actiu.

L'INEM i els representats de les distintes comunitats
autònomes van acordar -en la conferència sectorial feta a Santiago
de Compostela, el 8 d'abril de 1997-, la quantitat destinada a donar
suport al treball en cooperatives i societats anònimes laborals per
ales distintes comunitats autònomes per a l'exercici 1997.

Els criteris de distribució a tot l'Estat són en funció de la
gestió en els darrers 3 anys, població activa, nombre d'aturats i
ocupació generada en cooperatives de treball associat i societats
anònimes laborals. D'acord amb aquests criteris corresponen a la
CAIB en aquest període la quantitat 17.539.117 milions de
pessetes, dels quals 10.413.117 milions de pessetes estan destinats
a concedir subvencions en concepte d'assistència tècnica i ajuts a
la formació i promoció. I 7.126.000 milions de pessetes estan
destinats a la gestió dels programes de renda de subsistència.

Sense perjudici de les quantitats esmentades, el Govern
balear no exclou la possibilitat de destinar uns altres fons
financers per complementar i ampliar aquestes línies de
subvenció.

Pel que fa a les subvencions atorgades durant 1997
s'adjunta relació de les resoltes dins enguany. 
 

Palma, 26 d'abril del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps 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
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 2528/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mesures de suport als treballadors
pel seu accés a l'accionariat de societats anònimes i societats de
responsabilitat limitada. (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

En l'Ordre de dia 4 de desembre de 1996, es convoquen
subvencions en matèria de foment de l'ocupació i ajudes per a
jubilacions anticipades i se n'estableix el procediment de concessió.
Aquesta ordre pretén que els col•lectius amb més dificultats d'accés
al mercat de treball i els que tenen més risc de ser-ne exclosos
obtenguin una oportunitat de permanència en el món laboral actiu.

L'INEM i els representats de les distintes comunitats
autònomes van acordar -en la conferència sectorial feta a Santiago
de Compostela, el 8 d'abril de 1997-, la quantitat destinada a donar
suport al treball en cooperatives i societats anònimes laborals per a
les distintes comunitats autònomes per a l'exercici 1997.

Els criteris de distribució a tot l'Estat són en funció de la
gestió en els darrers 3 anys, població activa, nombre d'aturats i
ocupació generada en cooperatives de treball associat i societats
anònimes laborals. D'acord amb aquests criteris corresponen a la
CAIB en aquest període la quantitat 17.539.117 milions de pessetes,
dels quals 10.423.117 milions de pessetes estan destinats a concedir
subvencions en concepte d'assistència tècnica i ajuts a la formació
i promoció. I 7.126.000 milions de pessetes estan destinats a la
gestió dels programes de renda de subsistència.

També hem de fer referència a la Llei 4/1997, de 24 de
març, de societats laborals del Govern central, la qual té com a
objectiu aconseguir nous mètodes de creació d'ocupació, tot
fomentant la participació dels treballadors a l'empresa. Aquesta llei
donarà les eines perquè noves entitats adopten la forma de societat
laboral i, per tant, puguin acollir-se a les subvencions que per a
aquest tipus d'empreses té previstes la Conselleria de Treball a
través de l'Ordre de 4 de desembre de 1996.
 

Palma, 26 d'abril del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps Coll.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 2529/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mesures per fomentar la
contractació de col•lectius socialment desfavorits. (BOPIB núm. 102
de 9 de maig del 1997).

La Mesa de Diàleg Social -Decret 59/1997, de 25 d'abril-
és un òrgan col•legiat, paritari i tripartit amb competències en
matèria de relacions laborals, ocupació i foment d el'economia
social. La Mesa acompleix el contingut del Pacte per a l'ocupació
firmat pel Govern balear conjuntament amb els sindicats i
organitzacions empresarials més representatives. I es constitueix
com l'instrument amb el qual el Govern actuarà en l'àmbit laboral
adoptant, si escau, les mesures necessàries per fomentar la
contractació de col•lectius socialment desfavorits, així com la
quantificació de les partides econòmiques que s'hi destinaran.
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Les línies d'actuació que el Govern balear segueix, a
través de la Conselleria de Treball i Formació, són sobre la base
d el'Ordre, de 4 de desembre de 1996, per la qual es convoquen
subvencions en matèria de foment de l'ocupació i ajudes per a
jubilacions anticipades i se n'estableix el procediment de
concessió. A més, l'Ordre pretén que els col•lectius amb més
dificultats d'accés al mercat de treball i els que tenen més risc de
ser-ne exclosos obtenguin una oportunitat de permanència en el
món laboral actiu.

