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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 1013/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a situació legal de l'hotel Bahia de
Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 145 de 20 de febrer del
1998).

No podem contestar la seva petició perquè l'atribució de
competències en matèria d'ordenació de turisme corresponen als
consells insulars, Llei 3/96 de 29 de novembre, i nosaltres ja no
tenim constància de l'estat d'aquest expedient.
 

Palma, 5 de març del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Ma. González i Ortea.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 1014/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a capacitat autoritzada a l'hotel
Bahia de Sant Antoni de Portmany (BOPIB núm. 145 de 20 de
febrer del 1998).

No podem contestar la seva petició perquè l'atribució de
competències en matèria d'ordenació de turisme corresponen als
consells insulars, Llei 3/96 de 29 de novembre, i nosaltres ja no
tenim constància de l'estat d'aquest expedient.
 

Palma, 5 de març del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Ma. González i Ortea.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 1015/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a situació legal de l'hotel Coves
Blanques de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 145 de 20 de
febrer del 1998).

La capacitat autoritzada de l'hotel Coves Blanques de
Sant Antoni de Portmany és de 28 unitats d'allotjament i 52
places; està en tràmit una sol•licitud de reforma, canvi de grup a
hotel apartament i ampliació a 112 places, i compta amb
autorització prèvia des del 13 d'abril del 1994, de reforma de canvi
de categoria a hotel de tres estrelles, que correspon a una
sol•licitud anterior.
 

Palma, 12 de març del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Ma. González i Ortea.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 1016/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a capacitat autoritzada de l'hotel Coves
Blanques de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 145 de 20 de
febrer del 1998).

La capacitat autoritzada de l'hotel Coves Blanques de Sant
Antoni de Portmany és de 28 unitats d'allotjament i 52 places; està
en tràmit una sol•licitud de reforma, canvi de grup a hotel
apartament i ampliació a 112 places, i compta amb autorització
prèvia des del 13 d'abril del 1994, de reforma de canvi de categoria
a hotel de tres estrelles, que correspon a una sol•licitud anterior.
 

Palma, 12 de març del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Ma. González i Ortea.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 1017/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa als municipis que han adoptat els seus
plans urbanístics al Decret 54/95, de 6 d'abril. (BOPIB núm. 145 de
20 de febrer del 1998).

En aquesta conselleria s'ha presentat adaptació de
documentació completa de diversos municipis amb distints resultats,
que són:

-Ajuntament de Muro, amb revisió del Pla General i
informe favorable d'aquesta conselleria (2/12/97).

-Ajuntament de Sóller, amb revisió del Pla General i
informe desfavorable (1/9/97).

-Ajuntament d'Alcúdia, amb revisió de les NN.SS. amb
informe previ favorable (21/7/97), en fase de presentació a la
segona aprovació inicial favorable.

-Ajuntament de Campos, amb revisió de les NN.SS. i
informe favorable condicionat a reparar deficiències (21/7/97).

-Ajuntament d'Artà i Ajuntament de Palma. Si bé han
mostrat la documentació a l'adaptació el maig del 97 i el juny del
97, respectivament, no l'han presentada a aquesta conselleria; estan
pendents de reparar deficiències.

-Ajuntament de Santa Margalida, en fase de revisió de
NN.SS. Ha mantengut al llarg de l'any 97 diverses reunions i ha
presentant l'adaptació amb el vistiplau previ favorable per part
d'aquesta conselleria, excepció feta de l'adaptació concreta a
determinats articles del POOT.

-Ajuntament d'Andratx, amb revisió del Pla General.
Utilitzant l'instrument de planejament de NN.SS., ha mostrat i ha
explicat a aquesta conselleria (juliol del 97) l'adaptació completa al
POOT sense presentar documentació, amb el vistiplau previ
favorable.

-Ajuntament de Calvià, en fase d'avanç de revisió del Pla
General; ha mantengut una reunió al respecte (16/10/97) amb el
vistiplau previ favorable.

Els altres municipis costaners estan en fase inicial
d'adaptació al POOT. Els municipis de l'interior deixen pendent la
seva adaptació a la revisió del seu planejament.
 

Palma, 6 d'abril del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Ma. González i Ortea.
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Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 1018/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a nous establiments d'allotjaments
turístics. (BOPIB núm. 145 de 20 de febrer del 1998).

En resposta a la vostra pregunta, a continuació es
relacionen les sol•licituds d'autoritzacions prèvies d'establiments
turístics realitzades entre el 31 de novembre del 1997 i el 31 de
gener del 1998; són les següents:

Establiments hotelers.
Expt. 97/35, de Tomeraja SL a Sant Llorenç.
Expt. 97/39, d'Iniciatives Industrials SA a Santa Margalida.
Expt. 97/40, de Gran Canal SA a Muro.
Expt. 97/41, de Ventura Finance LTD a Andratx.
Expt. 98/11, d'Immobiliària Atalaya SA a Calvià.
Expt. 98/12, de Ses Planes SL a Santa Margalida.
Expt. 98/13, de Konzept Inmobilien GMBH a Calvià.
Expt. 98/14, S&R Inmobiliengesellschaft MBH&CoKG Calvià
Expt. 98/15, de Vibelba SL a Palma.
Expt. 98/16, de Montañamar SA a Alcúdia.
Expt. 98/19, d'Agilidad SL a Petra.
Expt. 98/2, de Prom. Pastor Perelló SL a Santa Margalida.
Expt. 98/4, de Guelnor SL a Palma.
Expt. 98/5, de Neptuno SA a Palma.
Expt. 98/6, de Riviera Diamant SA a Palma.
Expt. 98/7, de Riviera Diamant SA a Palma.
Expt. 98/8, de Plomer SA a Capdepera.
Expt. 98/9, de Totri SA a Alcúdia.

Establiments d'apartaments turístics.
Expt. 98/1, de Vibelba SL a Calvià.
Expt. 98/2, de Plomer SA a Capdepera.
Expt. 98/3, de Sanz Fernández, José Antonio, a Manacor.
Expt. 98/4, de Forum Filatélico Financiero a Calvià.
Expt. 98/5, de Vibelba SL a Palma.

Establiments d'agroturisme.
Expt. 97/20, de Son Draguet SL a Campos.
Expt. 98/1, de Llovets de son Perdiu SL a Llucmajor.

Establiments d'hotel rural.
Expt. 98/1, de sa Bassa Roja SL a Porreres.
Expt. 98/2, de Claudia Wilma Ruth Bangerth a Manacor.

Establiments de turisme interior.
Expt. 98/2, de Sancho Lladó, Juan, a Selva.
Expt. 98/3, de Moragues de Oleza, Francisca, a Palma.
Expt. 98/4, de Molipro SL a Montuïri.
Expt. 98/5, de Molipro SL a Montuïri.
Expt. 98/6, d'Hotel can Verdera SL a Fornalutx.
 

Palma, 16 de març del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Ma. González i Ortea.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 1019/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a establiments turístics amb
expedient tancat i ordre de tancament. (BOPIB núm. 145 de 20 de
febrer del 1998).

Durant l'any 1997 aquesta conselleria de Turisme ha dictat
un total de 42 resolucions de tancament a establiments turístics per
dur a terme la seva activitat sense comptar amb la preceptiva
llicència, de les quals 15 corresponen a expedients iniciats l'any
1996.
 

Palma, 23 de març del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Ma. González i Ortea.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 1020/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a establiments turístics amb expedient
tancat i ordre de tancament. (BOPIB núm. 145 de 20 de febrer del
1998).

Durant l'any 1997 aquesta conselleria de Turisme ha obert
expedient sancionador a 31 establiments per dur a terme activitats
turístiques sense comptar amb la preceptiva llicència.
 

