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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 1399/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons, relativa a dotació de personal als centres
d'educació primària pública. (BOPIB núm. 148 de 13 de març del
1998).

Relació de centres on treballa el personal administratiu
o de serveis:

CP Eugenio López de Palma.
CP Gabriel Alzamora de Palma.
CP Infante don Felipe de Palma.
CP de pràctiques de Palma.
CP Jaume I de Palma.
CP Son Oliva de Palma.
CP Gabriel Valseca de Palma.
CP Son Quint de Palma.
CP Coll d'en Rabassa de Palma.
CP sa Graduada d'Eivissa.
CP Virgen de Loreto de Palma.
C Preescolar Santiago apóstol de Palma.

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

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 1412/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons, relativa a centres concertats que no han
entregat el PLC. (BOPIB núm. 148 de 13 de març del 1998).

Tots els centres educatius, públics, concertats o privats,
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tenen l'obligació
d'elaborar, dins el marc del projecte educatiu, el projecte lingüístic
de centre.

L'Ordre del 12 d'agost del 1994 -BOCAIB núm. 105, de
27/08/94- del conseller de Cultura, Educació i Esports sobre l'ús
de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua
vehicular en l'ensenyament no universitari, establia que tots els
centres educatius havien de lliurar tant a la Conselleria de Cultura
com a la, aleshores, Direcció Provincial del MEC, el PL o bé
l'esborrany d'aquest document abans del 31 d'octubre.

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
comporta que el PLC ha de seguir la dinàmica normal de la resta
de documents del centre, quant a l'aprovació i memòria
avaluadora.

És per això que tots els centres educatius, públics,
concertats o privats, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
han lliurat, o bé el document del PL, o bé l'esborrany que marca les
línies bàsiques per al seu desenvolupament.
 

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 1413/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons, relativa a centres que han realitzat i entregat el
PLC. (BOPIB núm. 148 de 13 de març del 1998).

Tots els centres educatius, públics, concertats o privats, de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tenen l'obligació
d'elaborar, dins el marc del projecte educatiu, el projecte lingüístic
de centre.

L'Ordre del 12 d'agost del 1994 -BOCAIB núm. 105, de
27/08/94- del conseller de Cultura, Educació i Esports sobre l'ús de
la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua
vehicular en l'ensenyament no universitari, establia que tots els
centres educatius havien de lliurar tant a la Conselleria de Cultura
com a la, aleshores, Direcció Provincial del MEC, el PL o bé
l'esborrany d'aquest document abans del 31 d'octubre.

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 comporta
que el PLC ha de seguir la dinàmica normal de la resta de
documents del centre, quant a l'aprovació i memòria avaluadora.

És per això que tots els centres educatius, públics,
concertats o privats, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
han lliurat, o bé el document del PL, o bé l'esborrany que marca les
línies bàsiques per al seu desenvolupament.
 

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

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 1438/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a àrea recreativa en el Serral de les
Monges. (BOPIB núm. 148 de 13 de març del 1998).

Em plau informar-vos que l'Ibanat no té prevista la creació
de cap àrea recreativa al Serral de les Monges o Puig dels Molins
d'Inca.
 

Palma, 23 d'abril del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 1441/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a sancions a residències
privades o públiques. (BOPIB núm. 148 de 13 de març del 1998).
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1.- Fins a la data d'avui cap residència privada o pública
no ha estat sancionada. La Direcció General d'Acció Social no té
actualment potestat sancionadora. Es va presentar un projecte de
llei de la funció inspectora i sancionadora en matèria de serveis
socials al Parlament de les Illes Balears que va ser admès a tràmit
el passat dia 18 de febrer. Adjuntam fotocòpia de la comunicació.

Per incompliment de la normativa del Decret 22/91 s'han
duit a terme vuit tancaments cautelars a residències des de la
vigència de l'esmentat decret.

2.- Durant l'any 1997 no s'han tramitat sancions, atès que
la DG no té potestat sancionadora, tal com s'ha exposat al punt
anterior.

