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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2028/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa al manteniment de les obres del Pla
Mirall. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

El primer paràgraf de la pregunta al•ludida fa referència
als ajuts que ofereix el Pla Mirall i a les quals poden accedir
particulars, associacions, etc.

Pel que fa referència a com assegurar el manteniment de
les obres realitzades, pel que es refereix a l'actuació de la
Conselleria de Turisme, en el Pla Mirall, els destinataris són
exclusivament els ajuntaments, per tant els ajuts als quals poden
accedir els particulars o associacions son únicament els relatius al
programa de recuperació i millora de façanes que gestiona la
Conselleria de Foment.

Palma, 4 de juliol del 1997.
El conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

1.- A les ajudes que ofereix el Pla Mirall hi podem
accedir els particulars, associacions, etc., si es refereixen a
façanes.

2.- a) Exigir qualitat a les obres.
b) Inspeccions periòdiques.

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

Bartomeu Reus i Beltran.

A les ajudes que ofereix el Pla Mirall, relatives a la
rehabilitació de façanes, hi poden accedir particulars i
associacions, però han de pagar una part, en alguns casos bastant
important, del preu de les obres, per això, no resulta necessari
arbitrar cap tipus de mesura per assegurar el manteniment, perquè
els mateixos interessats s'encarregaran amb diligència degut a la
seva aportació econòmica.

El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2029/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa al Pla Mirall. (BOPIB núm. 99 de
18 d'abril del 1997).

Per part d'aquesta Conselleria, s'està sol•licitant a tots els
ajuntaments que donin conformitat en el punt G de l'article 8 de
l'ordre conjunta de la Conselleria de Turisme i la Conselleria de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral de 29 de
novembre del 1996 es certifiqui el compromís municipal
d'incloure en els pressuposts anuals l'import del 5% del pressupost
dels projectes, per execució de les necessàries inversions a la fi de
mantenir en estat de bon ús els projectes subvencionats.

Palma, 4 de juliol del 1997.
El conseller de Turisme:
José Mª González Ortea.

Segons el Decret pel qual es regula el Pla Mirall.
S'observa clarament que en el cas del programa de millora de
façanes, els ajuntaments no han d'aportar el 5% del pressupost de
l'obra en els pressuposts generals, això és una característica del
programa de millora d'infraestructures gestionat per la conselleria
de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

És per això, que des de la Direcció General d'Arquitectura
i Habitatge de la Conselleria de Foment no es tenen dades sobre el
seguiment i control, per part del Govern, del compliment d'aquesta
obligació.

El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Per donar compliment al que disposau en relació a
l'assumpte, em plau informar-vos que les inspeccions periòdiques
de les obres, són realitzades en l'exigència del compliment de
l'Ordre de 29-11-96.

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

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2053/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a tales o neteja del bosc realitzades
a Morell (terme Alaior-Maó) i a la zona Cala'n Fustam-Cala
Escorxada. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997).

Els treballs sol•licitats a la finca Morell, es troben prevists
en el projecte de Millora de les Masses Forestals a Mallorca i
Menorca, realitzant a la vegada prevenció d'incendis.

A Fustam i Cala Escorxada s'ha actuat segons projecte de
prevenció d'incendis a Menorca.

Ambdós casos s'han realitzat treballs de silvicultura, tant
preventiva contra incendis, com de millora, no sent en cap cas de
"tala", eliminant sols l'arbrat defectuós i malalt, o bé el sobrant per
espessor excessiva i sempre marcat per la Guarderia Forestal

Les superfícies d'actuació foren:

- Morell. 5 ha.
- Cala'n Fustam i Cala Escorxada. 12 ha.

Les àrees seleccionades es troben als projectes que elaborà
la Direcció General de Medi Ambient.
 

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

Miquel A. Ramis i Socías.
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Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2072/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a obertura de tallafocs i faixes
auxiliars a l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del
1997).

No s'ha obert cap tallafocs a Menorca durant el període
indicat.

Les faixes establertes a l'esmentat període són les
següents:

Projecte de prevenció d'incendis a Menorca

Terme municipal: Ferreries.
Localització: Carretera Cala Galdana.
Finca: Binisaid.
Prev. Has: 0,6

Terme municipal: Ferreries.
Localització: Carretera Cala Galdana.
Finca: Santa Ponça.
Prev. Has: 3,2

Terme municipal: Ferreries.
Localització: Carretera Cala Galdana.
Finca: Pont de N'Ali.
Prev. Has: 1,8

Terme municipal: Es Migjorn.
Localització: S'Heredat del Duc.
Finca: Torrenova.
Prev. Has: 6,4

Terme municipal: Es Migjorn.
Localització: S'Heredat del Duc.
Finca: Son Carabassa.
Prev. Has: 2,4

Terme municipal: Es Migjorn.
Localització: S'Heredat del Duc.
Finca: Trebalúger.
Prev. Has: 3,2

Terme municipal: Ciutadella.
Localització: Cala'n Turqueta.
Finca: Sant Francesc.
Prev. Has: 3,8

Terme municipal: Mercadal.
Localització: Carretera Sa Roca.
Finca: Sa Roca.
Prev. Has: 11,9

Terme municipal: Mercadal.
Localització: Carretera Sa Roca.
Finca: Llucatx.
Prev. Has: 1,5

Terme municipal: Mercadal.
Localització: Carretera Sa Roca.
Finca: Son Alzina.
Prev. Has: 2,7

TOTAL: 37,5 Has.

Projecte de Millora de les masses forestals a Mallorca i
Menorca.

Terme municipal: Es Migjorn.
Finca: Granada de Dalt.
Prev. Has: 3.

Terme municipal: Es Migjorn.
Finca: Atalis.
Prev. Has: 3.

Terme municipal: Maó.
Finca: Morell.
Prev. Has: 5.

Terme municipal: Ciutadella.
Finca: Santa Ana.
Prev. Has: 4.

Terme municipal: Ferreries.
Finca: Son Triay.
Prev. Has: 3.

Terme municipal: Ferreries.
Finca: Son Ermità.
Prev. Has: 2.

TOTAL: 20 Has.
 

Palma, 26 de maig del 1997.
La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2278/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a campanya d'extinció i prevenció
d'incendis forestals a l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 100 de 25 d'abril
del 1997).

Vigilància lloc

Lloc: Sant Josep.
Inici: 15/5.
Finalització: 30/09.

Lloc: Sant Llorenç.
Inici: 15/5.
Finalització: 30/09.

Lloc: Sant Joan.
Inici: 15/5.
Finalització: 30/09.

Lloc: Corb Marí.
Inici: 01/06.
Finalització: 15/09.

Lloc: Camp Vell.
Inici: 01/06.
Finalització: 15/09.

Lloc: Sant Vicenç.
Inici: 01/06.
Finalització: 15/09.

L'horari dels llocs de vigilància serà de 11'00 a 20'00
hores.
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Brigades Forestals

Hi haurà una brigada forestal integrada per 6 operaris
cada dia des del dia 15 de maig fins el 15 de setembre del 1996.
El seu horari aproximat serà de 12'00 a 20'00 hores.

Vehicle carroçat de vigilància

A partir del 15 de juny i fins el 15 de setembre es
disposarà d'un vehicle tot-terreny carroçat i un ajudant. El seu
horari aproximat serà de 12'00 a 20'00 hores.

Tanqueta incendis

A partir del 15 de maig s'incorporarà un vehicle contra
incendis, amb capacitat de 1.500 l., dotat de grup motobomba. El
vehicle anirà amb un conductor i un ajudant. El seu horari
aproximat serà de 12'00 a 20'00 hores.

Base aèria: Aeroport d'Eivissa

A partir de l'1 de juny i fins el 15 de setembre es
destacarà a l'illa d'Eivissa 1 avió amb càrrega en terra, Air Tractor
802, preparat per a l'extinció d'incendis forestals, amb una
disponibilitat de "orto a ocaso". L'esmentat avió de major
capacitat, potència i prestacions en general, substituirà als dos
dromader de cada any. A dita base es destinarà un operador-
emissora que realitzarà les operacions de control de les aeronaus,
així com col•laborarà en les tasques de càrrega i manteniment dels
equips.
 