Palma, 23 de març del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Ma. González i Ortea.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 1021/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a establiments d'agroturisme i de turisme
rural amb llicència d'obertura a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm.
145 de 20 de febrer del 1998).

Us adjuntam llistat dels establiments d'agroturisme i de
turisme rural amb llicència d'obertura a Eivissa i Formentera a 31
de desembre del 1996.
 

Palma, 10 de març del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Ma. González i Ortea.

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

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 1022/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a concessió dels quioscs del moll de
ribera de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 145 de 20 de
febrer del 1998).

Els quioscs que hi ha en el moll de ribera del port de Sant
Antoni de Portmany no tenen concessió administrativa, de manera
que s'exploten mitjançant autorització temporal a l'empara d'allò que
preveu l'article 57 de la vigent llei de ports i de la marina mercant.

Per a l'atorgament de l'esmentada autorització no s'ha
recorregut a la licitació pública, sinó que s'han autoritzat prèvia
petició expressa de les persones interessades.
 

Palma, 2 d'abril del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socías.
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Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 1026/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs, relativa a partida pressupostària
vacunació Hemophilus influence. (BOPIB núm. 145 de 20 de
febrer del 1998).

La partida prevista per a la campanya de vacunació de
l'hemophilus influence és la 18201 413101 64028, amb una
quantitat d'adquisició de 24.000 dosis i per import de 37.200.000
pessetes.
 

Palma, 13 de març del 1998.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 1044/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez, relativa a criteris per avaluar
sol•licituds dels esportistes per a desplaçaments a la península.
(BOPIB núm. 145 de 20 de febrer del 1998).

Les ajudes per als desplaçaments a la península van
adreçades a les federacions esportives i s'avaluen mitjançant el
còmput d'una sèrie de variables -nombre de desplaçaments,
nombre de persones a desplaçar, etc.- a partir del qual s'obté una
puntuació final que permet establir els barems d'atorgament dels
mòduls de subvenció.
 

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 1144/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a cases d'acollida per a
dones maltractades. (BOPIB núm. 145 de 20 de febrer del 1998).

Actualment a les Illes Balears existeixen els següents
serveis d'acollida:

Mallorca.
Servei d'acollida a dones i famílies (SADIF), del qual és

titular l'Ajuntament de Palma en conveni amb la Delegació
Diocesana d'acció social (Càritas) i que es va posar en
funcionament l'any 1989. Aquest servei està destinat a dones soles
o amb fills amb problemàtica de maltractaments, dones soles amb
fills amb problemàtica social greu i famílies en situació
d'emergència.

Número de places del programa: dones, 45 llits;
famílies, 8 llits. Horari: atenció i acollida durant les 24 hores.

Objectiu: pretén donar una atenció específica a les dones
i famílies que hi accedeixen, realitzar una valoració de les
problemàtiques presentades i impulsar, juntament amb les
persones ateses, un procés de reinserció social. Per això
desenvolupa la seva atenció mitjançant programes específics
d'orientació i informació, d'acollida, de suport psicològic i de
promoció i reinserció social.

Pel que fa al seu finançament, el SADIF és un dels
projectes que es beneficia de les subvencions rebudes dins el Pla
concertat de prestacions socials bàsiques. Per altra banda, el Govern
balear va fer una cessió gratuïta d'ús dels pisos propietat de la
CAIB.

Menorca.
Tant a Maó com a Ciutadella existeixen serveis que

ofereixen acolliment en general a persones amb problemàtica social
greu i, en particular, a dones maltractades amb fills. 

Aquests serveis són de titularitat dels ajuntaments en
conveni amb el Consell Insular de Menorca i Càritas. Des del 1992,
a través dels ajuntaments de Maó i Ciutadella i dins el Pla concertat
de prestacions socials bàsiques, Càritas rep, per part del Consell
Insular de Menorca, una subvenció per destinar al servei d'acollida.

L'acollida es complementa amb el suport assistencial,
psicològic i jurídic dels serveis socials i del Centre Assessor de la
dona. Per altra banda, el Consell Insular de Menorca disposa d'una
partida per a lloguer d'habitatges.

Eivissa-Formentera.
El Patronat per a la salut mental i benestar social d'Eivissa

i Formentera, dependent del consell insular, disposa de quatre pisos
d'acollida per a dones maltractades amb fills o sense, i per a la resta
de població amb problemàtica social.

Els habitatges varen ser cedits per l'Ibavi i el servei
d'acollida es va posar en marxa l'any 1990. Els pisos es financien
directament pel Patronat i és un dels projectes que es beneficia de
les subvencions rebudes dins el Pla concertat de prestacions socials
bàsiques.

El servei ofereix suport assistencial des dels serveis
socials i els serveis específics del Patronat; concretament el Patronat
disposa d'un centre de salut mental infantil per donar suport
psicològic als fills de les dones acollides i l'Oficina d'informació,
assessorament i tractament de la dona.

Pel que fa al tema d'on estan ubicats aquests serveis, s'ha
de tenir en compte que s'ha de procurar mantenir la privacitat
d'aquest tipus de serveis, per la qual cosa es fa referència a les
adreces de contacte: Carrer de la Rosa, 3b, de Palma; Plaça Bastió,
10, de Maó i Edifici Serveis Socials, barri Cas Serres d'Eivissa.

Les derivacions als serveis d'acollida es fan normalment
a través de la intervenció de professionals: centres d'informació a
les dones, oficina d'ajuda a les víctimes del delicte, serveis socials,
forces de seguretat, etc.

Conscients que els serveis d'acollida no són la solució
final al problema, des de l'Ibavi es consideren com a circumstàncies
o col•lectius especials les famílies monoparentals i les dones
desfavorides.
 

Palma, 21 de març del 1998.
La Consellera de Presidència:
Ma. Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 1145/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a ingressos recaptats als
ports de la Comunitat Autònoma. (BOPIB núm. 145 de 20 de
febrer del 1998).

Em plau remetre-us, adjunta, la informació sol•licitada.
 

Palma, 12 de març del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

La informació 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. 1146/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a despeses del Govern als
ports de la Comunitat Autònoma. (BOPIB núm. 145 de 20 de
febrer del 1998).

Inversions realitzades durant l'any 1997 en els ports de
la Comunitat Autònoma: Serveis generals dels ports: 15.437.356.

Mallorca.
Port d'Andratx 21.376.347
Port de Sóller 33.358.115
Port de Pollença  6.762.951
Port de Cala Rajada 10.145.645
Port de Portocristo/Cala Bona 48.045.372
Port de Portocolom  7.381.871
Port de Portopetro/Cala Figuera  4.341.662
Port de la Colònia de Sant Jordi 12.573.992
Tots els ports de Mallorca 10.938.576

Total: 155.104.531

Menorca.
Port de Ciutadella 14.567.450
Port de Fornells  4.062.011
Ports de Menorca-indeterminats  1.807.320

Total: 20.436.320

Eivissa.
Port de Sant Antoni de Portmany  8.498.370

Total: 8.498.370

Inversió total en els ports: 199.477.038.
 

Palma, 12 de març del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
P) 
A la Pregunta RGE núm. 1147/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a compra de patrimoni natural a
Menorca. (BOPIB núm. 145 de 20 de febrer del 1998).

Les actuacions fetes pel Govern per a l'execució de la
compra de patrimoni natural a l'illa de Menorca han estat:

-Informe tècnic sobre l'àmbit i característiques.
-Estudi sobre la diversitat de possibilitats.
-Elaboració del plec de condicions adequat a les

necessitats d'ús públic segons la informació anteriorment obtinguda.
-Llançament del concurs per a l'adquisició de finques a

Menorca destinades a zones recreatives i d'ús públic.
 