3.- Les residències de la Tercera Edat s'inspeccionen en
el moment d'acreditar-les, per motiu de modificacions, quan la
Fiscalia ho sol•licita i també s'inspeccionen amb motiu de
denúncies a través de la Conselleria de Sanitat i Consum.

4.- Vuit de les residències de la Tercera Edat deriven
d'una reconversió d'establiments hotelers.

5.- No hi ha residències que hagin estat denunciades
reiteradament, llevat d'un cas concret de denúncies per
maltractaments als residents que es va derivar a la Fiscalia. Si
incompleix la normativa es procedeix al tancament cautelar,
segons la gravetat dels fets.
 

Palma, 14 d'abril del 1998.
La Conselleria de Presidència.

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

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 1445/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa als pressuposts de l'any
1998 per a la prevenció de la sida. (BOPIB núm. 148 de 13 de
març del 1998).

En el pressupost hi ha dues partides per a la prevenció
de la sida: Una partida de 25.722.910 pts. que provenen del
Ministeri de Sanitat, aplicació pressupostària 26.07.06 del
programa 413C-451; i una partida de 13 milions de fons propis per
dur a terme una campanya de lluita contra la sida.
 

Palma, 4 de maig del 1998.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 1449/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a programes dirigits a la
joventut per evitar la propagació de la sida. (BOPIB núm. 148 de
13 de març del 1998).

1.- Durant l'any 97 es varen realitzar una sèrie de
conferències col•loqui a càrrec de personal especialitzat. Aquestes
es varen dur a terme a la UIB i les extensions universitàries de
Menorca i Eivissa.

Es va col•laborar amb el Consell de la Joventut de les Illes
Balears amb l'Escola de Tardor, concretament en el programa de
salut.

També es varen fer publicacions i difusió de material, a
més d'activitats formatives i informatives a través de l'associació
ALAS.

2.- El pressupost gastat durant l'any 97 per aquest
programa fou de 1.310.000 pts.

3.- El pressupost previst aproximat per al 1998 serà
d'1.500.000 pts.
 

Palma, 18 de març del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 1515/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a abocadors legals que existeixen a
les Illes Balears. (BOPIB núm. 148 de 13 de març del 1998).

1.- En relació a la seva pregunta, la primera qüestió per
resoldre hauria de ser què s'entén per "abocador legal". Si entenem
per abocador legal aquell que apareix en el Pla director per a la
gestió de residus sòlids de les Illes Balears, els abocadors legals de
les Balears són:

Mallorca.
El Pla director per a la gestió dels residus sòlids de

Mallorca -aprovat mitjançant el Decret 87/1990 i modificat
posteriorment mitjançant el Decret 119/1993- ja indicava que Palma
de Mallorca i Calvià disposaven d'abocadors sanitàriament
controlats i en situació administrativa correcta. Aquests abocadors
eren el de son Reus en el cas de Palma de Mallorca i el de ses
Barraques en el cas de Calvià.

Per tant, encara que la solució proposada per a Mallorca
fou: "El tractament dels RSU generats a l'illa de Mallorca es
realitzarà en una planta de tractament de incineració amb producció
d'energia i que s'ubicarà a l'indret anomenat son Reus, del terme
municipal de Palma de Mallorca, on actualment s'ubiquen les
instal•lacions de tractament de RSU de l'Ajuntament de Palma de
Mallorca", dins les consideracions particulars, es considerava que
els RSU de Calvià, Andratx, Puigpunyent, Banyalbufar i Estellencs
es destinarien a l'abocador controlat d'alta densitat de ses Barraques,
ubicat al terme municipal de Calvià que, en el moment de
l'elaboració del Pla 1990, estava en fase de construcció.

Segons les dades de l'empresa Calvià 2000, l'abocador de
ses Barraques s'haurà saturat el mes d'agost del 1998, encara que el
pla gestor tenia previst el seu funcionament fins a l'any 2000.