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

Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2358/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a despeses realitzades pels
parcs naturals. (BOPIB núm. 101 de 2 de maig del 1997).

Es detallen a continuació les despeses realitzades pel
Govern Balear a cadascun dels parcs naturals de la Comunitat
Autònoma durant l'any 1996.

Parc Natural de Sa Dragonera:
Personal, material, publicacions: 12.787.584 pessetes.

Parc Natural de S'Albufera des Grau:
Personal, material, restauració d'infraestrucutres:

12.700.000 pessetes.

Parc Natural de Mondragó:
Personal, material, publicacions, obres de restauració,

infraestructures, gestió forestal, gestió zones humides: 27.043.720
pessetes.

Parc Natural de s'Albufera de Mallorca:
Personal, manteniment, obres, infraestructures,

maquinària: 47.141.906 pessetes.

La conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2359/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a previsions de despeses pel
1997 pels parcs naturals. (BOPIB núm. 101 de 2 de maig del 1997).

Les despeses de manteniment, vigilància i ús públic
suposen un cost de 85.000.000 pessetes. Pel que fa a les inversions
i sempre que es disposi del finançament necessari, l'inversió prevista
serà de 155.000.000 pessetes.

La conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 2634/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a la campanya contra incendis 1997.
(BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

La campanya d'Incendis del 1997 comença el dia 1 de
maig i acaba el 30 de setembre.

No obstant, s'ha realitzat una precampanya des de l'1 de
gener fins la dat de començament de la campanya i es va realitzar
un període de postcampanya fins la finalització de l'any en previsió
de possibles incendis fora del període estival.

El disseny de la campanya d'incendis s'adjunta
enquadernada, i es pot observar en color vermell l'ampliació de l'any
1997 davant al color groc que reflexa la dotació de l'any 1996.

Falta afegir a l'esmentat projecte del 1997, la Campanya
de Publicitat pressupostada en 12.000.000 pessetes, i el servei de
Retens d'Extinció a l'Illa de d'Eivissa, pressupostat en 3.500.000
pessetes.

S'adjunta en fulla annexa les qüestions relatives a l'illa de
Menorca.

El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral.

Miquel A. Ramis i Socías.

La documentació esmentada, queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major, a disposició dels Hbles. srs. Diputats.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 3229/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a convenis per subvencionar la compra
d'immobles destinats a l'atenció de persones majors (BOPIB núm.
103 de 16 de maig del 1997).

Aquesta direcció general ha signat o està tramitant els
següents convenis:

1. Conveni de cooperació entre la Conselleria de Presidència de les
Illes Balears i l'Ajuntament de Formentera per a l'adquisició de
l'immoble destinat a centre d'atenció a les persones majors: Conveni
signat dia 4 de desembre de 1996 per un import de 40.202.500
pessetes finançades en 10 anys.
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2. Expedient de subvenció sol•licitat per l'Ajuntament d'Esporles
relatiu a l'adquisició d'un immoble destinat a centre d'atenció a les
persones majors: 50 milions de pessetes finançats en 10 anys i la
primera anualitat serà, en principi, amb càrrec als pressuposts de
1998.

3. Expedient de subvenció sol•licitat per l'Ajuntament d'Inca
relatiu a adquisició i equipament d'un centre d'atenció a les
persones majors als habitatges Fernández Cela, d'Inca: 5.999.933
de pessetes finançats en 10 anys i la primera anualitat serà amb
càrrec als pressuposts de 1997.

4. Expedient de subvenció sol•licitat per l'Ajuntament de Palma
relatiu a l'adquisició d'un immoble destinat a centre d'atenció a les
persones majors: 20 milions de pessetes finançats en 10 anys i la
primera anualitat serà, en principi, amb càrrec als pressuposts de
1998.

Pel que fa al punt relatiu si s'ha fet algun tipus de
convocatòria pública relativa a aquestes subvencions, el Govern
balear, mitjançant la Conselleria de Presidència, va fer pública
l'Ordre de la Conselleria de Presidència que regula la concessió
d'ajudes públiques en matèria d'Acció Social de 12 d'agost de
1996, BOCAIB núm. 107, de 27 d'agost de 1996, a fi de posar a
l'abast de corporacions, entitats locals, persones físiques o
jurídiques aquestes subvencions.
 

Palma, 30 de maig del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3234/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a subvencions per a
desplaçaments interinsulars d'esportistes , pressupost i sol•licituds
presentades. (BOPIB núm. 103 de 16 de maig del 1997).

El pressupost destinat a les subvencions per als
desplaçaments interinsulars dels esportistes de les Illes Balears, és
de 16 milions de pessetes.

Atès que la convocatòria es va publicat al BOCAIB
núm. 52 de dia 29.04.97, i el termini de presentació de les
sol•licituds finalitza dia 28 de maig, no es pot fer encara la relació
dels sol•licitants.

D'acord amb el punt segon de la convocatòria esmentada
per a l'any 97, la dotació que la Conselleria destinarà a les
federacions esportives per als desplaçaments serà de 26 milions de
pessetes.

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

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 3235/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a subvencions per campionats,
pressupost i sol•licituds presentades. (BOPIB núm. 103 de 16 de
maig del 1997).

El pressupost amb què compta per a l'any 1997 el pla
superior de subvencions per a la realització de campionats de les
Illes Balears per part de les federacions esportives, com s'especifica
en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de 31 de
gener, publicada en el BOCAIB núm. 18 d'11.02.97, és de 20
milions de pessetes.

Les sol•licituds presentades i la quantia concedida a
cadascuna d'aquestes són les que figuren a l'annex que s'adjunta.

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

L'annex a què fa referència la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major de la Cambra, a disposició de
tots els senyors diputats.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3237/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a subvencions per a la
promoció d'esportistes i tècnics esportius, pressupost i sol•licituds
presentades. (BOPIB núm. 103 de 16 de maig del 1997).

El pla singular de subvencions per a la promoció
d'esportistes i tècnics esportius de les Illes Balears el 1997, com es
disposa a l'ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de 31
de gener del 1997, publicada al BOCAIB núm. 18, de dia 11.02.97,
està dotat amb:

A) Fins un màxim de 2.500.000 PTA per a esportistes de les Illes
Balears d'élite internacional.

B) Fins un màxim de 2.000.000 PTA per a esportistes d'élite en
l'àmbit balear.

C) Fins un màxim de 1.500.000 PTA per a tècnics de les Illes
Balears que desenvolupen la seva funció en l'àmbit de l'esport
balear.

Les sol•licituds presentades i les quanties, a més de les
ajudes atorgades són les que figuren en el document annex.

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

El document annex a què fa referència la resposta queda
dipositat al registre General de l'Oficialia Major de la Cambra, a
disposició de tots els senyors diputats.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3374/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs, relativa a empreses de treball
temporal. (BOPIB núm. 104 de 23 de maig del 1997).
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Adjunt una llista del 6 de juny d'enguany de totes les
empreses de treball temporal que hi ha a l'àmblit del CAIB, on
s'especifica la data d'autorització com a empresa de treball
temporal i el nombre de contractes que cadascuna ha fet cada any.
D'això resulta que és l'entitat Mallorca Empleo ETT, amb 1.161
contractes de posada a disposició, l'empresa de treball temporal
que més contractacions ha realitzat durant l'any 1997 i que en
dades generals l'any 1995 es varen fer 606 contractes de posada a
disposició, l'any 1996 4.770 i fins al dia 6 de juny d'enguany 2.120
contractes.

Pel que fa a la quota de mercat que tenen aquestes
empreses i les modalitats de contractes, aquesta conselleria no és
l'òrgan competent per facilitar aquestes dades, atès que és
competència de l'Administració central.
 

Palma, 13 de juny del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

La llista 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. 3375/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs, relativa a treball submergit
(BOPIB núm. 104 de 23 de maig del 1997).