Palma, 17 de març del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
Q) 
A la Pregunta RGE núm. 1148/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a Programa "Enguany". (BOPIB
núm. 145 de 20 de febrer del 1998).

En relació a la vostra pregunta núm. 1148/98, de dia 16 de
febrer del 1998, la Conselleria de Presidència no ha executat cap
programa denominat "Enguany".
 

Palma, 9 de març del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
R) 
A la Pregunta RGE núm. 1150/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa als costos de les actuacions dels
programa "Hivern a Eivissa". (BOPIB núm. 145 de 20 de febrer del
1998).

L'Ibatur no ha duit a terme cap tipus d'ajut econòmic per
a les actuacions realitzades el 1997 dins el Programa "Hivern a
Eivissa".
 

Palma, 27 d'abril del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Ma. González i Ortea.

Ordre de Publicació
S) 
A la Pregunta RGE núm. 1151/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a programes d'ajuda social
(BOPIB núm. 145 de 20 de febrer del 1998).

1.- Els programes d'ajuda social pels quals el Govern de
la Comunitat Autònoma de els Illes Balears ha rebut recursos
econòmics de l'Estat s'han executat al cent per cent.



BOPIB núm.165 - 17 de juliol del 1998 4667

2.- Tal com es recull als convenis signats amb el
ministeri, tots els programes preveuen la possibilitat de
cofinançament amb les corporacions locals, per la qual cosa les
aportacions econòmiques d'aquests programes han estat
realitzades d'acord amb el desglossament següent:

-Pla concertat. Aportació CAIB, conjunta amb els
consells insulars: 269.134.133 pessetes.

-Pla gerontològic. Aportació CAIB, conjunta amb les
corporacions locals: 118.532.324 pessetes.

-Pla discapacitats. Aportació CAIB: 9.620.000 pts.
-Pla nacional gitano. Aportació corp. locals.
-Programa primera infància. Aportació corporacions

locals.
-Programa exclusió social. Aportació corporacions

locals.
 

Palma, 16 de març del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
T) 
A la Pregunta RGE núm. 1152/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Pere Sampol, relativa a electrificació del Pla Verd. (BOPIB núm.
145 de 20 de febrer del 1998).

El Govern de les Illes Balears no podrà fer cap previsió
en temps i cost econòmic per a l'electrificació del Pla Verd, entre
Ciutadella i Ferreries a Menorca, fins que la SAT constituïda a
l'efecte no hagi aprovat la relació definitiva dels propietaris
afectats per les obres d'electrificació i, en conseqüència, aquesta
en pugui presentar un estudi o avantprojecte, que haurà d'incloure
tant les línies de mitja com de baixa tensió.
 

Palma, 9 de març del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 1171/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a via de circumval•lació d'Inca
(BOPIB núm. 146 de 27 de febrer del 1998).

Dins el Pla de carreteres s'inclourà la via nord de
circumval•lació d'Inca.

La seva execució s'haurà d'ajustar a les previsions dels
successius exercicis pressupostaris en el programa de construcció
del departament de carreteres
 

Palma, 4 de maig del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 1173/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a estació d'autobusos d'Inca
(BOPIB núm. 146 de 27 de febrer del 1998).

En aquests moments s'està ultimant el projecte
constructiu de l'estació esmentada i la Conselleria de Foment té la
intenció d'engegar el mes d'abril d'aquest any el concurs públic
d'execució de les obres.

Per altra part, informar que la situació jurídica en què es
troba el bar de l'estació és la pròpia de l'actual concessió
administrativa per la qual es  regeix, és de dia 14 d'agost de 1943.
 

Palma, 25 de març del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 1174/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a àrea recreativa al puig de Santa
Magdalena d'Inca (BOPIB núm. 146 de 27 de febrer del 1998).

En el puig de Santa Magdalena d'Inca existeix des de fa
dos anys una àrea recreativa que gestiona l'Ibanat, la qual compta
amb dotze taules, amb els seus corresponents bancs; quinze fogons
i dos dipòsits de fems. Recentment s'ha instal•lat un WC químic per
a millorar la higiene de la zona. Està situada en uns terrenys
propietat del Consell Insular de Mallorca i, degut a la gran afluència
d'usuaris que al llarg de tot l'any gaudeixen d'ella, l'Ibanat té previst
procedir-ne a l'ampliació, previ acord amb el Consell Insular de
Mallorca.
 

Palma, 17 de març del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 1176/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a Natura 2000 (BOPIB núm. 146 de
27 de febrer del 1998).

La llista d'espais a incloure a la xarxa europea Natura
2000 s'ha de definir amb criteris biogeogràfics a partir d'un
procediment coordinat entre totes les comunitats autònomes de la
regió biogeogràfica mediterrània. Les reunions entre comunitats
autònomes no han estat convocades encara, de manera que la llista
definitiva no està acabada, ni en la nostra ni en altres comunitats
autònomes.

Les previsions que ens ha comunicat el Ministeri de Medi
Ambient són de convocatòria de la reunió esmentada en el punt 1 en
el termini d'un mes.

La llista inicial que s'aportarà a l'esmentada reunió sobre
la qual es definirà la definitiva, ha estat elaborada al 1997
mitjançant un contracte d'assistència tècnica a partir dels inventaris
d'hàbitas elaborats per la UIB per al Ministeri de Medi Ambient.

La Reserva Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera
compleix els criteris per ser inclosa a la llista, tant per la presència
d'endemismes i espècies prioritàries com per hàbitats inclosos a la
Directiva. En conseqüència, figura a la llista preliminar que serà
aportada a l'esmentada reunió. Altrament, atès que ses Salines són
ZEPA (084-A), formen part automàticament de la xarxa Natura
2000 en aplicació de l'article 3 de la Directiva 92/43 CEE.
 

Palma, 23 de març del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.
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Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 1177/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a finançament d'un conservatori
de música, escola oficial i escola d'educació infantil a Inca (BOPIB
núm. 146 de 27 de febrer del 1998).

El Govern balear estudia la problemàtica de
l'ensenyament musical i el tema de l'escola d'idiomes a la comarca
d'Inca. De l'estudi indicat, en traurà les conclusions i actuacions
adequades.

Així mateix, té en estudi el decret de concertació del
segon cicle d'educació infantil, en l'esborrany del qual hom preveu
la possibilitat d'establir convenis de col•laboració amb les
corporacions locals corresponents per facilitar d'aquesta manera
l'escolarització dels alumnes de segon cicle d'educació infantil. En
aquest sentit, l'escola d'educaió infantil municipal "Toniaina"
podria acollir-se al concert corresponent sempre que complís els
requisits necessaris i satisfés la necessitat d'escolarització a la
zona.
 

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

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 1178/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a Pla nacional de drogues
(BOPIB núm. 146 de 27 de febrer del 1998).