Per complementar els ajuts autonòmics, el Govern balear
s'ha proposat emprar també les línies de finançament europeu amb
el propòsit d'ampliar les mesures per fomentar la contractació de
col•lectius socialment desfavorits.  

Palma, 26 de maig del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps Coll.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 2530/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a l'estudi de l'economia
submergida a les Illes Balears. (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del
1997).

El dia 13 de maig de 1997 va ésser publicat en el
BOCAIB el Decret 59/1997, de 25 d'abril, pel qual es crea la Mesa
de Diàleg social, com a resultat de la firma del Pacte per
l'ocupació pel Govern balear conjuntament amb els sindicats i
organitzacions empresarials més representatives.

La Mesa de Diàleg Social neix com a òrgan col•legiat,
consultiu, participatiu i de seguiment amb competències en
matèria de relacions laborals, ocupació i foment de l'economia
social.

En la disposició addicional primera del Decret, es preveu
que dins el termini màxim de seixanta dies des de l'entrada en
vigor del Decret, el Conseller de Treball i Formació, a proposta de
cada part, resoldrà el nomenament dels representants titulars i
suplents en la Mesa de Diàleg Social, la qual es convocarà en els
quinze dies següents per a la reunió constitutiva.

Una vegada constituïda la Mesa de Diàleg Social i
s'iniciïn les sessions de treball, uns dels aspectes més urgents que
és necessari tractar és l'elaboració d'un pla d'actuació per eradicar
l'economia submergida a les Illes Balears.
 

Palma, 26 de maig del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps Coll.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 2531, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mesures de foment de l'empresa
jove. (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

La Mesa de Diàleg Social -Decret 59/1997, de 25 d'abril-
és un òrgan col•legiat, paritari i tripartit amb competències en
matèria de relacions laborals, ocupació i foment de l'economia
social. la Mesa acompleix el contingut del Pacte per a l'ocupació
firmat pel Govern balear conjuntament amb els sindicats i
organitzacions empresarials més representatives. I es constitueix
com l'instrument amb el qual el Govern actuarà en l'àmbit laboral
adoptant, si escau, les mesures necessàries per donar suport a les
empreses joves, així com la quantificació de les partides
econòmiques que s'hi destinaran.

Les línies d'actuació que el Govern balear seguirà, a través
de la Conselleria de Treball i Formació, per finançar el teixit
empresarial i de treballadors joves són elevar el nivell de formació
i qualificació professional i especialitzar-se en els distints sectors,
ja siguin tradicionals o de nova implantació.

A més a més hem de tenir en compte les línies de
finançament del Fons Social Europeu, concretament la inclosa dins
el programa operatiu 940322 ES 3 objectiu 3, eix específic 2 que té
per objecte facilitar la inserció professional dels joves que cerquen
un lloc de treball, amb un import total de 34.138.661 pessetes i que
el Govern balear té previst sol•licitar.
 

Palma, 26 de maig del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps Coll.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm.2532/97 , presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mesures de col•laboració amb
l'administració local. (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

El dia 13 de maig de 1997 va ésser publicat en el
BOCAIB el Decret 59/1997, de 25 d'abril, pel qual es crea la Mesa
de Diàleg Social, com a resultat de la firma del Pacte per l'ocupació
pel Govern balear conjuntament amb els sindicats i organitzacions
empresarials més representatives.

La Mesa de Diàleg Social neix com a òrgan col•legiat,
consultiu, participatiu i de seguiment amb competències en matèria
de relacions laborals, ocupació i foment de l'economia social.

En la disposició addicional primera del Decret, es preveu
que dins el termini màxim de seixanta dies des de l'entrada en vigor
del Decret, el Conseller de Treball i Formació, a proposta de cada
part, resoldrà el nomenament dels representants titulars i suplents en
la Mesa de Diàleg Social, la qual es convocarà en els quinze dies
següents per a la reunió constitutiva.

Una vegada constituïda la Mesa de Diàleg Social i s'iniciïn
les sessions de treball, uns dels aspectes més urgents que és
necessari tractar són les línies de col•laboració amb l'administració
local en projectes de foment de l'ocupació.
 

Palma, 26 de maig del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps Coll.
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Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 2533/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a constitució de meses
sectorials. (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

El dia 13 de maig de 1997 va ésser publicat en el
BOCAIB el Decret 59/1997, de 25 d'abril, pel qual es crea la Mesa
de Diàleg Social, com a resultat de la firma del Pacte per
l'ocupació pel Govern balear conjuntament amb els sindicats i
organitzacions empresarials més representatives.

La Mesa de Diàleg Social neix com a òrgan col•legiat,
consultiu, participatiu i de seguiment amb competències en
matèria de relacions laborals, ocupació i foment de l'economia
social.