Atès que s'ha creat la Mesa per al diàleg social, aquesta
proposarà fer un estudi per conèixer amb detall l'abast del treball
submergit i, en conseqüència, aquesta conselleria, conjuntament
amb la de Treball, una vegada analitzats els resultats d'aquest
estudi, procedirà en conseqüència.
 

Palma, 12 de juny del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3376/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs, relativa a estudis sobre
economia submergida (BOPIB núm. 104 de 23 de maig del 1997).

No es té constància que cap departament del Govern
balear hagi realitzat, en els darrers cinc anys, cap estudi sobre
economia submergida ni a la CAIB ni a l'anomenada comarca
d'Inca en el sector de la pell i del calçat.

Normalment, els estudis sobre economia submergida són
molt dificultosos i se solen fer a nivell estatal, i amb un caràcter
molt aproximatiu.

Des del punt de vista teòric, es pot citar el treball
d'Alfred Sauvy Le travail noir: l'economie de demain, que va sortir
a principis dels anys vuitanta.

Per altra banda, tal vegada seria possible trobar a
publicacions especialitzades alguna referència, però amb caràcter
comarcal i molt menys sectorial.  
 

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 3377/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs, relativa al Pla  de
Reindustrialització. (BOPIB núm. 104 de 23 de maig del 1997).

El Parlament, el mes de novembre del 1993, va aprovar el
Pla de Reindustrialització de les Illes Balears i el seu període de
duració ha estat fins a finals del 1996.

Actualment s'ha aprovat, a través del Decret 29/1997, el
nou Pla d'ajudes a les empreses industrials i comercials -Pla
Produir- basant-nos en les enquestes i reunions mantingudes amb
diferents associacions empresarials que utilitzaren l'antic pla de
reindustrialització.
 

Palma, 11 de juny del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 3432/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a arbres sembrats a la C-731, a l'entrada
de Sant Antoni de Portmany (BOPIB núm. 104 de 23 de maig del
1997).

A la carretera C-731, a l'entrada de Sant Antoni de
Portmany, s'han sembrat 60 plataners, amb un cost total de 563.676
pessetes, IVA inclòs.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 3434/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a la ronda nord del municipi de Sant
Antoni de Portmany (BOPIB núm. 104 de 23 de maig del 1997).

El projecte de la ronda nord de Sant Antoni va ser aprovat
tècnicament dia 6 de setembre de 1996, ara s'estan estudiant les
al•legacions presentades durant el període d'informació pública del
projecte.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 3492/972 presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a programes d'experimentació i
investigació agrària i de medi ambient. (BOPIB núm. 105 de 30 de
maig del 1997).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria no té
coneixement que, a través del conveni de col•laboració firmat entre
la Comunitat Autònoma i la Fundació Illes Balears, amb data 18 de
desembre del 1991, es realitzés cap tipus de programa
d'experimentació i investigació agrària i de medi ambient, ja que,
per part de la Fundació Illes Balears, no s'han enviat propostes en
aquest sentit, tal i com era preceptiu segons el conveni.
 

Palma, 23 de juny del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 3499/972 presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a la creació d'unitats de
psiquiatria infantil i de salut mental. (BOPIB núm. 105 de 30 de
maig del 1997).

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 s'inclou l'Hospital Psiquiàtric,
continua prestant atenció a la salut mental infantil i juvenil en una
àrea situada fora de la zona d'hospitalització.

Sobre aquest particular hem de tenir en compte els dos
punts següents:

1r. L'Hospital Psiquiàtric fou transferit, juntament amb
l'Hospital General, del Consell Insular de Mallorca a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en virtut del corresponent conveni
entre ambdues institucions, i la data d'efectivitat de la
transferència fou l'1 de maig del 1994.

2n. Amb la unificació dels hospitals de la CAIB en el
Complex Hospitalari de Mallorca i la posterior sectorització de la
població, l'assistència ambulatòria en la Unitat Psiquiàtrica infantil
i juvenil de l'Hospital Psiquiàtric ha restat limitada al sector de
referència d'aquest complex hospitalari, ja que l'Insalud atén la
població restant.

Pel que fa a les unitats de salut mental, que pertanyen a
Atenció Primària de l'Insalud, estan formades principalment per
professionals d'atenció especialitzada que col•laboren estretament
amb les esmentades unitats de suport.

L'any 1995, un cop transferits els hospitals del CIM a la
CAIB, 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 duit a terme la instal•lació d'una
USM a Inca, depenent de l'Hospital Psiquiàtric. La USM d'Inca té
un àmbit d'assistència que comprèn uns 96.000 habitants d'aquest
sector.

D'altra banda, pel que fa a consultes externes, l'Hospital
Psiquiàtric està realitzant funcions d'USM del sector de referència
del Complex Hospitalari de Mallorca, amb un àmbit d'assistència
prevista d'uns 120.000 habitants.
 

Palma, 1 de juliol del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 3500/972 presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a programes de tallers
ocupacionals a l'Hospital Psiquiàtric. (BOPIB núm. 105 de 30 de
maig del 1997).

L'Hospital Psiquiàtric, 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,
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 baix de la seva
supervisió i responsabilitat.

El departament de teràpia ocupacional de l'Hospital
Psiquiàtric, del que depenen els taller ocupacionals, té com a
principal missió l'atenció a les necessitats laborals i ocupacionals de
les persones esmentades, impulsant, mitjançant la programació
d'activitats específiques, la seva integració sociolaboral.

En relació a les activitats que es desenvolupen, es poden
assenyalar les següents seccions:

- Ceràmica: existeixen distints nivells, des de la simple
preparació del material fins a la decoració del producte acabat. Són
activitats manuals útils en el terreny terapèutic de formació i oci.

- Cultius d'hivernacle: aquestes activitats comprenen una
extensa varietat de treballs que poden adaptar-se a les necessitats de
cada usuari.

- Ferreria: les activitats que es realitzen en aquesta
especialitat estan indicades per a pacients amb un nivell mitjà-alt
d'autonomia.

- Fusteria: les activitats corresponents a aquesta secció
tenen una orientació artesanal no excessivament productiva i, a més,
la maquinària de fusteria estrictament comercial no s'utilitza.

- Manualitats i expressió plàstica: pel seu caràcter divers,
aquestes activitats són adequades per a qualsevol tipus d'usuari.

- Excursions i visites culturals: com a complement dels
treballs de tallers tenen la seva importància, ja que suposen el
desenvolupament d'activitats d'oci.

L'assistència mitjana corresponent als tallers ocupacionals
és de 40 persones/dia pel que fa a pacients crònics, més de 15
persones/dia pel fa a usuaris en règim de centre de dia, als quals
s'afegeixen un nombre variable de pacients aguts, en funció de
l'hospitalització.

Finalment, en les pressuposts de Gesma existeix una
quantitat pressupostada, en concepte de despesa corrent, per a les
activitats esmentades, que pel que fa a l'any 1996 és d'1.250.000 pta.
 

Palma, 1 de juliol del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 3528/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Francesc Triay, relativa a actuacions a realitzar en
el Parc Bit en el marc del projecte "Expo-Cities Phase I" de la Unió
Europea. (BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

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

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 3535/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a subvencions concedides
a través de Semilla a la campanya sanitària de lluita contra
l'escarabat de la patata. (BOPIB núm. 105 de 30 de maig del
1997).

La campanya de lluita contra l'escarabat de la patata no
té caràcter de subvenció, sinó que es tracta d'un programa de lluita
integrada contra diverses plagues i malalties de la patata.

Per a la realització d'aquesta campanya els serveis
tècnics de la Conselleria redacten un projecte que l'executa
l'empresa Semilla, S.A.

La campanya consisteix fonamentalment en la
realització d'una sèrie de controls per determinar la idoneïtat dels
tractaments a cada moment i repartir els productes fitosanitaris als
agricultors; el cost d'aquests productes els paguen una part els
agricultors i l'altra la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria.

La partida pressupostària és la número
20101.531201.64000.
 