Quantitat rebuda del Pla nacional de drogues:
1995: 62.288.000
1996 85.021.000
1997: 83.490.000

Totes les partides que es reben del Pla nacional de
drogues són finalistes. L'aplicació d'aquests recursos ha estat les
següents despeses del capítol IV de subvencions:

Any 1995
Consell Insular de Mallorca 30.000.000
Consell Insular de Menorca 10.000.000
Consell Insular d'Eivissa 5.000.000
Fundació Hombre Libre 45.000.000
Conveni Jovent 7.250.000
Es Refugi 9.387.000
Conveni Creu Roja 9.000.000

TOTAL 115.637.000

Any 1996
Consell Insular de Mallorca 30.000.000
Consell Insular de Menorca  5.000.000
Consell Insular d'Eivissa 5.000.000
Ajuntament de Palma 6.000.000
Asoc. Mallorquina de Inserción Social 5.000.000
Conveni Fundació Hombre Libre 45.000.000
Assoc. La Finca 1.500.000
Creu Roja conveni metadona 11.000.000
Conveni Jovent 4.250.000
Conveni Médicos del Mundo 2.170.000
Assoc. Nou Horitzó 250.000
Assoc. Siloé 3.000.000

TOTAL 121.170.000

Any 1997
Ajuntament de Palma 6.000.000
Consell Insular d'Eivissa 6.500.000
Consell Insular de Menorca 6.500.000
Consell Insular de Mallorca 40.000.000
Consell Insular de Mallorca 6.000.000
Conveni Fundació Hombre Libre 1.020.000
Assoc. Nou Horitzó 275.000
Assoc. Siloé 3.000.000
Irefrea subv. Seminari 300.000
Assoc. La Finca 1.500.000
Creu Roja 350.000

TOTAL 116.445.000
 

Palma, 17 de març del 1998
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 1191/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a Pla del Pla (BOPIB núm. 146 de
27 de febrer del 1998).

La quantitat pagada a l'empresa contractada per
l'assistència tècnica per a la redacció del PTP del Pla de Mallorca
i treballs complementaris fou de 30.069.568 pessetes (IVA inclòs).

El cost de les publicacions, tríptics per a l'exposició
pública del PTP del Pla de Mallorca fou de 232.000 pessetes (IVA
inclòs)

El cost de l'exposició pública del PTP del Pla de Mallorca
fou de 2.489.360 pessetes (IVA inclòs).
 

Palma, 17 de març del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
AC) 

A les preguntes RGE núm. 1192/98, 1193/98 i 1194/98,
presentades per l'Hble Sra. Diputada Catalina Bover, relatives a
previsions de la Conselleria de Presidència de construcció o creació
d'habitatges tutelats, residències i/o centres de dia per a minusvàlids
a Mallorca, Menorca i Eivissa (BOPIB núm. 146 de 27 de febrer del
1998).

(S'especifica tipus de servei, inversió prevista i import)

Habitatge tutelat / construcció habitatges tutelats
(Manacor) Aproscom / 6.500.000

Residència i centre de dia / Reforma i ampliació del
Centre de disminuïts de Trepucó (conveni signat l'any 97 amb el
Consell Insular de Menorca), inversió plurianual a 10 anys /
59.995.200

Residència i centre de dia / Construcció d'una residència
per a discapacitats psíquics profunds a Cas Serres (conveni signat
l'any 97 amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera), inversió
plurianual a 2 anys / 25.306.427

Residència i centre de dia / Equipament del Centre de
disminuïts de Trepucó (Consell Insular de Menorca), inversió
plurianual a 10 anys / 10.000.000
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Residència i centre ocupacional / Reforma, ampliació i
equipament del Centre ocupacional de Bintaufa (Consell Insular
de Menorca), inversió plurianual a 10 anys / 38.161.491

Residència i centre de dia / Construcció del Centre
d'atenció per a minusvàlids psíquics profunds, T. M. d'Inca,
inversió plurianual a 10 anys / 146.627.133

Residència i centre de dia / Obres de reforma del Centre
especialitzat Ses Garrigues d'Amunt, Patronat de l'Afrupació pro-
minusvàlids comarca d'Inca / 20.425.000

El pressupost previst per a habitatges tutelats durant
l'any 1998 és de 6.500.000 pessetes.

El pressupost previst per a residències durant l'any 1998
(tenint en compte els diferents períodes de desemborsament) és de
38.827.309 pessetes.

El pressupost previst per a centres de dia durant l'any
1998 és de 53.500.000 pessetes.
 

Palma, 13 de març del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 1199/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a operacions de transmissió
de quotes lleteres (BOPIB núm. 146 de 27 de febrer del 1998).

La normativa que desenvolupa les transferències de
quantitat de referència en les diverses modalitats ve regulada pel
Reial Decret 2307/94 par la qual cosa la informació que sol•liciten
s'inicia a la campanya 94/95

- Campanya 94/95
55 operacions de transmissió de quotes lleteres

19 de productors de Mallorca 
5 de productors de Menorca
31 cap a productors d'altres comunitats autònomes.

- Campanya 95/96
471 operacions de transmissió de quotes lleteres

78 de productors de Mallorca 
339 de productors de Menorca (la majoria es deuen a la

creació de les societats rurals menorquines, SRM)
54 cap a productors d'altres comunitats autònomes.

- Campanya 96/97
151 operacions de transmissió de quotes lleteres

49 de productors de Mallorca 
46 de productors de Menorca
56 cap a productors d'altres comunitats autònomes.

- Campanya 97/98
Al no haver finalitzat l'any lleter 97/98 les dades encara no són
definitives ja que algunes de les transferències es troben
denegades i en fase de recurs.

Situació fins al dia d'avui:

66 operacions de transmissió de quotes lleteres
29 de productors de Mallorca 
36 de productors de Menorca
1 de productors d'Eivissa.

9 operacions de transmissió de quotes lleteres en fase de recurs.
De les transferències cap a productors d'altres comunitats

autònomes el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació encara no
ens ha remès les operacions aprovades.

Els preus mitjans PTA/kg els regula i marca el mercat
lliure i nosaltres només tramitam les comunicacions de
transferències.

Sense comptabilitzar per falta de comunicació per part del
MAPA de les transferències de quotes lleteres cap a altres
comunitats autònomes, en les campanyes anteriorment esmentades
s'han produït 141 operacions que han significat sortida de quota des
de la CAIB a altres regions.

Des de la campanya 94/95 no s'ha produït cap compra de
quota provinents d'altres comunitats autònomes.

Quota per la campanya 97/98 a les I. Balears 111.656.103
Quota per la campanya 97/98 a Mallorca 47.439.959
Quota per la campanya 97/98 a Menorca 62.700.011
Quota per la campanya 97/98 a Eivissa 1.516.133
 

Palma, 12 de març del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 1200/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a resultats analítics dels
productes lleters (BOPIB núm. 146 de 27 de febrer del 1998).

A través de l'analítica del control lleter oficial, realitzada
per l'Ibabsa, es coneixen, a més a més, i vaca a vaca, els resultats
analítics pel que fa a la quantitat de greix, proteïna, lactosa i
extracte sec, així com el recompte de cèl•lules somàtiques.

Aquests resultats es remeten mensualment als ramaders.

A través de l'analítica del Laboratori Interprofessional
Lacti de Balears (Libal), es coneixen els resultats de la qualitat de
la llet (greix, proteïnes, cèl•lules somàtiques i bacteriologia) dels
productors de Mallorca, que són els únics actualment integrats en el
Libal.

Pel que fa als productors de Menorca, i ja que en aquesta
illa no està constituïda la Interprofessional làctia, no es coneixen els
resultats, encara que, tant les pròpies indústries radicades en aqueixa
illa com la PIME-Menorca, duen a terme analítiques per al control
de qualitat de la llet.
 

Palma, 19 de març del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 1201/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a sancions a productors
lleters (BOPIB núm. 146 de 27 de febrer del 1998).

S'han aplicat sancions a productors de Balears per excés
de producció sobre la seva quota làctia reconeguda (quantitat de
referència).