Menorca.
La solució proposada pel Pla director per a la gestió de

residus sòlids de Menorca -aprovat mitjançant el Decret 76/1991 i
modificat posteriorment mitjançant el Decret 4/1993- era "la de
compostatge amb recuperació de subproductes i abocador de
rebutjos". Aquesta planta de tractament, juntament amb l'abocador
de rebutjos, s'ha ubicat, segons el previst a l'esmentat pla director,
a la finca Milà de Darrera. El rebuig previst en el pla era del 40%
dels RSU generats que suposaven unes 22.000 tones anuals que
anirien destinades a abocadors.
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Eivissa.
La solució proposada pel Pla director per a la gestió de

residus sòlids a Eivissa -aprovat mitjançant el Decret 68/1994- era
"la d'abocador controlat d'alta densitat que, d'acord amb els
objectius del pla, ha de permetre una solució vàlida del problema
fins a l'any 2005". Aquest abocador s'ha ubicat, segons el previst
a l'esmentat pla director, en el terme municipal de Santa Eulàlia a
l'indret conegut com Roca Llisa.

Formentera.
La solució proposada per Formentera també fou

l'abocador controlat. Per tant, els RSU de Formentera es destinen
a l'abocador de Cap de Barbaria.

Els residus que es poden disposar en els esmentats
abocadors són els que s'inclouen dins el Pla director per a la gestió
de residus sòlids de les Illes Balears.

Fora de l'àmbit del Pla director per a la gestió de residus
sòlids de les Illes Balears, cal recordar que a Mallorca existeix un
altre abocador legalitzat i autoritzat que és l'abocador de Biniatria,
on es dipositen les cendres de la central tèrmica Alcúdia II.

2.- a) És realment complicat saber si la capacitat dels
abocadors és suficient per als residus municipals que es generen,
ja que aquesta generació depèn de múltiples factors: efectivitat de
les tècniques de minimització en origen i de reutilització,
efectivitat de les campanyes de recollida selectiva per dur a terme
la Llei 11/1997 d'envasos i residus d'envasos, l'afluència anual de
turistes, etc.

b) Les estimacions de generació de residus a llarg
termini no han estat mai realistes; el cas de l'abocador de ses
Barraques de Calvià n'és un exemple clar.

c) En tot cas es pot remarcar que les estimacions de
generació anual de residus municipals a les Illes Balears es mostra
en el quadre següent:

Mallorca Tones anuals RSU, 430.000
Menorca Tones anuals RSU, 46.000
Eivissa Tones anuals RSU, 75.000
Formentera Tones anuals RSU, 6.000
Total Tones anuals RSU, 557.000

 
Palma, 22 de juny del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral.
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 1516/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a Pla director de residus sòlids
urbans. (BOPIB núm. 148 de 13 de març del 1998).

En relació a la seva pregunta cal fer dues indicacions:

Primera.- Després de diverses reunions entre els
responsables de la gestió dels residus del Govern balear, per una
part, i el Consell Insular de Mallorca, per altra, s'està a l'espera
d'una proposta per escrit que faci el Consell Insular de Mallorca
relativa, entre d'altres temes, a la modificació de la ubicació de les
estacions de transferència previstes en el Pla director de residus
urbans de Mallorca.

Segona.- Aquesta modificació del Pla director es tramitarà
segons preveu el capítol cinquè -els Plans directors sectorials- de la
Llei 8/1987, d'1 d'abril, d'Ordenació territorial de les Illes Balears.
 

Palma, 22 de juny del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral.
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 1540/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a quantitat aportada per
l'Administració de l'Estat en ajuts a les assegurances agràries.
(BOPIB núm. 148 de 13 de març del 1998).

Les quantitats aportades per l'Administració de l'Estat el
1997 en ajuts a les assegurances agràries a les Illes Balears són les
següents:

 1. Taronja dolça, 1.457.598
 2. Albercoc, 87.115
 3. Poma de taula, 1.167.701
 4. Raïm de vinificació, 714.062
 5. Integral cereals hivern, 272.268
 6. Combinat cereals hivern, 29.775
 7. Cereals de primavera, 19.675
 9. Melicotó, 622.154
10. Combinat lleguminoses gra, 2.003
11. Tomàtiga, 1.222.725
13. Pera, 69.147
14. Cirera, 283.940
15. Pruna, 34.563
20. Raïm de taula, 596.209
26. Integral lleguminoses gra, 52.250
31. Bovins reproductors i recria, 43.399.566
32. Boví d'engreix, 1.552.305
38. Albergínia, 7.752
41. Mongetes verdes, 24.901
42. Meló, 831.196
43. Pebre, 295.358
44. Síndria, 175.410
47. Mandarina, 510.119
48. Llimona, 234
60. Comp. albercoc, 5.047
70. Lletuga, 37.918
87. Tarifa general calabruix/incendi, 10.487
    Oví no selecte, 755.854.
TOTAL: 54.237.332

 
Palma, 8 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.



4686 BOPIB núm.166 - 23 de juliol del 1998

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 1545/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa als criteris d'Ibatur per als
ajuts econòmics a activitats musicals de promoció turística.
(BOPIB núm. 148 de 13 de març del 1998).

Els criteris que ha fer servir l'Ibatur per subvencionar
activitats musicals de promoció turística han estat d'acord amb les
sol•licituds presentades, la seva despesa i la seva repercussió.
 

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

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 1546/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa als ajuts de l'Ibatur als clubs
de bàsquet. (BOPIB núm. 148 de 13 de març del 1998).

L'Ibatur, durant l'any 1997, no va aportar cap tipus d'ajut
econòmic al Club de bàsquet Menorca. Per al 1998 no hi ha cap
previsió.
 

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 1547/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa als ajuts de l'Ibatur als clubs
de bàsquet. (BOPIB núm. 148 de 13 de març del 1998).

Els convenis que han signat l'Ibatur i el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera l'any 1997 foren tres:

- Accions 1997, amb una aportació econòmica de
67.500.000 pessetes.

- Campanya mercat francès, beneficiari: el Foment de
Turisme d'Eivissa.

- Restauració molí i casetes varador Punta des Molí,
terme de Sant Antoni de Portmany, amb un pressupost imputable
a l'exercici del 1998.
 

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

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 1562/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Mesquida, relativa a anuncis de publicitat
institucional inserits per la Conselleria de Presidència. (BOPIB
núm. 148 de 13 de març del 1998).

La Voz de Baleares encara no figura a l'OJD (Oficina de
Justificació de la Difusió) i, per tant, no es pot garantir la difusió
d'un anunci publicat en aquesta publicació.

La inclusió de l'esmentat anunci en un altre diari local, el
Diari de Balears, que tampoc no figura encara en l'OJD, es va fer
per raons de discriminació positiva, en virtut de l'ús que aquest mitjà
fa de la llengua catalana.
 

La Consellera de Presidència:
Ma. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 1606/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay, relativa al cost de la campanya de
propaganda del conveni de carreteres. (BOPIB núm. 149 de 20 de
març del 1998).

En resposta a la sol•licitud de pregunta escrita l'inform que
la quantitat destinada a informar els ciutadans sobre el conveni de
carreteres signat entre el Govern balear i el Ministeri de Foment
mitjançant anuncis publicitaris en els mitjans de comunicació de la
nostra comunitat es desglossa de la següent manera, IVA inclòs:

Premsa escrita.
Ultima Hora   610.000
Diario de Mallorca   616.845
El Dia del Mundo   473.200
Diari de Balears   183.000
Diario de Menorca   297.532
Diario de Ibiza   276.000
Ultima Hora Ibiza   276.000
Premsa forana 1.109.750

Televisions.
Canal 4 TV   622.224
Telenova 1.035.000
Antena 3 TV 1.293.103
TVE   975.375
Telenova II fase 1.500.000
Canal 4 TV II fase 1.509.000

Ràdios.
Radio Mallorca
Menorca/Eivissa 235.900
Onda Cero Mallorca 247.500
Cope Mallorca 226.000
Cadena Dial 145.320
Ultima Hora Radio 167.000
Radio Balear 135.200
Cope Mallorca II fase 400.000
Radio Voz  86.320
Onda Cero Menorca 116.438
Cope Menorca   94.000
Cadena Dial Menorca   57.600
Onda Cero Ibiza 109.025
Cope Ibiza 100.000

 
Palma, 22 d'abril del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.
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Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 1609/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Ma. Barceló, relativa a projectes
d'investigació i d'experimentació agràries realitzats el 1997.
(BOPIB núm. 149 de 20 de març del 1998).