Palma, 18 de juny del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria.
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 3536/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a ajuts estructurals en el
sector de la pesca vaixells pesquers. (BOPIB núm. 105 de 30 de
maig del 1997).

Pel que fa a l'àmbit d'intervenció 2, amb relació a la
construcció de vaixells pesquers s'han presentat i tramitat les
sol•licituds que figuren als quadres adjunts.
 

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

Els quadres adjunts a la resposta queden dipositats al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 3537/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a ajuts estructurals en el
sector de la pesca: modernització i reconversió de vaixells pesquers.
(BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

Pel que fa a l'àmbit d'intervenció 2, amb relació a la
modernització de vaixells pesquers s'han presentat i tramitat les
sol•licituds que figuren als quadres adjunts.
 

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

Els quadres adjunts a la resposta queden dipositats al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 3538/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a ajuts estructurals en el
sector de la pesca: desenvolupament de l'aqüicultura. (BOPIB núm.
105 de 30 de maig del 1997).

Durant els anys 1995, 1996 i 1997 no hi ha hagut
sol•licituds d'ajuts per al desenvolupament de l'aqüicultura.
 

Palma, 11 de juny del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 3539/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a ajuts estructurals en el
sector de la pesca: paralització definitiva de vaixells pesquers.
(BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

En relació a la seva pregunta cal indicar que:

1. Els armadors en les seves sol•licituds per a paralització
definitiva no demanen una quantitat. Des de l'inici de l'Ifop s'han
aprovat els expedients i s'ha aplicat la prima màxima que permet el
Reglament de la CE 3699/93 i el R.D. 798/95.

2. Els expedients segons el R.D. 798/95 se seleccionen a
una taula conjunta de la D.G. d'Estructures i Mercats del MAPA i
la D.G. de Pesca i Cultius Marins de la CAIB. El peticionari pot
desistir de l'expedient en qualsevol moment del procediment.

3. El pagament es realitza una vegada que s'han justificat
les diferents condicions que integren la resolució de l'expedient,
l'import proposat i allò realment pagat és el mateix.
 

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

Els quadres adjunts a la resposta queden dipositats al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 3540/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a ajuts estructurals en el
sector de la pesca: paralització temporal de vaixells pesquers.
(BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

En aquesta comunitat autònoma no hi ha paralització
definitiva temporal de vaixells pesquers.
 

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

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 3541/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a ajuts estructurals en el
sector de la pesca: equipaments de ports. (BOPIB núm. 105 de 30
de maig del 1997).

Pel que fa a l'àmbit 5, relatiu a l'equipament de ports, no
hi ha hagut cap sol•licitud formulada durant els anys 1995, 1996
i 1997.
 

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

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 3542/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a ajuts estructurals en el
sector de la pesca: comercialització de la pesca i de l'aqüicultura.
(BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

Pel que fa a l'àmbit d'intervenció 6, amb relació a la
comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura,
únicament es va fer una sol•licitud durant el 1995: la de la
Federación Insular de Cofradías de Pescadores de Mallorca -
Ficopema-, amb registre d'entrada núm. 9081/1995, de 26 de maig
del 1995. Data de pagament: 09/12/96. Import de la subvenció:
46.580.450 pessetes.
 

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

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 3543/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a ajuts estructurals en el
sector de la pesca: transformació de la pesca i de l'aqüicultura.
(BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

Pel que fa a l'àmbit d'intervenció 6, amb relació a la
transformació dels productes de la pesca i de l'aqüicultura,
únicament es va fer una sol•licitud durant el 1995: la de Pescados
Oliver, S.A. Quantitat sol•licitada: 37.500.000 pessetes. Registre
d'entrada núm. 1664/1995, amb data 9 de febrer del 1995.
 

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

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 3544/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a ajuts estructurals en el
sector de la pesca: promoció i recerca de les sortides comercials.
(BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

Pel que fa a l'àmbit d'intervenció 7, referent a promoció i
recerca de noves sortides comercials, no hi ha hagut cap sol•licitud
formulada durant els anys 1995, 1996 i 1997.
 

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

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 3545/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a ajuts estructurals en el
sector de la pesca: protecció de zones marines litorals. (BOPIB núm.
105 de 30 de maig del 1997).

Des de que va entrar en vigor el Reglament de la  CE
3699/1993, de 21 de desembre, pel qual es defineixen els criteris i
les condicions de les intervencions comunitàries amb finalitat
estructural en el sector de la pesca, l'aqüicultura i la transformació
i la comercialització dels seus productes, i el RD 798/1995, de 19
de maig, pel qual es defineixen els criteris i les condicions de les
intervencions amb finalitat estructural en el sector de la pesca,
l'aqüicultura i la comercialització, la transformació i la promoció
dels seus productes, són les comunitats autònomes les que gestionen
directament els fons per a les ajudes estructurals al sector de la
pesca i, per tant, no és possible sol•licitar l'ajut econòmic de l'Estat
per a projectes concrets.

Pel que fa al nombre de projectes, durant el període en
qüestió no hi ha hagut cap sol•licitud, pública o privada, en aquesta
matèria.
 

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

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 3546/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a ajuts estructurals en el
sector de la pesca: recursos econòmics. (BOPIB núm. 105 de 30 de
maig del 1997).

S'adjunta fotocòpia del quadre financer de l'Ifop, així com
el nou quadre a on figura l'aplicació de la indexació del 95 i el 94
aprovat pel Comitè de seguiment celebrat el dia 13/02/96.
 

Palma, 12 de juny del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Els quadres adjunts a la resposta queden dipositats al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 3547/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a ajuts estructurals en el
sector de la pesca: recursos propis. (BOPIB núm. 105 de 30 de
maig del 1997).

La Comunitat Autònoma ha disposat dels següents
recursos a les partides pressupostàries següents, per ajudes al
sector de la pesca balear, aplicació del Decret 37/95:

Any 1995. 
Partida pressupostària 1530271230077011
Import inicial: 16.000.000 de pessetes.

Any 1996. 
Partida pressupostària 1530271230077000
Import inicial: 10.000.000 de pessetes.

Any 1997. 
Partida pressupostària 2030171220177000
Import inicial: 10.000.000 de pessetes.

Es cofinançada amb fons de la CAIB també la part
proporcional de l'Ifop que correspon.
 

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

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 3548/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a ajuts estructurals en el
sector de la pesca: grau d'execució. (BOPIB núm. 105 de 30 de
maig del 1997).

Com a resposta s'adjunta justificació presentada al
MAPA sobre execució dels fons estructurals. Cal considerar que
l'execució del 1995 va ser molt baixa perquè no es va dotar
pressupostàriament fins a final d'any.
 

Palma, 16 de juny 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
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 3549/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a la depuració terciària de
Ciutadella. (BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

L'anunci es remetrà al BOCAIB per la seva publicació
abans de dia 31 de juliol.

La data límit de presentació d'ofertes serà el 22 de
setembre.

L'obertura d'ofertes serà el 25 de setembre.
L'adjudicació està prevista que s'aprovi al primer Consell

d'Administració que es celebri.
El termini d'execució serà de 6 mesos.

 
La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 3566/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a expropiacions de la ronda de ses
Païsses. (BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

S'adjunta resum degudament desglossat de la situació en
què es troba l'expedient de les obres de la Ronda de Sant Antoni
entre C-713 i PM-803 del terme municipal de Sant Antoni de
Portmany, sense que es puguin fer previsions dels pagaments.
 

Palma, 18 de juny del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

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

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 3640/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a quantitat amb la qual ha
col•laborat el Govern balear per al "Plan de prestaciones sociales
básicas". (BOPIB núm. 106 de 6 de juny del 1997).

Les aportacions del Govern balear al Pla concertat de
prestacions socials bàsiques a corporacions locals són les següents:

Any 1993: 98.000.000 pessetes.
Any 1994: 96.999.504 pessetes.
Any 1995: 90.933.699 pessetes.
Any 1996: 92.561.717 pessetes.
Any 1997: 112.408.322 pessetes.