En la disposició addicional primera del Decret, es preveu
que dins el termini màxim de seixanta dies des de l'entrada en
vigor del Decret, el Conseller de Treball i Formació, a  proposta
de cada part, resoldrà el nomenament dels representants titulars i
suplents en la Mesa de Diàleg Social, la qual es convocarà en els
quinze dies següents per a reunió constitutiva.

Una vegada constituïda la Mesa de Diàleg Social, es
convocaran les meses sectorials per debatre les polítiques de cada
ram previstes en el Pacte per a l'ocupació.
 

Palma, 26 de maig del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps Coll.

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 2533/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a mesures per afavorir
l'ocupació rural i agrària. (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del
1997).

La Mesa de Diàleg Social -Decret 59/1997, de 25
d'abril- és un òrgan col•legiat, paritari i tripartit amb competències
en matèria de relacions laborals, ocupació i foment de l'economia
social. La Mesa acompleix el contingut del Pacte per a l'ocupació
firmat pel Govern balear conjuntament amb els sindicats i
organitzacions empresarials més representatives. I es constitueix
com l'instrument amb el qual el Govern actuarà en l'àmbit laboral
adoptant, si escau, les mesures necessàries per afavorir l'ocupació
social i agrària, així com la quantificació de les partides
econòmiques que s'hi destinaran.

Les línies d'actuació que el Govern balear segueix, a
través de la Conselleria de Treball i Formació, sobre la base de
l'Ordre de 4 de desembre de 1996, per la qual es convoquen
subvencions en matèria de foment de l'ocupació, és la concessió
d'uns ajuts perquè els treballadors d'aquests sectors puguin accedir
a subvencions i es constitueixen en autònoms, cooperatives o
societat laboral. Ara bé, ateses les particularitats del sector,
aquestes ajudes es poden complementar amb les que atorga la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria i amb les que es
puguin sol•licitar del Fons Social Europeu dins l'objectiu 5b).
 

Palma, 26 de maig del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps Coll.

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 2535/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat  Josep Portella, relativa a homenatge a les parelles que han
celebrat en 1997 les seves noces d'or matrimonials. (BOPIB núm.
102 de 9 de maig del 1997).

1.- L'homenatge als matrimonis que han fet cinquanta o
més anys de casats ja s'ha celebrat a l'illa de Menorca dia 14 de
maig passat. Quant a l'illa d'Eivissa, l'homenatge es farà el proper
dia 29 de juny i, a Formentera, dins el mes de juliol, encara sense
data concreta.

2.- Menorca: 2.107.500.
Eivissa: 2.000.000 aprox.
Formentera: 900.000 aprox.

3.- L'any 1997.

4.- De moment, no.

5.- Cap, de moment.

6.- A través dels clubs de persones majors, federats i no
federats.

- Residències de majors públiques i privades.
- Residències sostingudes per entitats bancàries (Sa

Nostra, Colonya).
- Ajuntaments.
- Particulars.

 
Palma, 20 de maig del 1997.
La Secretària General Tècnica:
Margalida Cabrer González.

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 2541/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons, relativa al Pla de normalització lingüística a
Calvià. (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

La Conselleria d'Educció, Cultura i Esports treballa en el
Pla de normalització lingüística dels municipis de la nostra
comunitat.

S'han rebut 43 sol•licituds de signatura de convenis per a
normalització lingüística dels municipis: 31 de l'illa de Mallorca, 7
de Menorca i 5 d'Eivissa-Formentera.

Entre les sol•licituds rebudes per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports no n'aparexi cap presentada per
l'ajuntament de Calvià en aquest sentit.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 2543/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons, relativa al Pla de normalització lingüística
en el món sindical. (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

El Pla de normalització lingüística en el món sindical no
és una acció a iniciar durant l'any 1997.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va iniciar
el Pla durant l'exercici pressupostari de 1995 amb la signatura de
convenis de col•laboració amb els sindicats Unió General de
Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO).

L'exercici de 1996 es varen renovar els acords amb els
sindicats abans esmentats i se'n va signar un altre amb el sindicat
Unió Sindical Obrera (USO).

Enguany s'han mantingut converses amb els tres
sindicats abans esmentats i en aquests moments s'ha arribat a un
acord amb el sindicat Unió Sindical Obrera (USO), el conveni
amb el qual se signarà dins pocs dies.

Es continuen les converses amb Unió General de
Treballadors (UGT) i amb Comissions Obreres (CCOO) per
arribar a acords que permetin la signatura de convenis de
col•laboració en matèria de normalització lingüística.
 