Aquestes sancions afecten 10 empreses de la CAIB, amb
un excés de producció de 385.018 kg. que representa una sanció
de 22.712.211 pessetes, amb la següent distribució per illes:

Mallorca: nombre d'empreses: 4
nombre de ramaders: 13 
import sanció 9.007.182 pessetes

Menorca: nombre d'empreses: 6
nombre de ramaders: 9
import sanció: 13.705.029 pessetes

Eivissa: cap

Tot això referit a la campanya 96/97
 

Palma, 11 de març del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 1210/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a execució de l'Ordre de la
Conselleria de Presidència d'ajut al manteniment de les escoles
infantils. (BOPIB núm. 146 de 27 de febrer del 1998).

Ja es va respondre d'acord amb la Pregunta núm. 183/98
formulada per la diputada Sra. Joana Barceló del Grup
Parlamentari Socialista PSOE, no obstant això, la resposta és la
següent:

L'Ordre de la Conselleria de Presidència s'ha executat al
100%, amb la concessió de 28 subvencions que han suposat una
despesa global de 20.350.000 pessetes.
 

Palma, 12 de març del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 1211/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a informes per les comissions
d'urbanisme. (BOPIB núm. 146 de 27 de febrer del 1998).

El finançament del Govern a les comissions insulars
d'urbanisme està instrumentat mitjançant transferència anual als
respectius consells insulars, la quantia de la qual s'estableix a
l'article 5 de la Llei 9/1990, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat.

El finançament comprèn la totalitat d'activitats que les
comissions fan per a l'exercici de les competències que es varen
transferir als consells insulars per l'esmentada Llei 9/1990,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'urbanisme i habitabilitat, entre les quals figura la d'elaboració
d'informes per a les comissions insulars d'urbanisme.

Respectant plenament l'índole d'aquestes competències
que, en desplegament de l'Estatut i de la Llei de consells insulars,
varen resultar atribuïdes amb caràcter de pròpies a cada consell
insular, el Govern de la CAIB no fa altre seguiment detallat del
resultat del procés de transferències que el que resulta de la
Memòria anual d'activitats en matèria d'urbanisme i habitabilitat que
cada consell insular elabora per al seu dictamen pel Parlament de les
Illes Balears.

Atès que la pregunta fa referència a dades de l'any 1997
i que encara no s'han presentat la totalitat de les memòries sobre
urbanisme i habitabilitat corresponents a enguany, fins que això no
succeeixi, no resulta possible precisar el que es requereix a la
pregunta.
 

Palma, 17 de març del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 1257/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a proves d'accés a la funció pública.
(BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

Sí. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports té previst
incorporar una prova en el conjunt de ls proves d'accés a la funció
pública docent que es convoquin l'any 1998 per tal que els aspirants
demostrin el seu coneixement de la llengua castellana i de la llengua
catalana.
 

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

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 1258/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a acords amb els sindicats per a la
normalització lingüística (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va signar, el
16 de juny de 1997, un acord amb el sindicat Unió Sindical Obrera
(USO) per a la promoció i difusió de la llengua catalana.

L'acord no preveia cap quantitat a pagar per part de la
Conselleria.

El criteri seguit per la Conselleria va ser d'establir
converses amb tots els sindicats majoritaris a la nostra comunitat per
engegar plans de normalització lingüística específics per a les
associacions sindicals.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.
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Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 1259/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a Comissió Interdepartamental de
Política Lingüística (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

El Decret 90/1995, de 14 de setembre, de creació de la Comissió
Interdepartamental de Política Lingüística de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 119, de 21 de
setembre de 1995), estableix a l'article 2 les funcions de la
Comissió.

Durant el 1997, s'ha velat pel compliment d'aquest
article; i atesos els acords presos a la sessió núm. 3 de la
Comissió, de 26 de febrer de 1997, es duu a terme el seguiment de
l'execució del Decret 100/1990.
 

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

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 1260/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a acords de la Comissió
Interdepartamental de Política Lingüística (BOPIB núm. 147 de 6
de març del 1998).

Atesa la relació d'acords que, segons esmentau, ca
prendre la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística, us
hem de manifestar el següent:

1.- S'han elaborat algunes propostes, per part de les
conselleries, les quals actualment es troben en tràmit d'estudi per
part de la Direcció General de Cultura i Política Lingüística.

2.- Els rètols de les dependències administratives de les
conselleries ja estan tots normalitzats.

3.- El programa del Registre General de les conselleries
té una casella per introduir el nom de la llengua de l'escrit que es
presenta per registrar.

4.- El Govern balear fa la publicitat en català, excepte
quan les circumstàncies (publicació fora de la Comunitat
Autònoma, etcètera) requereixen altres llengües.

5.- La Conselleria de la Funció Pública s'encarrega del
tema de la dotació de les places d'assessor lingüístic.

6.- La Direcció General de Cultura i Política Lingüística
ja va elaborar l'informe sobre l'oferta de correctors lingüístics per
als ordinadors.
 

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

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 1261/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a membres de la Comissió
Interdepartamental de Política Lingüística (BOPIB núm. 147 de 6 de
març del 1998).

El Decret 90/1995, de 14 de setembre, regula la
composició de la Comissió Interdepartamental de Política
Lingüística (BOCAIB núm. 119, de 21 de setembre de 1995).
 

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

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 1262/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a accions realitzades per la campanya
de normalització lingüística a l'esport. (BOPIB núm. 147 de 6 de
març del 1998).

La Comissió Interdepartamental de Política Lingüística no
ha pres cap acord relacionat amb la normalització lingüística en
l'àmbit esportiu.
 

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

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 1263/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a conceptes de pagaments a diferents
entitats. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

Amb relació als pagaments referenciats a la seva pregunta
parlamentària on es demanen les despeses del capítol 6,
subprograma 32200, serveis comuns, exercici 1995, d'aquesta
Conselleria d'Economia i Hisenda, varen ser les que s'especifiquen
a continuació segons el major general de despeses:

(S'especifica perceptor, quantia, data i concepte)
CCOO / 3.500.000 / 03.03.95 / Saldo pendent conveni Estudi
necessitats formació dones.
CAEB / 9.925.000 / 11.04.95, 01.09.95, 30.01.96 / C V Projecte
servei empresarial de motivació, orientació i foment ocupació.
CODEFOC / 22.069.043 / 13.06.95 / C V per execució iniciatives
comunit. r. humans, Eur-167, HOR-214, HOR-84, NOW-105.
CCOO / 41.723.640 / 22.03.95 a 29.12.95 / CV impartició 16 curs
(17-1) OB. 3, eix 3, FSE.
UGT-IFES / 35.328.750 / 22.03.95 a 11.09.95 / CV impartició 14
curs OB. 3, eix 3, FSE.
CODEFOC / 18.810.506 / 27.04.95 a 27.10.95 / Projecte Turiform
III Lingua.
Conf. CAEB / 62.575.000 / 22.03.95 a 21.12.95 / CV CAEB 12 curs
(13-1) OB. 3, eix 3, FSE.
Conf. PIME / 22.273.400 / 22.03.95 a 30.11.95 / CV impartició 7
curs OB. 3, eix 3, FSE.
CCOO / 1.169.500 / 29.12.95 / CV curs formador de formadors
20% restant.
INDEC Didactic / 1.082.048 / 27.12.95 / Taques adaptació al
castellà Proj. Mariafe 94.
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CEFEM / 25.000.000 / 22.03.95 a 15.09.95 / CV 2 curs eixos 1 i
2, OB. 3 FSE.
USO / 7.065.000 / 27.10.95 a 29.12.95 / Estudi alternatives a l'atur
de llarga durada.
CODEFOC / 21.110.000 / 18.07.95 a 21.11.95 / Projecte pilot
formació a distància tutoritzat.
USO / 7.000.000 / 03.08.95 a 02.10.95 / Estudi necessitats
formatives comercialització productes balears.
IFES / 22.554.564 / 29.12.95 / Accions formatives objectius FSE.
CODEFOC / 22.547.775 / 29.05.95 / Execució projectes
iniciatives comunitàries recursos humans Eurof. Hor i Now.
CODEFOC / 5.945.000 / 02.10.95 / Projecte pilot formació a
distància televisió.
Conf. PIME / 9.898.232 / 29.12.95 / Accions formatives FSE
objectius 2, 3 i 5b.
CCOO / 21.145.441 / 29.12.95 / Accions formatives FSE objectius
2, 3 i 5b.
CAEB / 32.323.913 / 29.12.97 / Accions formatives FSE objectius
2, 3 i 5b.
STEI / 2.254.850 / 05.02.96 / Material didàctic apren. alemany.
CDER / 8.000.000 / 06.02.96 / Programa pilot d'autoformació.
CEDER / 3.700.000 / 06.02.96 / SM millora competitivitat
empreses.
SC Jovent / 17.049.902 / 22.12.95 / Projecte Jovent 2000, IC
Youthstart.
UNAC / 6.382.848 / 29.12.95 / Projecte ITI F. integral minusva.
CODEFOC / 5.000.000 / 29.12.95 / Iniciativa IF Dona IC Now.
SC Jovent / 8.142.858 / 22.12.95 / PRJ Demos Iniciativa Horizon.
F. Hombre Libre / 17.641.000 / Projecte R.A.I.IL Iniciativa
Horizon.
 