 
Palma, 19 de juny del 1997.
La Conselleria de Presidència.
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Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 3641/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a quantitat assignada pel
Govern central per al "Plan de prestaciones sociales básicas" a la
Comunitat Autònoma. (BOPIB núm. 106 de 6 de juny del 1997).

Les aportacions del Govern central al Pla concertat de
prestacions socials bàsiques a corporacions locals són les
següents:

Any 1993: 161.855.496 pessetes.
Any 1994: 161.855.000 pessetes.
Any 1995: 198.247.304 pessetes.
Any 1996: 192.653.000 pessetes.
Any 1997: 221.743.134 pessetes.

 
Palma, 19 de juny del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 3642/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a quantitat transferida pel
Govern balear als consells insulars per al "Plan nacional de
drogas". (BOPIB núm. 106 de 6 de juny del 1997).

Any 1993: 19.750.000 de pessetes.
Any 1994: 42.000.000 de pessetes.
Any 1995: 45.000.000 de pessetes.
Any 1996: 35.000.000 de pessetes. CAIB: 5.000.000

pessetes. Total: 40.000.000 de pessetes.
Any 1997: 50.000.000 de pessetes.

 
Palma, 27 de juny del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 3643/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a quantitat amb la qual ha
col•laborat el Govern balear per al "Plan nacional de drogas".
(BOPIB núm. 106 de 6 de juny del 1997).

Any 1993: 140.025.199 pessetes.
Any 1994: 107.603.904 pessetes.
Any 1995: 93.838.625 pessetes.
Any 1996: 54.168.219 pessetes.
Any 1997: 34.681.000 pessetes.

 
Palma, 27 de juny del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 3644/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a quantitat transferida pel
Govern central al Govern balear per al "Plan nacional de drogas".
(BOPIB núm. 106 de 6 de juny del 1997).

Any 1993: 83.160.000 pessetes.
Any 1994: 100.539.000 pessetes.
Any 1995: 60.288.000 pessetes.
Any 1996: 85.021.000 pessetes.
Any 1997: 83.490.000 pessetes.

 
Palma, 27 de juny del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 3645/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a Programa de promoció de la salut.
(BOPIB núm. 106 de 6 de juny del 1997).

Li comunic que pel que fa referència a "Programa de
promoció de la salut" no el podem informar per manca de dades, ja
que a la pregunta no s'indica ni l'any ni la partida específica; només
d'identifica per l'import.
 

Palma, 27 de juny del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 3646/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa als participants del I Master en
Gestió Sanitària. (BOPIB núm. 106 de 6 de juny del 1997).

Entre tots els participants en el "I Curs Superior en Gestió
Sanitària" únicament nou inscrits corresponen a personal de la
Conselleria de Sanitat i Consum, del Servei Balear de la Salut i de
Gestió Sanitària de Mallorca, que per aquest motiu compten amb
una subvenció. Els nou participants esmentats són els següents:

- Lluís Coll i Real, director gerent de Gestió Sanitària de
Mallorca.

Joan Buades i Reinés, sostdirector mèdic del Complex
Hospitalari de Mallorca.

- Joan Josep Pujol i Tugores, sostdirector quirúrgic del
Complex Hospitalari de Mallorca.

- Rafel de la Rosa i Rosselló, cap de secció de Psiquiatria
de l'Hospital Psiquiàtric.

Mercè Seguí i Chinchilla, metgessa base del Centre
Insular de Sanitat de Menorca.

- Maties Tomàs i Salvà, cap secció de Salut Laboral.
- Francesc J. Moranta i Mulet, cap de Pressuposts,

Tresoreria i comptabilitat del complex hospitalari de Mallorca.
- Carles Serrano i Vázquez, director del Centre Comarcal

de la Conselleria de Sanitat de Manacor.
- Jaume Pol i Pons, metge base del Centre Comarcal de la

Conselleria de Sanitat de Manacor .
 

Palma, 9 de juliol del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 3647/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputada Carme Garcia, relativa a consorci per a la
dinamització del medi rural (BOPIB núm. 106 de 6 de juny del
1997).

Pel que fa referència a la integració de nous municipis
al consorci per a la dinamització de medi rural, de moment no s'ha
previst que s'hi incorporin altres municipis.
 

Palma, 11 de juny del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 3649/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a quantitat transferida pel
Govern balear als consells insulars per al "Plan de prestaciones
sociales básicas". (BOPIB núm. 106 de 6 de juny del 1997).

Any 1993: 259.855.496 pessetes.
Any 1994: 258.854.504 pessetes.
Any 1995: 289.181.003 pessetes.
Any 1996: 285.214.717 pessetes.
Any 1997: 0 pessetes.

 
Palma, 19 de juny del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 3663/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa al "Plan Nacional de
Catedrales". (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

En el conveni que està previst signar amb el Ministeri
d'Educació i Cultura per al Pla nacional de catedrals, hem
proposat, en primer lloc, la realització del pla director de cada una
de les nostres catedrals. L'esmentat pla director contindrà una
descripció tècnica de l'estat de conservació de la catedral, una
proposta d'actuacions i un pressupost estimatiu, tot i això, també
s'han presentat propostes concretes d'obres per realitzar a cada una
de les catedrals, centrades en la consolidació de les cobertes.
 

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

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 3668/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a esdeveniments esportius
i promoció turística. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

Els actes, actuacions i convenis esportius finançats o
patrocinats per l'IBATUR a l'any 1996 foren:

Challenge Vuelta a Mallorca: 8.000.000 PTA.
III Open de Tiro: 500.000 PTA.
Trofeo Cricket F. Menorca: 300.000 PTA.
Trofeo Cutty Sark: 19.900. PTA.
Torneo Internacional Tenis Veteranos: 435.418 PTA.
Regata Cutty Sark: 599.842 PTA.
Trofeo Copa España Optimist: 12.950 PTA.
Cena Trofeo Golf Princesa Birgita: 500.000 PTA.
Torneo Golf Pegase: 2.214.919 PTA.
Regata Globos Aerostáticos Barna/Praga: 450.000 PTA.
Sponsorización Club Esportiu Jovent: 322.969 PTA.
Vuelta Intern. Mallorca Veteranos: 200.000 PTA.
Camp. Europeo Futbol Sub18: 1.412.849 PTA.
Camp. Mundo Foto Submarino CIME: 5.000.000 PTA.
C. Ciclista Memorial Lorenzo Seguí: 200.000 PTA.
XXXI Cint. Intern. a Mallorca: 5.200.000 PTA.
Torneo Tenis Cala Millor: 1.000.000 PTA.
Globos Aerostáticos Cala Millor: 2.600.000 PTA.
Challenge As. Hotelra Cala Millor: 386.666 PTA.
Campeonato Interbancario Sqash: 200.000 PTA.
Trofeo Golf J. Cruiff Cala Millor: 6.500.000 PTA.
Campeonato Mundo Clase Europa: 1.000.000 PTA.
Campeonato Europa Optimist: 1.000.000 PTA.
Presentación Trofeo S.A.R. P. Sofia: 1.500.000 PTA.
Campeonato Mundo Boxeo: 500.000 PTA.
Trofeo Almirante Conde Barcelona: 5.000.000 PTA.
Circuito Voley Playa: 250.000 PTA.
Marxa Cicloturistica Inca: 300.000 PTA.
Torneo ATP Tenis Capdepera: 1.000.000 PTA.
Jornada Hipica Nocturna Manacor: 500.000 PTA.
Club Basket Inca: 2.000.000 PTA.
Copa Europa Veteranos: 3.000.000 PTA.