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

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 2550/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons, relativa a al Pla de normalització
lingüística en el cinema. (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha preparat
un projecte per a la promoció del cinema en català i doblat a la
llengua catalana.

El primer resultat d'aquest projecte és l'establiment d'un
conveni de col•laboració amb l'Obra Social i Cultural de la Caixa
de Balears Sa Nostra per a la realització d'un cicle de cinema
infantil en català.

El conveni amb Sa Nostra se signarà dins pocs dies.

Actualment es mantenen converses amb empreses i
associacions d'exhibidors cinematogràfics per incrementar la
presència de les pel•lícules en català o doblades a la llengua
catalana a les sales de cinema.
 

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

Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 2682/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a finques agràries
subvencionades pels fons europeus en matèria de turisme rural i
agroturisme. (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

Les finques agràries de les Illes Balears que han
aconseguit subvencions dels fons europeus en matèria de turisme
rural i agroturisme són les que es relacionen a continuació,
juntament amb les quantitats relatives a les subvencions concedides
per la CAIB, MAPA, UE, assenyalant que, en la línia Foner II, la
subvenció de capital és a fons perdut, amb un cofinançament del
50% de la CAIB/UE i en la línia de millora d'estructures la
subvenció és en la forma de minoració de punts d'interès i
minoració d'anualitas de préstec, amb un cofinançament variable
CAIB/MAPA/UE.

Relació de titulars de finques que han percebut
subvencions per agroturisme o turisme rural:

A) Línia Foner II (Decret 3/95, de 13 de gener).

Any 1996.
Mofares, SL.: 7.500.000
Margarita Morey: 7.027.892
Esteban Ferrer: 1.098.013
Cosmopólitan Explotaciones:  7.417.429 (T.I)
Mª Isabel Pizà Alabern  3.079.966
Ramón Truyols: 5.503.468
Son Saletas, S.A.: 6.249.664
Altur: 2.237.500
Christina Lynda Hill: 694.668
Andrés Femenias Ordinas: 7.500.000
Pedro Javier Muñoz: 6.750.000
Aubarca, S.A.: 7.500.000
Margalida Durán March: 2.300.000 (T.I)
Mª Socorro Moysi Alonso: 370.833

Any 1995
Nicolás Erias Arbona: 6.333.633
Isabel Pizá Alabern: 2.622.749
Francisco Busquets Mora: 3.208.037
Francisca Bauzá Font: 812.749
Antonio Bujosa Obrador: 2.848.116
Jaime Pujol Bauzá: 6.219.863 (T.I)
Margarita Durán: 5.200.000 (T.I)
José Roig Ripoll: 2.498.000
Antonio Ribas Moll: 2.110.281
Mª Antonia Carbonell Mas: 1.846.027
Ratxocos: 7.500.000
Jaime Rigo Riera: 5.000.000
Cosme Mª Oliver Gomila: 7.500.000
Fagran, S.L.: 7.500.000
Andrés Garau Garau: 6.559.000 (T.I)
Inversiones T. Sineu: 3.078.660 (T.I)
Bernardo Parets Daviu: 2.818.800 (T.I)
S'Olivaret, S.A.: 7.500.000
Cristóbal Ferrer Danús: 1.624.594 (T.I)
Jaime Morell Brotad: 7.500.000

B) Línia de millora d'estructures- Decret 1887/91

Aubellons, S.L.: 8.940.000
Victoriano López Pinto y Ribas de P.: 1.072.635
Antonia Carbonell Mas: 4.625.844
Maria Francias Homar Pons: 6.025.835
Maria Isabel Pizá Alabern: 6.013.807

*(Turisme d'Interior)
 

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

A la Pregunta RGE núm. 2683/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la posada en funcionament
de la xarxa d'aigua pel consum d'animals a Favaritx. (BOPIB núm.
102 de 9 de maig del 1997).

Si bé la iniciació de l'execució d'aquestes obres amb
càrrec al Pressupost de Despeses de la CAIB per 1997 està
prevista en el Programa d'actuacions conjuntes CAIB-MAPA per
aquest any, i el seu acabament a l'any 1998 per raons
pressupostàries, a l'actualitat està pendent d'aprovació el Protocol
que s'ha de subscriure per ambdues administracions amb aquesta
finalitat, el qual es trametrà pròximament per la Direcció general
de planificació i desenvolupament rural del MAPA a la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.

Malgrat això, es redacta actualment en aquesta
conselleria el projecte corresponent, ja que es desconeix en
aquests moments la data en la qual es podrà iniciar l'expedient de
contractació de les obres i, en conseqüència, el de la possible
posada en funcionament de les mateixes.
 