Palma, 13 de març del 1998.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 1264/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a exempció de llengua catalana
als alumnes d'ensenyament no universitari. (BOPIB núm. 147 de
6 de març del 1998).

La norma vigent és el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que
regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes
Balears i, concretament el seu article 5 que, mentre no sigui
desplegat en una ordre a l'efecte pel que fa a les exempcions de
l'avaluació de la llengua i literatura catalanes, és aplicat d'acord
amb unes instruccions emeses per circular de dia 24 de setembre
de 1997 del director general de Planificació i Centres i a proposta
de la Comissió Tècnica d'Assessorament de i en llengua catalana.
 

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

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 1267/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a foment de l'ús d'aigua depurada entre
els pagesos de les Pitiüses. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del
1998).

Si bé la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria té
previst realitzar un conjunt d'accions de tipus informatiu de formes
diverses (converses de divulgació, escrits als ajuntaments de les
Pitiüses, articles de premsa, etcètera), això no es durà a terme fins
que no s'hagi aprovat el Pla hidrològic nacional i el Pla nacional de
regadius, que inclouen els corresponents plans autonòmics de la
CAIB, ja que en aquests s'especificaran les condicions de tot tipus
(tècniques, econòmiques, financeres, etcètera).
 

Palma, 20 de març del 1998
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 1268/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a inversions en els mercats de les
Pitiüses. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria amb data
19 de març de 1998 ha aprovat una inversió presentada per
l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per l'establiment d'un mercat
hortofrutícola a Sant Miquel de Balansat per comercialitzar els
productes del camp d'aquesta zona. Aquest projecte serà
subvencionat per la Conselleria amb una aportació de 7.838.413
pessetes. També s'ha ofert aquesta possibilitat a l'Ajuntament de
Formentera, sense que hi hagi hagut cap resposta.
 

Palma, 6 d'abril del 1998
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 1269/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a Consell Balear de la Producció
Agrària Ecològica. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

Les eleccions es varen celebrar el dia 21 de juny de 1995
a Sineu.

No hi va participar cap entitat com a tal, ja que les
eleccions es fan entre els inscrits al Consell Balear de la Producció
Agrària Ecològica.

La Junta Rectora del Consell Balear de la Producció
Agrària Ecològica està formada per:
President: Sr. Miquel Mas Garau.
3 representants dels productors, que són: Sr. Manuel Montero
García, Sr. Antoni Seguí Llompart, Sr. Joan Bisbal Morell.
2 representants d'elaboradors, que són: Sa Llubinera, SCL des Camp
Mallorquí.
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2 representants de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria,
que són: Sr. Joan Gomila Salas, Sr. José M. Ribera Puchol, que
actua com a secretari.
1 representant de la UIB, que és: Sr. Jaume Vadell Adrover.
2 representants de les OPA, que són: FAGME, Unió de Pagesos
de Mallorca.
1 representant de les organitzacions ecologistes, que és: GOB
1 representant dels consumidors, que és: La Defensa.
 

Palma, 27 de maig del 1998
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 1273/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a exempció de l'ensenyament de
la llengua catalana curs 97-98. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del
1998).

Nombre de sol•licituds d'exempció de l'ensenyament de
la llengua catalana presentades fins a la data durant el curs 97/98:

339

Nombre de sol•licitus d'exempció de l'ensenyament de
llengua catalana concedides fins a la data pel curs 97/98 amb
indicació de:
- Primària 32
- Secundària 223

desglossades per motius:
de residència temporal 250
per deficiències psíquiques o físiques 5

La diferència entre el nombre total és que n'hi ha de
denegades i de pendents de resolució.
 

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

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 1274/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a exempció de l'ensenyament de
la llengua catalana. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

Nombre de sol•licituds d'exempció de l'ensenyament de
la llengua catalana presentades el curs 96/97: 349

Nombre de sol•licitus d'exempció de l'ensenyament de
llengua catalana concedides pel curs 96/97 amb indicació de:
- Primària 37
- Secundària 301

desglossades per motius:
de residència temporal 332
per deficiències psíquiques o físiques 6
 

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

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 1279/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Ramon Balanzat, relativa a ajudes als servis turístics
en el medi rural. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

La Conselleria de Turisme no ha donat cap ajuda de fons
propis o de programes europeus, en els anys 1996 i 1997, als serveis
turístics inclosos al Decret 62/1995, de 2 de juny, pel qual es regula
la prestació de serveis turístics en el medi rural de les Illes Balears.
 

Palma, 26 de març del 1998
El Conseller de Turisme:
José M. González Ortea.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 1327/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a aportacions per a la millora de
camins rurals. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

Com a resposta, us adjunt una llista de tots els camins
rurals de les Balears, així com la reserva pressupostària feta per a
cada camí en el pressupost del 97, on s'inclouen les que vostè ens
demanava. A més, us faig un aclariment del funcionament del
finançament d'aquest tipus de camins, tot esperant que això us
serveixi de resposta a la vostra pregunta.

A les actuacions dutes a terme sobre els camins rurals de
les Balears, cal distingir dos tipus diferenciats: per una banda, tenim
els camins rurals que pertanyen a municipis inclosos dins de la
iniciativa 5B i que la Comunitat Autònoma, la Comunitat Europea,
subvenciona el 70% del cost del camí, i les entitats locals
(ajuntaments) el 30% restant. Per l'altra banda, els camins de
municipis no inclosos en l'Objectiu 5B, en els quals la Comunitat
Autònoma subvenciona el 30% del cost del camí, i les entitats locals
l'altre 70%.

A més a més, cal afegir que en els llistats que s'adjunten
s'indiquen les quantitats reservades en els pressuposts de l'any 1997,
però atès que es tracta en alguns casos de camins l'execució dels
quals dura més d'un exercici, o atès que el seu finançament és
plurianual, aquestes quantitats es poden pagar en diferents exercicis,
per la qual cosa en els quadres que s'adjunten s'indiquen els noms
dels camins o un diversos, en cas d'haver-ne molts, l'import reservat
per a cadascun dels exercicis i el municipi al qual pertany el camí.
 