Els actes, actuacions i convenis esportius finançats o
patrocinats per l'IBATUR a l'any 1997 foren:

XXVIII Trofeo S.A.R. Princesa Sofia: 337.048 PTA.
Presentación Trofeo P. Sofia en Suecia: 2.000.000 PTA.
III Regata Breitling Illes Balears: 1.000.000 PTA.
Camp. Europa Primavera clase Star Regata: 1.500.000

PTA.
Trofeo S.A.R. Princesa Birgita de Suecia: 2.000.000 PTA.
Trofeo Golf Flor Almendro: 1.353.941 PTA.
Torneo Inter. Futbol Notarios: 1.500.000 PTA.
Trofeo Torneo Inter, Petanca: 14.790 PTA.
Club Basket Inca: 4.000.000 PTA.
Copa Davis (Espanya-Alemanya): 10.000.000 PTA.
Circuito Illes Balears Calador: 1.044.727 PTA.
Great Springolf Days'97: 30.000.000 PTA.
Challenge Inter, Vuelta Mallorca: 10.000.000 PTA.
Vuelta Ciclo. Inter. Mallorca Feminas: 750.000 PTA.
Cinturón Ciclista Inter. Mallorca: 5.500.000 PTA.
Open Inter. de Tiro: 500.000 PTA.
Asociación Hotelera Capdepera (acciones deportivas):

2.500.000 PTA.
Aventura de Marc-Formentera: 3.000.000 PTA.
Copa de Europa de Veteranos: 2.500.000 PTA.
II Torneo Inter. Tenis para Veteranos (Cala Ratjada):

300.000 PTA.
XII Trofeo Almirante Conde Barcelona: 10.000.000 PTA.
III Circuito Sprite Voley Playa: 1.032.458 PTA.
II Marxa Cicloturistica Inca: 300.000 PTA.
XVII Vta. Ciclista Inter. Mallorca Masters: 350.000 PTA.
Triatló i Duatló 1997: 200.000 PTA.
Ruta de la Sal: 2.000.000 PTA.
Marcha Cicloturistica Magalluf: 1.500.000 PTA.

 
Palma, 18 de juliol del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea.
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Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 3669/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa al polígon industrial de
Ferreries. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

Foment Industrial, S.A. va comprar un solar de 6.776
metres quadrats per un valor escripturat de 42.011.200 pta., segons
escriptura pública núm. 360, del notari Sr. Daniel Agundez Leal.

Aquesta quantitat s'ha de dedicar íntegrament a la
remodelació del polígon i la seva superfície està destinada a les
pimes.
 

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

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 3673/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa al conveni entre el
Ministeri d'Educació i Cultura, el Govern i els bisbats per a
l'execució de les obres incloses al "Plan nacional de catedrales".
(BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

Un cop concloses les negociacions amb el Ministeri
d'Educació i Cultura, els consells insulars i els bisbats de les illes,
es preveu que el conveni del Pla nacional de catedrals es pugui
signar el mes de setembre.
 

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

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 3676/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa al II Pla d'embelliment.
(BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

El pressupost inicial aprovat pel Consell de Govern dels
projectes inclosos al II Pla d'embelliment són els següents:

- Alcúdia: construcció edifici multifuncional i sala de
congressos i auditori. 242.701.171 pta.

- Calvià: construcció d'un centre polivalent a Palmanova.
62.273.958 pta.

- Capdepera: reforma i ampliació edifici serveis
municipals. 44.886.258. Pavimentació de pistes d'atletisme i
col•locació gespa artificial en el camp de futbol. 68.935.699 pta.

- Palma: condicionament de vorera a la zona turística de
Cala Gamba i es Molinar. 99.380.951 pta.

- Sant Llorenç: centre cultural. 207.670.999 pta.
- Sencelles: centre turisme rural. 51.531.509 pta.
- Ciutadella: substitució d'immobles degradats a la

urbanització Cala Blanca. 14.407.448 pta.
- Sant Josep: execució piscina coberta i poliesportiu

municipal nucli Sant Josep. 184.151.679 pta.
 

Palma, 2 de juliol del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 3739/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la distribució per illes dels diners
per al Pla d'Acció per a persones amb minusvalideses. (BOPIB núm.
107 de 20 de juny del 1997).

El Govern balear ha previst destinar els diners
corresponents al Pla d'acció per a persones amb discapacitat del
Ministeri de Treball i Afers Socials al projecte d'allotjament
temporal i alternatiu del Centre Son Tugores per a discapacitats
psíquics profunds del Consorci APROP, atès que aquest és un
recurs assistencial de caràcter interinsular.

Palma, 14 de juliol del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 3740/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la presentació a Eivissa i
Formentera del Centre Europeu d'Empreses Innovadores. (BOPIB
núm. 107 de 20 de juny del 1997).

La no presentació a les Pitiüses del Centre Europeu
d'Empreses Innovadores és a causa dels problemes d'agenda i es
preveu que pròximament es presenti oficialment a les Pitiüses sense
disposar actualment d'una data concreta per a la presentació
esmentada.
 

Palma, 3 de juliol del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 3764/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a denúncies contra "manteros" els
darrers tres anys. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

Pel que fa referència al sector de transports, les denúncies
formulades durant els anys 1995, 1996 i 1997 han estat 12.

Durant els esmentats anys s'han controlat un total de 1944
vehicles que realitzaven transports turístics i es van aixecar 372
actes d'inspecció.

El nombre de sancions imposades per infracció a la
normativa reguladora dels transports turístics durant els anys 1995,
1996 i 1997 és de 229 sancions.

L'import total de les sancions imposades durant els
esmentats anys fa un total de 17.440.003 pessetes.
 

Palma, 10 de juliol del 1997.
El Director General de Transports:
Joan A. Ramonell i Amengual.
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Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 3768/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa al tancament de forns de llenya
els darrers dos anys. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

Tant la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria
com la seva Direcció General de Comerç no tenen informació
sobre el tancament de forns de llenya.
 

Palma, 11 de juliol del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 3826/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al repartiment per illes dels fons
corresponents al projecte "Prometeus Vida Nova". (BOPIB núm.
107 de 20 de juny del 1997).

El projecte "Prometeus Vida Nova" es refereix a l'illa de
Mallorca i els beneficiaris són exclusivament d'aquesta illa. El
nombre de beneficiaris segons memòria presentada és: 

-Activitats de formació ocupacional: 31 beneficiaris.
-Ajudes a l'ocupació: 3 empreses.
-Acompanyament professional: 166 persones.
-Orientació: 189 persones.

 
Palma, 10 de juliol del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 3829/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a servei de l'Oficina de víctimes
de delictes. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

L'Oficina d'Ajuda a les Víctimes del Delicte (AVD) del
Govern balear té un àmbit d'actuació a totes les Illes. De fet, si bé
bàsicament les intervencions s'han centrat a l'illa de Mallorca i
concretament a Palma, atès que és el nucli de major població de
Balears i el que presenta un índex de victimització més elevat,
també s'han dut a terme intervencions i actuacions a Menorca,
Eivissa i Formentera, principalment per via telefònica (telèfon
gratuït 900-321-321) o desplaçant-se el personal de l'oficina a les
Illes.

Ara bé, amb l'objectiu de millorar el servei i
d'intensificar les actuacions de l'AVD a les illes de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, es varen signar el mes d'abril dos convenis
de col•laboració amb els consells insulars (s'adjunten còpies dels
convenis).

Aquests convenis s'han de relacionar amb els convenis
signats, també, entre la consellera de Presidència i els consells
insulars sobre polítiques d'igualtat d'oportunitats (s'adjunten còpies
dels convenis) ja que, igual que a Mallorca, l'atenció jurídica a les
dones víctimes es presta a través de l'AVD.
 

Palma, 1 de juliol del 1997.
La Consellera de Presidència:
Maria Rosa Estàs i Ferragut.

La còpia dels convenis a què fa referència la resposta,
queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major de la
Cambra, a disposició de tots els senyors diputats.

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 3830/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a productes experimentals a la finca
d'experimentació agrària d'Eivissa. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny
del 1997).

Per començar, s'ha d'aclarir que la finca d'experimentació
agrària Can Marines (illa d'Eivissa) és titularitat del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, que és ̀ l'òrgan que la gestiona i, per tant, no
és competència de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.

No obstant això, la Conselleria d'Agricultura dóna suport
i assessorament mitjançant el persona tècnic i administratiu adscrit
a la delegació d'Eivissa.