Palma, 26 de maig del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan Cardona.

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 2684/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a acords entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i les companyies aèries per
descomptes en els desplaçaments esportistes (BOPIB núm. 102 de
9 de maig del 1997).

Acord amb Iberia i Aviaco. Descomptes desplaçaments
esportistes:

Ibèria: 25% grups, 25% individual
Aviaco (1) 25% grups, 25% individual
Trasmediterránea (2) fins 50% grups, 50% individual

Tots els descomptes són acumulables al de resident.

(1) S'apliquen també al COLEF i als centres adscrits a la Direcció
General d'Esports.

(2) S'aplica també al trasllat de materials i vehicles.

S'adjunta la còpia de la circular informativa 007/97 que
informa sobre els acords.
 

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
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 2686/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a ajuts de la Secretaria
General de Pesca per esculls artificial (BOPIB núm. 102 de 9 de
maig del 1997).

En els darrers cinc anys, el Govern balear no ha rebut
ajudes de la Secretaria General de Pesca Marina per a la instal•lació
d'esculls artificials.

Per altra banda, de tots els esculls instal•lats pel Govern
balear, tan sols l'escull de Punta Roja (Eivissa), i el de Platja de
Tramuntana (Formentera) reberen, en 1991, una ajuda de la SGPM.
En ambdós casos l'ajuda pagada fou de 13.803.815 pessetes.
 

Palma, 23 de maig de 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 2687/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló , relativa a projectes presentats pel
Govern per a la iniciativa FORCEM (BOPIB núm. 102 de 9 de maig
del 1997).

La Fundació per a la Formació Contínua (FORCEM) és
l'encarregada de la gestió, seguiment i control tècnic de les
iniciatives de formació destinades a treballadors assalariats
subjectes a l'obligació de cotitzar per formació i als aprenents.
Aquesta funció li ve comanada d'acord amb el que s'estableix en el
punt quart de l'Acord tripartit sobre formació continua, subscrit el
dia 19 de desembre de 1996.

Aquest Acord tripartit sobre formació contínua estableix
que els acords específics als quals s'arribi en el marc de la
negociació col•lectiva de caràcter sectorial estatal, en desplegament
de l'Acord nacional de formació contínua constitueixen, juntament
amb aquest, l'estructura del subsistema de formació contínua en el
seu àmbit respectiu, d'acord amb la llei.

Pel que fa a aquests acords específics, en data 23 de
desembre de 1996 (BOE de 19 de febrer de 1996), es va aprovar el
II Acord de formació continua en les administracions públiques, que
estableix els criteris d'ordenació i gestió de l'esmentada formació.

D'altra banda, l'Acord tripartit sobre formació contínua
estableix en el seu punt tercer les funcions de la Comissió Tripartita
que, entre d'altres, té la d'assignar els recursos financers entre els
distints àmbits personals afectats per la formació contínua:
treballadors per compte d'altri, personal al servei de les
administracions públiques..., per tant, fa especial esment d'aquests
treballadors com a col•lectiu específic.
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Així mateix, el punt 4 de l'article quart disposa que per
les finalitats establertes en els acords de formació contínua per als
treballadors de les administracions públiques, i en els termes
prevists en aquest Acord, l'INEM transferirà a l'INAP l'import
global corresponent a l'efecte oportú. Per tant, l'Acord tripartit
preveu l'especificitat de la formació dels treballadors de les
administracions públiques, a diferència del que s'estableix en el
punt 2 del mencionat article 4, on sí específica que l'INEM
transferirà a la FORCEM les quantitats necessàries per a l'exercici
de les seves funcions, després de l'aprovació prèvia de la Comissió
tripartita, a proposta de la fundació.

Com a conseqüència del més amunt exposat, us
comunicam que el Govern balear no participa en la iniciativa
FORCEM, ja que no està inclòs en el seu àmbit d'aplicació
subjectiu i, per tant, aquesta no és la via adequada de participació.

L'existència d'un Acord específic per als treballadors de
les administracions públiques, amb un sistema de finançament
propi (via INAP i no via FORCEM) suposa que el Govern balear
participi en el subsistema de formació contínua mitjançant
Conveni de col•laboració entre el Ministeri per a les
Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, per al desplegament de plans de formació continua
acollits al II Acord de formació contínua en les administracions
públiques, de 23 de desembre de 1996.
 

Marratxí, 27 de juny del 1997.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 2689/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a ramaders que han
transferit tota o part de la quota de llet a altres comunitats (BOPIB
núm. 102 de 9 de maig del 1997).

L'any lleter a efectes del Ministeri d'Agricultura, Pesca
i Alimentació va de l'1 d'abril al 31 de maig de l'any següent.