Palma, 3 d'abril del 1998
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

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

A la Pregunta RGE núm. 1328/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a activitats per incentivar la
producció de sobrassada. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del
1998).

El Decret 136/1993 del Govern balear estableix el
Reglament de la Denominació Específica  Sobrassada de Mallorca
i el seu Consell Regulador.

En aquest reglament es diferencia la denominació
"Sobrassada de Mallorca de Porc Negre" quan és elaborada amb
carn de porc de la raça autòctona mallorquina, criat i engreixat en
règim tradicional controlat pel Consell Regulador.

Per tal de donar suporta a la producció d'aquest tipus de
sobrassada, varietat que és preferida pels consumidors més
exigents i especialment apreciada pels elaboradors, per tal de
potenciar la imatge global de l'empres, la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria, l'any 1998, durà a terme un
programa d'actuacions en els nivells següents:

a) Genètica: Continuar amb les inscripcions de
reproductors en el llibre genealògic de races autòctones i la
realització del projecte de caracterització genètica de la raça de
porc negre mallorquí, el qual es durà a terme amb la col•laboració
de la Universitat de les Illes Balears.

b) Sanitari: Manteniment de l'Asociació de Criadors de
porc negre com a agrupació de defensa sanitària, per tal de
garantir unes condicions sanitàries òptimes del ramat i per tant del
producte final (sobrassada).

c) Control: del maneig i de l'alimentació en l'engreix
dels animals destinats a la producció de "Sobrassada de Mallorca
de Porc Negre" donant suport al Consell Regulador per poder fer
un seguiment des dels tres mesos del naixement dels animals fins
a la posada en mercat de la sobrassada, per tal de poder garantir la
qualitat marcada en el Reglament.
 

Palma, 27 de març del 1998
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 1329/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a dessecadora d'alfals del Pla
de Sant Jordi. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

L'any 1993, en què es varen començar a fer els estudis
previs per tal de conèixer el grau de viabilitat de la planta, hi havia
una superfícies d'unes 400 Ha. plantades d'alfals en el pla de Sant
Jordi.

L'any 1997, en què es va posar en marxa la planta
dessecadora, aquesta superfícies havia disminuït considerablement
avaluant que podia haver-hi unes 310 Ha. d'aquest cultiu.

Pel que fa a la qualitat, cal assenyalar que es varen iniciar
les proves de posada a punt de la instal•lació amb alfals recollit amb
els equips de maquinària existents a la zona, els quals consistien en:
segadora normal, aliniadora i remolc arreplegador o màquina
empacadora.

Aquest alfals, recollit mitjançant aquest sistema no va
tenir la presentació adequada per tal de tractar-se correctament per
l'assecadora, ja que el tronc, pel fet de ser sencer, no s'assecava a la
mateixa velocitat que la fulla, circumstància que produïa una pèrdua
de la part més noble del producte, a més a més de l'embolic que es
formava a l'alimentador.

Per tal de donar solució a aquesta problemàtica, s'ha
promocionat entre els cultivadors l'adquisició de maquinària adient,
la qual consisteix en segadora condicionada que rapa el tronc i en
remolc recollidor de gran tonatge amb fulles tractadores.

Actualment la planta assecadora només compra alfals
recol•lectat d'aquesta manera, ja que és l'únic sistema que garanteix
una bona qualitat d'alfals sec i l'únic que permet obtenir un
rendiment dels cultius i de la instal•lació d'assecament.
 

Palma, 25 de març del 1998
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 1330/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a necessitats d'informació i
assessorament als pagesos. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del
1998).

Des de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria sí
que es cobreixen suficientment les necessitats d'informació i
assessorament als pagesos, a través de les oficines comarcals . A
més a més, s'ha de tenir en compte que ja a més d'un any que
aquestes oficines comarcals es reforçaren concretament amb una
oficina a Felanitx i una altra a Sóller, que eren dues zones que
estaven un poc allunyades de les oficines de Campos-Manacor i de
Palma respectivament. És per això que es decidí crear-les per oferir
un millor servei a les seves zones d'influència i d'aquesta manera
ajudar els pagesos d'aquestes zones.

De totes maneres, pel que fa al cas no s'han rebut queixes,
i en cas que arribassin s'estudiarien i s'actuaria en conseqüència, en
la mesura de les nostres possibilitats.
 

Palma, 29 d'abril del 1998
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 1331/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a activitats de l'empresa Tragsa.
(BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

Durant l'any 1998, es preveu que la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria executi a través de la societat
estatal Empresa de Transformación Agraria S.A. (Tragsa), amb
caràcter obligatori, les obres següents:
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1.- Obres de proveïment d'aigua potable a la zona rural
Favàritx en el terme municipal de Maó (illa de Menorca), amb un
pressupost de 36.291.449 pessetes i un termini d'execució de set
mesos, per invertir en la seva totalitat durant 1998.

2.- Obres de millora i condicionament de la xarxa de
sèquies principals del Sindicat de Regs de Sóller (illa de
Mallorca), amb un pressupost de 89.469.536 pessetes, i un termini
d'execució de 30 mesos, per invertir els anys 1998 (18 milions),
1999 (45 milions) i 2000 (la resta de la quantitat).

Per altra banda, està pendent de definir la possible
realització per part de Tragsa d'algun servei de control de la
reutilització de les aigües residuals depurades per al reg dels
perímetres que es poden regar del pla de Sant Jordi (Mallorca) i
Santa Eulària del Riu (Eivissa), d'acord amb els crèdits
disponibles. Així mateix es preveu conveniar el tractament contra
els moscards a l'illa d'Eivissa.
 

Palma, 20 de març del 1998
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 1332/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a control sanitari a l'aigua
subministrada a Manacor. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del
1998).

Us comunic que a més d'inspeccionar la infraestructura
dels pous i aljubs, anualment es realitzen per part dels inspectors
farmacèutics dels sector Manacor les següents actuacions:

- Control setmanal de cloració de l'aigua de la xarxa.

- Presa de mostres, mensual, de l'aigua de la xarxa per
comprovar l'evolució dels nivells de clorurs i nitrats.

- Anualment es realitza, com a mínim, una anàlisi
completa de cadascun dels pous que integren el sistema de
subministrament de l'aigua potable i de la xarxa de distribució.

- Recollida, recompte i informatització de les dades
analítiques per enviar al Ministeri de Sanitat i Consum, dintre del
marc del programa Vigilància del SINAC (sistema d'informació
nacional d'aigües de consum públic).

- Actuacions realitzades com a conseqüència de
sol•licituds o denúncies realitzades per part de l'ajuntament,
empresa concessionària o particular.
 

Palma, 26 de març del 1998
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol Amengual.

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 1333/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a anàlisi d'aigua de Manacor.
(BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

Adjunt el llistat dels resultats analítics obtinguts al
laboratori de la Conselleria segons determinacions practicades a
mostres d'aigua recollides per inspectors farmacèutics..
 

Palma, 27 de març del 1998
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol Amengual.

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

Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 1334/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a potabilitat de l'aigua de
Manacor. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

En data 6 de juliol va ser autoritzada per aquesta
conselleria la inscripció en el registre sanitari d'aliments de
l'empresa Aguas de Manacor, S.A.; en data 15 de juliol de 1988 el
Ministeri de Sanitat i Consum va realitzar la inscripció i li va
assignar el número 27.00578/PM, com a distribuïdor d'aigua potable
de consum públic, tot això amb el compliment previ de tots els
tràmits prevists al Reial Decret 1423/82, de 18 de juny.