Durant l'any 1997 s'ha treballat en la realització dels
següents projectes dins el marc del programa sectorial I+D agrària
i alimentària del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en
col•laboració amb l'Institut Nacional d'Investigació Agrària i
Alimentària, INIA, organisme coordinador de la investigació
agrària a nivell de l'Estat.

1) Títol del projecte: CA097-001-HII-4: "Ensayos
nacionales de cultivares de olivo". Projecte coordinat amb
participació de 10 comunitats autònomes. Pressupost 1997:
129.000 pessetes. Lloc de realització: sa Granja, Palma. Objectiu:
Estudi del comportament agronòmic i de la qualitat de l'oli de les
8 varietats d'oliva considerades fins ara les millors de l'Estat,
juntament amb les dues millors de cada comunitat autònoma
participant del projecte. A Mallorca s'estudiarà també si
vertaderament cultivar empeltre és el mateix que la varietat
mallorquina. Resultats: 1997 ha estat el primer any del projecte.
S'ha dedicat a preparar el material vegetal necessari: arrelament de
tots els cultivars.

2) Títol del projecte: 2-2SC-95-030-C-2-2: "Mejora
genética, obtención, selección y comportamiento agronómico de
patrones para frutales de hueso". Projecte coordinat amb la
Comunitat Autònoma d'Aragó a través del SIA, Servicio de
investigación agraria de Aragón. Va començar l'any 1995.
Pressupost 1997: 637.000 pessetes. Lloc de realització: Sa Pobla,
sa Canova, assaig de reguiu; Campos, s'Hort des Mestre, assaig
secà rabiós; Lloseta, can Botó, assaig secà dolç. Objectiu: estudiar
el comportament agronòmic de les noves obtencions de peus
híbrids per a ametllers i altres fruiters de pinyol obtinguts al SIA
d'Aragó, en comparació amb l'híbrid francès GF/677, el més
utilitzat en l'actualitat, especialment pel que fa a la resistència a la
sequera i a plagues i a malalties del sòl. Resultats: els camps van
plantar-se el maig del 1997 i encara no disposam de resultats.

3) "Control de malas hierbas en almendro mediante
herbicidas, efectos sobre la producción, el àrbol y los suelos".
Projecte de demostració. Pressupost 1997: 842.000 pessetes. Llocs
de realització: Lloseta, Hort de son Tugores; Santa Maria, cas
Frares i can Moragues; Muro, can Fesolet; Palma, sa Granja.
Objectiu: implantació progressiva de l'ús d'herbicides en el cultiu
de l'ametller com a possible alternativa en alguns casos al treball
tradicional del sòl en quasi un 50%. Resultats: dos anys de
funcionament de l'experiència no són suficients per avançar uns
resultats. De moment, l'ús del Oxifluorfen mesclat amb una petita
part de Limazina sembla que és el tractament més segur. La
sequera dels dos darrers anys no ha ajudat a l'evolució de l'efecte
herbicida. En els camps de Santa Maria ha aparegut una forta
clorosi que respon a la incorporació de ferro, el que demostra que
no és imputable a l'herbicida.

4) Títol del projecte: P.D. 96-030-C-2-2: "Transferencia
de la metodología del racionamiento alimenticio y uso de la
programación informática". Projecte de demostració. Pressupost
1997: 706.000 pessetes. Lloc de realització: Centre de capacitació
i experiències agràries de Maó (Menorca). Resultats: El projecte
és d'una durada de dos any i acabarà al final del 1998. L'any passat
s'ha dedicat a la recollida de dades.
 

Palma, 31 de març del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 1610/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Ma. Barceló, relativa a actuacions dels plans
d'accions prioritàries contra incendis forestals. (BOPIB núm. 149 de
20 de març del 1998).