Per aquesta raó, les quotes lleteres transferides, al
agrupar-se per anys lleters, estan recollides entre les dues dates
abans esmentades i a efectes expositius s'agrupen en els següents
anys lleters 1995/96 i 1996/97.

En les transferències de quotes a altres comunitats
autònomes el ramader que cedeix no té l'obligació de comunicar-
ho a la d'origen en el moment de la seva sortida, el que ocasiona
problemes de seguiment per part dels serveis d'aquesta conselleria
per a comprovar la reducció del nombre d'animals en la part
proporcional a la transferència de quota.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, una
vegada finalitzat l'any lleter notifica la relació de ramaders que
han transferit la seva quota a altres comunitats.

Les transferències de l'any 1995/96 foren comunicades
el 31 de juliol de 1996 i les de l'any lleter 1996/1997, ho foren
amb data 13 de maig de 1997.

La relació dels que cediren quotes en l'any lleter 1995/96
fou de 21 ramaders amb un total de 5.363.590 kg de llet i en l'any
lleter 1996/97 fou de 26 ramaders, amb un total de 3.017.151 kg
de llet.
 

Palma, 29 de maig de 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
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 2690/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a ramaders acollits als
programes de millora genètica per al ramat vacú lleter (BOPIB núm.
102 de 9 de maig del 1997).

S'adjunta la relació de ramaders acollits als programes de
millora genètica per al ramat boví lleter durant els anys 1995 i 1996.
Ja que el programa de 1996 va estar dividit, pre raons
pressupostàries, en dues fases, s'inclou la quantitat rebuda pels
ramaders en cadascuna de les fases i el total acumulat.

En els casos en què un ramader apareix repetit es deu al
fet que disposa de diverses explotacions i la subvenció s'aplica a
cada explotació.

L'ordenació de beneficiaris s'ha fet per ordre alfabètic de
titulars d'explotació.

Les sigles SRM són l'abreviació de Societat Rural
Menorquina.
 

Palma, 29 de maig de 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
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 2881/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a declaració del nucli antic d'Alaior
com a àrea de rehabilitació integrada (BOPIB núm. 103 de 16 de
maig del 1997).

No s'ha declarat cap nova àrea de rehabilitació integrada
durant 1996, s'han mantingut les existents, per falta de consignació
pressupostària suficient en els pressuposts generals de l'Estat
corresponents a 1996, ja que aquests són una pròrroga dels de 1995.
Per això, degut a la manca de recursos dins dels pressuposts
generals de l'Estat de 1997, es va prendre l'opció de no declarar cap
àrea nova, sinó signar segones fases de les ja existents, tenint en
compte les limitacioins abans esmentades.

La proposta de declaració del nucli antic d'Alaior com
àrea de rehabilitació integrada es té intenció que es tramiti l'any
1998, ja que per aquell exercici s'espera comptar amb recursos
suficients per a la declaració i tramitació de l'ARI.

La declaració d'ARI per a qualsevol nucli històric
representa un incentiu a la rehabilitació que des del Govern es té la
voluntat de potenciar.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.
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Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 2882/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a subvencions i convenis del
Govern amb l'Església de Formentera per a la rehabilitació de
patrimoni arquitectònic, històric i artístic (BOPIB núm. 103 de 16
de maig del 1997).

Per Ordre de la Presidència del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de 30 de maig de 1985, per la qual
s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, es va crear dins de la
nomenada direcció general d'Urbanisme i Habitatge un servei
d'arquitectura i habitabilitat al qual, mitjançant el Reglament
Orgànic de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, aprovat per Ordre del Conseller dia 26 de febrer de 1986
se li va atribuir, entre d'altres, la funció de "restauració i millora,
ornament i il•luminació del patrimoni urbà, arquitectònic i
monumental, amb la finalitat de, continuant amb la tradició
estatal, ajudar a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dia 14 de juny de 1994 es va publicar al BOCAIB, núm.
72, el Decret 71/1994, de 26 de maig, pel qual es regulen les
ajudes a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dia 1 de desembre de 1994 es va publicar al BOCAIB,
núm. 147, el Decret 110/1994, de 22 de novembre, pel qual es
modifiquen determinats articles del Decret 71/1994, de 26 de
maig, sobre les ajudes a la rehabilitació del patrimoni
arquitectònic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I per acabar, dia 4 de març de 1995 al BOCAIB nú. 27
l'Ordre del conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori,
de 17 de febrer, per la qual es desenvolupa el procediment
d'ajudes a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la CAIB.