A la península, qualsevol agricultor es pot desplaçar
fàcilment en un radi de 100 o 200 quilòmetres en un dia, sense
problemes, amb la finalitat de conèixer el comportament d'una nova
varietat de fruiters o de qualsevol nova llavor d'hortalisses, a una
finca grossa que suporta el risc econòmic de provar aquestes
varietats, a un centre d'experimentació de l'administració, o a les
proves de conreu fetes o promogudes per les cases comercials
interessades a difondre els seus productes.

Els agricultors d'Eivissa, en la seva activitat productiva,
estan molt afectats pel factor de la insularitat, pel que fa a
possibilitats de conèixer, veure i analitzar les innovacions
tecnològiques que s'apliquen a la producció agrària, ja que no
disposen de les facilitats abans esmentades. L'agricultura de l'illa es
fonamental en petites explotacions d'àmbit familiar i com a activitat
a temps parcial, en la majoria dels casos; per tant, qualsevol
desplaçament a la península dels agricultors repercuteix en unes
despeses elevades, que la seva economia no pot suportar.

A la finca d'experimentació es pretén, dins les seves
possibilitats tècniques i pressupostàries, donar a conèixer als
agricultors d'Eivissa aquelles noves tecnologies de producció que
siguin poc conegudes a l'illa, i tenir sempre en compte les
necessitats i les demandes que planteja el sector productiu agrari per
tal d'analitzar l'adaptació de l'oferta comercial dels nous productes
que cada dia ofereixen les cases comercials, i que saturen i confonen
els agricultors. En resum, pretén servir de nexe d'unió entre els
agricultors de l'illa i l'exterior.
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Per tant, tenint en compte que els recursos pressupostaris
i de personal són limitats així com, també, la dimensió i les
característiques físiques de la pròpia finca d'experimentació,
s'actua en camps de demostració que serveixen de referència als
productors en assajos i estudis puntuals que analitzen amb més
rigor tècnic l'adaptació o característiques productives de nous
productes (llavors d'hortalisses, fruiters, tecnologia de reg, adobat,
etc.).

Així, s'han implantat i es mantenen col•leccions que
pretenen ser representatives, i també punt de referència per a
noves plantacions, de varietats de préssecs, tarongers, pruneres,
avocaters, fruiters tropicals, etc...

Els assajos amb la plantació de tarongers, a més de
l'objectiu inicial d'analitzar la interacció patró-varietat per escollir
el que més s'adapta a les característiques de l'illa, ha servit i
serveis de camps de demostració sobre els efectes positius de
determinades tècniques de cultiu com el reg localitzat aplicat
racionalment, la plantació en planes elevades, el seu cobriment
amb plàstic, donant com a resultat final produccions molt més
altes de les que eren habituals al camp d'Eivissa.

El camp d'alvocaters ha servit de referència a moltes
noves plantacions que s'han realitzat a Eivissa, tant pel que fa a la
tria de les varietats que s'adaptaven al nostre clima com a les
necessitats i el maneig del conreu.

L'experimentació amb el cultiu del plàtan ha donat com
a resultat general un reforçament de la conscienciació dels
agricultors que, a més dels productes ancestrals (ametller,
garrofer, olivera i hortalisses de temporada), tenen moltes més
possibilitats productives de les que podien pensar, sempre que
s'utilitzin adequadament les tecnologies de producció; i com a
resultat concret, hi ha agricultors que han adoptat el cultiu i la
tècnica que han fet possible que actualment es pugui trobar plàtan
d'Eivissa al mercat.

S'ha plantat un grup reduït d'arbres tropicals o
subtropicals per veure la possibilitat d'adaptació a les condicions
climàtiques i de sòl i, en cas positiu, ampliar els estudis (litxi,
xirimoier, mango i papaier).

En reg amb aigües residuals depurades, s'han realitzat
plantacions demostratives de cultius de plantes ornamentals
(palmeres i washingtonies).

El sector de les hortalisses és molt unànime en la seva
evolució i cada dia apareixen nous productes i noves varietats.
Cada casa comercial, venedor o distribuïdor recomana les seves,
i diuen que són les millors. Per exemple, la tomàtiga, aquests
darrers anys, ha sofert una reconversió total del mercat, des del
moment que varen aparèixer les varietats "long life" o de llarga
duració, que allarguen més de quinze dies el temps de conservació
en condicions normals i, per tant, és el producte que demanen
preferentment els comerciants del sector. Per aquest motiu, les
cases productores de llavors es bolcaren en investigació i cada any
treuen diverses varietats noves. Tot això crea confusió als
agricultors de l'illa i ens varen obligar a realitzar un primer assaig
l'any 1992 per triar aquelles varietats que més s'adaptaven a les
necessitats dels agricultors (els resultats es presentaren el XXIV
Seminari Nacional d'Especialistes en Horticultura). Tres anys
després els resultats havien quedat desfasats i, per tant, es va
plantejar la necessitat d'un nou assaig, realitzat durant el 1996, en
el qual s'incorporava una selecció de 21 noves varietats
aparegudes en aquest període, i aquest any s'actua en una selecció
d'aquestes per confirmar els resultats.

També es realitzen assajos i camps de demostració, més
o menys complexos, segons les disponibilitats tècniques i
econòmiques, d'altres hortalisses de cultiu més habitual (síndria,
meló, patata, pebrera, lletuga, col, ...) amb certa regularitat, a causa
de la necessitat dels agricultors de disposar d'una informació
actualitzada que inclogui les novetats més destacades del mercat.

S'adjunta relació d'experiències que es realitzen a la finca
de Can Marines.

Palma, 14 de juliol del 1997.
El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

La relació a què fa referència la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
de tots els senyors diputats.

Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 3831/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a ajuts del programa Foner II a les
Pitiüses. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

Interpretant que la pregunta en qüestió fa referència als
ajuts corresponents al programa Foner II per a bancals, parets de
pedra seca i tancaments de finques als quals fa referència el Decret
40/1997, de 14 de març, pel qual es fixen normes per a la tramitació
d'ajudes per a infraestructures vinculades al desenvolupament de
l'activitat agrària i ramadera, a les zones de l'objectiu 5b, publicat en
el BOCAIB núm. 41, de 5 d'abril del 1997, que estableix a l'article
7.2 el termini de presentació de sol•licituds fins al 30 d'abril.

L'òrgan encarregat de tramitar les ajudes esmentades no
era el Consell Insular d'Eivissa. Segons l'article 6.1 "les sol•licituds
d'ajudes, dirigides a l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria, s'han de presentar a la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria o a les delegacions d'aquesta, ...". Per tant, a l'illa
d'Eivissa s'han tramitat aquests expedients per part de la Delegació
d'aquesta conselleria, on s'ha disposat en tot moment de la
documentació necessària per tramitar-los.

Segons l'artcile 6.1, les sol•licituds s'han de presentar
acompanyades de la documentació prevista a l'article 22 del Decret
3/95, de 13 de gener, pel qual s'estableix un règim d'ajudes per a la
implementació del programa operatiu Foner II de desenvolupament
de les zones rurals de l'objectiu 5b de Balears, on l'única exigència
d'un document normalitzat és l'imprès de sol•licitud de transferència
bancària (imprès TG-002), el qual es troba disponible sempre a totes
les delegacions del Govern balear, també a la Delegació de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.

No obstant això, i per tal de facilitar els tràmits als
administrats, es disposa d'unes carpetes de sol•licitud per a ajuts
Foner II objectiu 5b, en les quals, a més de la sol•licitud, es
reflecteix la documentació que s'hi adjunta mitjançant creuetes. Són
els impresos que s'han utilitzat a la Delegació de la Conselleria a
Eivissa, en les quals es trameten tots els ajuts Foner II, inclòs els
ajuts corresponents al Decret 40/97, disposant d'aquests des d'anys
anteriors, Durant tot el període de presentació de sol•licituds s'ha
disposat d'aquestes carpetes.
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Pel que fa a la difusió pública, es va exposar al tauló
d'anuncies de la Delegació d'Eivissa, i es va difondre directament
la informació mitjançant els serveis tècnics i administratius
d'aquesta.