Posteriorment, el 30 d'agost de 1994, es va autoritzar una
ampliació d'instal•lacions ja que es va afegir un pou a la xarxa, per
tal de millorar la qualitat de l'aigua que sobrepassava la
concentració màxima admissible a un paràmetre físico-químic.

En data 30 de juliol de 1996 es va convalidar l'esmentada
inscripció en el registre sanitari d'aliments.

En alguns controls realitzats per aquesta conselleria, la
concentració del paràmetre excedit inicialment no ha variat
significativament amb els anys transcorreguts.

No obstant això, i per tal que la població tengués la
informació corresponent, aquesta conselleria va comunicar a
l'Ajuntament de Manacor, mitjançant escrits de data 19 de setembre
de 1989, 23 de maig de 1990 i de 10 de juliol de 1995, que l'aigua
que es distribuïa no havia de ser consumida per lactants, recomanant
l'ús d'aigua envasada per elaborar els biberons i begudes d'aquest
col•lectiu. D'altra banda la Conselleria ha tengut coneixement de la
divulgació per exposició pública d'aquests comunicats.
 

Palma, 27 de març del 1998
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol Amengual.
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Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 1335/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a actuacions de la Conselleria
de Medi Ambient al Port de Sóller. (BOPIB núm. 147 de 6 de març
del 1998).

En el dia d'avui s'estudien les actuacions necessàries per
a la posada en explotació, com més aviat millor, de les
instal•lacions de la base naval cedides al Govern balear.

Així mateix es troba en fase de redacció el plec per a la
realització d'un estudi que permeti definir les característiques de
les noves obres d'abric previstes i els seus efectes sobre la badia.
 

Palma, 2 d'abril del 1998
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis Socias.

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 1336/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a situació laboral a Ibabsa.
(BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

L'empresa té un conveni col•lectiu des de l'any 1992, i
denunciat l'any 1993, per la qual cosa aquest conveni continua
vigent.
 

Palma, 20 de març del 1998
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 1337/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a convocatòria de places a
Ibabsa. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

L'ampliació i la potenciació dels serveis de gestió
tècnica i econòmica del boví a les tres illes, i l'extensió a altres
espècies com l'oví i el cabrum, així com les races autòctones en
perill d'extinció, fan necessari convocar places de tècnics, per tal
de poder atendre aquesta demanda, així com la dels diferents
programes paral•lels a la pròpia gestió tècnica i econòmica, com
són, entre d'altres, els programes de millora de la qualitat de la
llet, de control i prevenció de la mamitis, de reconeixements
sistemàtics d'instal•lacions de munyiment, d'alimentació,
d'identificació electrònica, etcètera.

L'ampliació i la potenciació dels serveis de gestió
tècnica i econòmica constitueix un dels principals objectius del
PICAB del sector lleter, aprovat pel Parlament de les Illes Balears
el mes de març de 1995 i revisat durant 1997, i és una de les 14
mesures del Pla de xoc per al sector lleter, inclòs dins el Proagro,
dissenyat pel Govern balear.
 

Palma, 18 de març del 1998
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 1345/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a sancions per deforestacions
il•legals. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

Entenent el concepte "deforestació" com a tala il•legal, les
sancions imposades a l'any 1997 foren les següents:

(S'especifica illa, sancions, motiu i quantia)
Mallorca / 1 / Tala sense autorització / 119.196
Menorca / 1/ Poda abusiva / 19.838
Eivissa / 1 / Tala sense autorització / 22.865
 

Palma, 20 d'abril del 1998
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 1360/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM), relativa
a article 19.3 de la Llei de normalització lingüística (BOPIB núm.
147 de 6 de març del 1998).

A la nostra comunitat autònoma no existeix cap centre
privat subvencionat amb fons públics previst a l'article 19.3.

Si el diputat es refereix als centres estrangers de la nostra
comunitat autònoma, us podem informar que existeixen set centres
estrangers a Mallorca i tres a Eivissa. Aquests centres educatius,
completament privats, segueixen el sistema educatiu dels respectius
països; si acullen alumnat espanyol tenen l'obligació de cursar
llengua catalana i castellana per a poder homologar la titulació.

El Servei d'Inspecció dóna el vist-i-plau a les
certificacions acadèmiques corresponents.
 

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

Ordre de Publicació
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 1361/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM), relativa
a alumnes que passen de primària a secundària i no poden seguir els
estudis en llengua catalana (BOPIB núm. 147 de 6 de març del
1998).

D'ençà de l'any 1993, a les ordres del BOE de
convocatòries dels concursos d'oposició, s'establia que:

"Els que superin les proves selectives a les Illes Balears,
hauran d'acreditar els coneixements de llengua catalana, s'acord amb
el que estableix l'apartat 2 de l'Ordre de 27 de novembre de 1989,
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern balear.
Els qui no posseeixin algunes de les titulacions a què es refereix
l'esmentada Ordre hauran de participar en els cursos de llengua
catalana que en aquest efecte convoquin el Ministeri d'Educació i
Ciència i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern
balear. La possessió de la corresponent titulació o la superació del
curs a què es refereix l'apartat anterior serà requisit exigible per a
poder la primera destinació definitiva en centres situats a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears":
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I la convocatòria dels concursos de trasllats establia que:

"Aquells concursants que sol•licitin llocs declarats com
a bilingües en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més
dels requisits que, per a cada lloc, exigeix el Reial Decret
895/1989, de 14 de juliol, hauran d'acreditar estar en possessió
d'alguna de les titulacions previstes en l'Ordre de 27 de novembre
de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'atendran al que sobre
el coneixement de la llengua catalana estableix la Llei 3/1986, de
19 d'abril, de normalització lingüística de les Illes Balears, en la
seva disposició addicional sisena (BOCAIB de 20 de maig i BOE
de 16 de juny)"

Des de la Conselleria d'Educació s'ha anat fent el
seguiment d'aquest professorat.

El Govern balear està enllestint la catalogació de places,
tant d'Educació Primària com d'Educació Secundària com a
bilingües, amb la finalitat de garantir el dret de tots els alumnes de
les Illes Balears a rebre l'ensenyament en qualsevol de les dues
llengües oficials de la nostra comunitat.
 

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

Ordre de Publicació
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 1363/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM),
relativa a relació de centres concertats autoritzats a impartir tercer
i quart d'ESO a les Illes. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del
1998).

La relació de centres concertats autoritzats a impartir
tercer i quart d'ESO a Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera
són les que, com a annex, s'adjunten a la resposta.
 

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

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

Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 1364/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM),
relativa a relació de centres d'educació primària de Formentera
que imparteixen primer cicle d'ESO. (BOPIB núm. 147 de 6 de
març del 1998).

A Formentera no hi ha cap centre d'educació primària
que imparteixi el primer cicle d'ESO.
 

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

Ordre de Publicació
BN) 

A la Pregunta RGE núm. 1365/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM), relativa
a relació de centres d'educació primària d'Eivissa que imparteixen el
primer cicle d'ESO. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

S'adjunta, com a annex, la relació dels centres d'educació
primària que imparteixen el primer cicle d'ESO a Eivissa.
 

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

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. 1366/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM), relativa
a relació de centres d'educació primària de Menorca que imparteixen
el primer cicle d'ESO. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

S'adjunta, com a annex, la relació dels centres d'educació
primària que imparteixen el primer cicle d'ESO a Menorca.
 

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

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. 1367/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM), relativa
a relació de centres d'educació primària de Mallorca que imparteixen
el primer cicle d'ESO. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

S'adjunta, com a annex, la relació dels centres d'educació
primària que imparteixen el primer cicle d'ESO a Mallorca.
 

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

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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