No s'ha signat cap conveni ni s'ha concedit cap
subvenció perquè no s'ha rebut cap petició per part de l'església de
Formentera.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
BN) 

A la Pregunta RGE núm. 2883/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a subvencions i convenis del
Govern amb l'Església de Mallorca per a la rehabilitació de
patrimoni arquitectònic, històric i artístic (BOPIB núm. 103 de 16
de maig del 1997).

Per Ordre de la Presidència del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de 30 de maig de 1985, per la qual
s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, es va crear dins de la
nomenada direcció general d'Urbanisme i Habitatge un servei
d'arquitectura i habitabilitat al qual, mitjançant el Reglament
Orgànic de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, aprovat per Ordre del Conseller dia 26 de febrer de 1986
se li va atribuir, entre d'altres, la funció de "restauració i millora,
ornament i il•luminació del patrimoni urbà, arquitectònic i
monumental, amb la finalitat de, continuant amb la tradició
estatal, ajudar a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durant el període comprès entre els anys 1990 i 1994 es
varen aprovar les següents ajudes a l'església per a la rehabilitació
del patrimoni arquitectònic:

-Reparació de la cúpula central de l'ermita de Bonany a Vilafranca.
Subvenció: 1.500.000 pessetes. Aquesta obra es va realitzar l'any
1990

-Reparació de la instal•lació elèctrica a la parròquia de Sant
Domingo d'Inca. Pressupot de contracta: 1.768.322. Aquesta obra
es va realitzar l'any 1992.

-Reparació d'humitats a la capella del Roser de la parròquia de Sant
Domingo d'Inca. Presssupost de contracta: 2.499.551 pessetes.
Aquesta obra es va realitzar l'any 1992.

-Restauració del campanar de Santa Maria la Major d'Inca.
Pressupost de contracta: 13.500.000 pessetes. Liquidació 1.342.584
pessetes. Total: 14.842.584 pessetes. Aquesta obra es va realitzar
entre els anys 1993 i 1994.

Dia 14 de juny de 1994 es va publicar al BOCAIB, núm.
72, el Decret 71/1994, de 26 de maig, pel qual es regulen les ajudes
a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el qual es completa amb la
modificació aprovada pel Decret 110/1994, de 22 de novembre, i
per l'Ordre de 17 de febrer del conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.

A partir d'aquest any s'han concedit les subvencions que
s'adjunten.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

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

Ordre de Publicació
BO) 

A la Pregunta RGE núm. 2884/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a subvencions i convenis del Govern
amb l'Església a Menorca per a la rehabilitació de patrimoni
arquitectònic, històric i artístic (BOPIB núm. 103 de 16 de maig del
1997).

Per Ordre de la Presidència del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de 30 de maig de 1985, per la qual
s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori, es va crear dins de la nomenada direcció
general d'Urbanisme i Habitatge un servei d'arquitectura i
habitabilitat al qual, mitjançant el Reglament Orgànic de la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, aprovat per
Ordre del Conseller dia 26 de febrer de 1986 se li va atribuir, entre
d'altres, la funció de "restauració i millora, ornament i il•luminació
del patrimoni urbà, arquitectònic i monumental, amb la finalitat de,
continuant amb la tradició estatal, ajudar a la rehabilitació del
patrimoni arquitectònic de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
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Durant el període comprès entre els anys 1990 i 1994 es
varen aprovar les següents ajudes a l'Església per a la rehabilitació
del patrimoni arquitectònic:

-Restauració de l'església de Gaietà de Llucmaçanes, Maó.
Pressupost de contracta: 8.230.000 pessetes. Liquidació: 775.234
pessetes. Total: 9.005.234 pessetes. Aquesta obra es va realitzar
enter els anys 1992 i 1993.

-Restauració del monument del Toro, es Mercadal. Pressupost de
contracta: 5.850.000 pessetes. Pressupost complementari
1.106.320 pessetes. Total: 6.956.320 pessetes. Aquesta obra es va
realitzar entre els anys 1993 i 1994.

Dia 14 de juny de 1994 es va publicar al BOCAIB, núm.
72, el Decret 71/1994, de 26 de maig, pel qual es regulen les
ajudes a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dia 1 de desembre de 1994 es va publicar al BOCAIB,
núm. 147, el Decret 110/1994, de 22 de novembre, pel qual es
modifiquen determinats articles del Decret 71/1994, de 26 de
maig, sobre les ajudes a la rehabilitació del patrimoni
arquitectònic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I per acabar, dia 4 de març de 1995 al BOCAIB nú. 27
l'Ordre del conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori,
de 17 de febrer, per la qual es desenvolupa el procediment
d'ajudes a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la CAIB.