Palma, 14 de juliol del 1997.
El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 3833/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa al calendari previst per a la
construcció del Consell Social de persones majors de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

El Consell Social de persones majors de les Illes Balears
es va crear pel Decret 48/97, de 7 de febrer, i l'Ordre de la
consellera de Presidència, de dia 17 de juny del 1997, regula el
procediment de participació per poder formar part del consell
esmentat.

Quant a la primera reunió del Consell Social de persones
majors de les Illes, aquesta està prevista dins el segon semestre de
l'any 1997.

Palma, 7 de juliol del 1997.
La consellera de Presidència:
Maria Rosa estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 3834/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa als membres del Consell Social
de persones majors de les Illes. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny
del 1997).

El Govern balear considera que una comissió permanent
de cinquanta vocals serà operativa, ja que si no fos així no ho
hauria regulat d'aquesta manera.

Pel que fa a la periodicitat i forma de funcionament de
la comissió permanent del Consell Social de persones majors,
aquesta es determinarà una vegada constituïda la comissió, d'acord
amb el que preveu el Decret 48/1997, de 7 de febrer, i també
estarà condicionada pel propi funcionament del Consell Social de
persones majors de les Illes Balears.

Palma, 7 de juliol del 1997.
La consellera de Presidència:
Maria Rosa estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 3836/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a representants de persones
majors a associacions de persones majors en el Consell Social de
persones majors de les Illes. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del
1997).

D'acord amb el que preveu l'article 4.b del Decret 48/97,
de creació del Consell Social de persones majors de les Illes
Balears, i l'Ordre de la consellera de Presidència de dia 17 de juny
del 1997, estaran representades en el Consell Social de persones
majors de les Illes Balears totes les associacions de persones majors
que així ho sol•licitin i compleixin els requisits exigits.

Palma, 7 de juliol del 1997.
La consellera de Presidència:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BN) 

A la Pregunta RGE núm. 3837/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a la suspensió de la conferència
"Joves i accidents de trànsit" que s'havia de presentar a Menorca el
passat 15 de maig. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

La conferència no es va anul•lar, sinó que es va posposar
per al mes d'octubre, tot i que si s'hagués anul•lada, el cost hagués
estat zero pessetes, ja que es va acordar des d'un principi amb els
conferenciants que realitzarien les conferències gratuïtament.

A mitjans del mes d'abril, es van enviar pòsters i
informació a tots els col•legis, instituts i escoles de formació
professional de Menorca, i al mateix temps, als punts d'informació
juvenil i associacions juvenils de l'illa. L'ajuntament va rebre tota la
documentació de les conferències i la van divulgar entre els joves
del municipi.

A principis de març vàrem contactar amb l'Ajuntament
d'Alaior i amb el Consell Insular de Menorca, sol•licitant la seva
col•laboració per poder dur a terme el cicle de conferències, i també
vàrem negociar amb l'Extensió Universitària d'Alaior per tal
d'utilitzar l'Aula.

Palma, 8 de juliol del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BO) 

A la Pregunta RGE núm. 3839/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a la suspensió de la conferència
"Droga i Salut" que s'havia de presentar a Menorca el passat 15 de
maig. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

La conferència no es va anul•lar, sinó que es va posposar
per al mes d'octubre, tot i que si s'hagués anul•lada, el cost hagués
estat zero pessetes, ja que es va acordar des d'un principi amb els
conferenciants que realitzarien les conferències gratuïtament.

A mitjans del mes d'abril, es van enviar pòsters i
informació a tots els col•legis, instituts i escoles de formació
professional de Menorca, i al mateix temps, als punts d'informació
juvenil i associacions juvenils de l'illa. L'ajuntament va rebre tota la
documentació de les conferències i la van divulgar entre els joves
del municipi.
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A principis de març vàrem contactar amb l'Ajuntament
d'Alaior i amb el Consell Insular de Menorca, sol•licitant la seva
col•laboració per poder dur a terme el cicle de conferències, i
també vàrem negociar amb l'Extensió Universitària d'Alaior per
tal d'utilitzar l'Aula.

Palma, 8 de juliol del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BP) 

A la Pregunta RGE núm. 3853/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a la campanya productes de
Menorca. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

La campanya publicitària a la qual es refereix la
pregunta no ha significat cap cost per a la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria.
 

Palma, 11 de juliol del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BQ) 

A la Pregunta RGE núm. 3854/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a la campanya productes de
Balears. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

El cost de la campanya realitzada ha estat de 20.500.000
pta. i s'han instal•lat un total de 13 estants en els "Continente" de
les ciutats de Barcelona -"Les Glòries"-, Badalona -"Montigalà"-,
Gijón, La Coruña, León, Lugo, Madrid -"Alcobendas", "Aluche"
i "Móstoles"-, Sevilla, València, Valladolid i Saragossa.

En aquesta campanya s'han exposat els següents
productes de Balears: vins, licors, formatges, sobrassada, galetes
d'Inca, ametlles, espècies, patés, gató, pa, ensaïmades, olives i
artesania de fang, vidre i siurells.
 

Palma, 11 de juliol del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BR) 

A la Pregunta RGE núm. 3855/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a atribució de competències en
agricultura, ramaderia i pesca als consells insulars. (BOPIB núm.
107 de 20 de juny del 1997).

El Govern té previst que l'inici efectiu de les funcions
derivades de la transferència de competències als consells insulars
en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca sigui durant l'any 1999.

Per això, la tramitació de la corresponent proposta es
faria dins l'any 1998, una vegada estiguin resolts els problemes
derivats de la confluència de diferents nivells de poder polític que
actuen sobre els sectors implicats en aquesta transferència: Unió
Europea, Administració Central de l'Estat i la mateixa Comunitat
Autònoma.

Palma, 11 de juliol del 1997.
La consellera de Presidència:
Maria Rosa estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BS) 

A la Pregunta RGE núm. 3870/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a la promoció de la integració
ocupacional de disminuïts. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del
1997).

Relacionat amb la formació i d'acord amb el que preveu
el Decret 174/96, de 14 de setembre, regulador dels programes de
formació professional ocupacional de la CAIB, el programa dirigit
a col•lectius amb dificultats especials d'integració laboral es
considera prioritari sobre els altres (vegeu article 109).

Les persones amb disminució física, psíquica i sensorial
i amb malalties mentals, amb possibilitats d'inserció al món laboral,
és un d'aquests col•lectius amb dificultats especials de col•locació.

En aquest programa té incidència l'eix 3 del Fons social
europeu -objectiu 3 de l'FSE-, que és:

Eix 3. Promoure la integració de les persones amenaçades
d'exclusió del mercat laboral, mitjançant la formació professional,
les ajudes a l'ocupació i la creació d'estructures adequades de
formació, ocupació i suport.

Aquestes accions són cofinançades entre el Govern balear
i l'FSE.

També incideix en aquest programa la iniciativa
comunitària "Ocupació", en especial Ocupació Horizon, dirigida a
minusvàlids.

Quant a les entitats "beneficiàries", he de dir que les
beneficiàries són les persones que reben la informació. Les entitats
poden ser promotores -com és el cas dels projectes d'iniciatives
comunitàries- o executores, en funció d'un acord de col•laboració o
contracte amb l'Administració.

Us tramet, adjunta, la llista sobre activitats, entitats
impartidores o promotores i imports.

Referent a polítiques d'ocupació, en l'Ordre de dia 4 de
desembre del 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 obtinguin una oportunitat de
permanència en el món laboral actiu.

L'Inem i els representants de les distintes comunitats
autònomes van acordar -en la conferència sectorial feta a Santiago
de Compostela el 8 d'abril del 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 de 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.
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CAIB, per la qual cosa les resolucions fetes enguany són
a càrrec dels fons de l'any 1996.

Us tramet, adjuntes, les llistes de centres especials
d'ocupació de Balears i subvencions a centres especials
d'educació.
 

Palma, 10 de juliol del 1997.
El Conseller de Treball i Foment:
Guillem Camps i Coll.

La documentació adjunta a la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major de la Cambra, a disposició
de tots els senyors diputats.
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