A partir d'aquest any s'han concedit les subvencions que
s'adjunten.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

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

Ordre de Publicació
BP) 

A la Pregunta RGE núm. 2885/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a conclusions i acords adoptats
en el Primer Congrés Balear de l'Esport. (BOPIB núm. 103 de 16
de maig del 1997).

En el I Congrés Balear d'Esport no s0han pres acords
que vinculin cap entitat, però sí s'ha arribat a una sèrie de
conclusions, en relació amb les diferents exposicions i els debats
subsegüents que són les que es manifesten en el document adjunt.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

El document adjunt a què es refereix la resposta, queda
dipositat al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició de tots els senyors diputats.

Ordre de Publicació
BQ) 

A la Pregunta RGE núm. 2886/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a la participació de menorquins i
menorquines al Primer Congrés Balear de l'Esport. (BOPIB núm.
103 de 16 de maig del 1997).

La participació de menorquins i menorquines al Primer
Congrés Balear de l'esport ha estat la següent: Miquel Angel Milla,
Joan Florit, Elena Camps, Francisco Perea i Joana Camps. També
hi assistiren alguns estudiants de l'INEF de Catalunya, d'origen
menorquí.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BR) 

A la Pregunta RGE núm. 2887/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a la particiació de personal de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Consell Insular de
Menorca al Primer Congrés Balear de l'Esport. (BOPIB núm. 103 de
16 de maig del 1997).

El personal de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
del Consell Insular de Menorca que es va inscriure i que va
participar en el I Congrés de l'Esport Balear va ser el següent:
Miquel Angel Milla Fernández, cap del Servei d'esports del Consell
Insular de Menorca.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BS) 

A la Pregunta RGE núm. 2888/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a curs per l'aprofitament, tractament
i conservació del producte fuster illenc pre a usos en fusteria i
construcció (BOPIB núm. 103 de 16 de maig del 1997).

Les entitats cofinançadores del projecte són el Govren
balear i el Fons Social Europeu.

El pressupost de l'acció és de 1.857.350 pessetes.

Detall del pressupost presentat de despeses (s'adjunta
còpia del detall pressupostari).
 

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.
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Ordre de Publicació
BT) 

A la Pregunta RGE núm. 2889/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a actes per la celebració durant
l'any 1996 de l'Any Joan Ramis i Josep Maria Quadrado (BOPIB
núm. 103 de 16 de maig del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports organitzà
a l'Espai Ramon Llull de la Casa de Cultura una exposició
commemorativa per celebrar l'Any de Josep M. Quadrado. Les
despeses foren de 430.201 pessetes.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, a través de
l'Arxiu del Regne de Mallorca, va publicar el llibre Josep Maria
Quadrado i l'Arxiu del Regne de Mallorca. Centenari de la seva
mort 1896-1996. La tirada fou de 1000 exemplars, amb un cost de
565.032 pessetes.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Masssanet.

Ordre de Publicació
BU) 

A la Pregunta RGE núm. 2895/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a subvencions i convenis del
Govern amb l'Església a Eivissa per a la rehabilitació de patrimoni
arquitectònic, històric i artístic (BOPIB núm. 103 de 16 de maig
del 1997).

Per Ordre de la Presidència del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de 30 de maig de 1985, per la qual
s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, es va crear dins de la
nomenada direcció general d'Urbanisme i Habitatge un servei
d'arquitectura i habitabilitat al qual, mitjançant el Reglament
Orgànic de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, aprovat per Ordre del Conseller dia 26 de febrer de 1986
se li va atribuir, entre d'altres, la funció de "restauració i millora,
ornament i il•luminació del patrimoni urbà, arquitectònic i
monumental, amb la finalitat de, continuant amb la tradició
estatal, ajudar a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dia 14 de juny de 1994 es va publicar al BOCAIB, núm.
72, el Decret 71/1994, de 26 de maig, pel qual es regulen les
ajudes a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dia 1 de desembre de 1994 es va publicar al BOCAIB,
núm. 147, el Decret 110/1994, de 22 de novembre, pel qual es
modifiquen determinats articles del Decret 71/1994, de 26 de
maig, sobre les ajudes a la rehabilitació del patrimoni
arquitectònic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I per acabar, dia 4 de març de 1995 al BOCAIB nú. 27
l'Ordre del conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori,
de 17 de febrer, per la qual es desenvolupa el procediment
d'ajudes a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la CAIB.

S'han concedit les subvencions següents:

Eivissa, restauració del Palau Espiscopal d'Eivissa.
Total: 4.642.660.

1995: 401.273 (28.11.96)
1996: 401.273 (28.11.96)
1997: 401.273 (11.02.97)

 
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.
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