Any 96. Inversió en milers de pessetes.
Vigilància mòbil, 24.661
Dipòsits d'aigua, --
Millora bases aèries, 5.886
Silvicultura preventiva, 70.018
Voluntaris, --
Total, 100.565

Any 97. Inversió en milers de pessetes.
Vigilància mòbil, 28.520
Dipòsits d'aigua, --
Millora bases aèries, --
Silvicultura preventiva, 46.112
Voluntaris, 1.000
Total, 75.632

Any 98. Inversió en milers de pessetes (Previsió)
Vigilància mòbil, 38.001
Dipòsits d'aigua, --
Millora bases aèries, --
Silvicultura preventiva, 40.498
Voluntaris, 5.273
Total, 87.915

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

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 1611/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Ma. Barceló, relativa a II Congrés de l'Esport.
(BOPIB núm. 149 de 20 de març del 1998).

Atès el gran volum d'esdeveniments esportius en els quals
treballa la Direcció General d'Esports, en aquests moments no s'ha
pres cap decisió en relació a la ubicació del II Congrés de l'Esport
i s'ha ajornat la reunió del Comitè organitzador fins a una nova data,
que encara no ha estat fixada.
 

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

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 1620/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a servei de transport marítim regular.
(BOPIB núm. 149 de 20 de març del 1998).
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En relació a la pregunta sobre quines empreses tenen
autorització per donar servei de transport marítim regular de
passatgers entre Eivissa i Formentera, l'inform que en l'actualitat
hi ha empreses navilieres que operen en aquesta línia marítima
regular amb autorització de la Direcció General de la Marina
Mercant, autorització que fou atorgada amb anterioritat al RD
113/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de
l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de transport marítim. Aquestes navilieres
autoritzades en la línia marítima regular Eivissa-Formentera-
Eivissa són les següents: Transmapi/Flebasa i Umafisa.

Amb posterioritat a l'entrada en vigor del RD esmentat,
s'autoritzà per part d'aquesta comunitat autònoma a l'empresa
Forebre SL la línia marítima regular de cabotatge Formentera-
Eivissa-Formentera.

En l'actualitat està pendent de ser actualitzada la línia
marítima regular sol•licitada per Cruceros Portmany SA entre els
ports de Sant Antoni de Portmany i la Sabina de Formentera.

Quant al període de vigència d'aquestes autoritzacions,
venien condicionades a l'establert en el RD 720/84, de 28 de març,
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, transports
marítims, ordenació dels regulars, i en l'Ordre del Ministeri
d'Obres Públiques i Transports de 29 de juliol del 1992 sobre
autorització de serveis de línies marítimes regulars de cabotatge.
Després de la publicació i la posterior entrada en vigor del RD
1466/1997, de 19 de setembre, del Ministeri de Foment, pel qual
es determina el règim jurídic de les línies regulars de cabotatge
marítim i les navegacions d'interès públic, en el seu article 11 es
disposen les causes per les quals deixaran de ser vàlides les
autoritzacions atorgades.
 

Palma, 20 d'abril del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 1631/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la modificació del sistema
"nacional" de beques per corregir la desigualtat en l'accés a la
universitat dels estudiants de les Illes. (BOPIB núm. 149 de 20 de
març del 1998).

Continua la negociació amb al Ministeri d'Educació i
Cultura. En aquest moment estam en una primera fase de discussió
per a la consecució definitiva dels objectius plantejats.
 

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

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 1639/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a la via de circumval•lació nord
d'Inca. (BOPIB núm. 149 de 20 de març 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. 1640/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Bosco Gomila, relativa als ajuts de Foment Industrial per
difondre i millorar la nostra cultura industrial. (BOPIB núm. 149 de
20 de març del 1998).

Foment Industrial no dóna ajuts. Tots els ajuts es
canalitzen a través del Pla Produir de la Direcció General de
Promoció Industrial.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 1641/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Bosco Gomila, relativa a empreses que sol•licitaren ajuts
per a la informació permanent de l'empresari a Foment Industrial.
(BOPIB núm. 149 de 20 de març del 1998).

Foment Industrial no dóna ajuts. Tots els ajuts es
canalitzen a través del Pla Produir de la Direcció General de
Promoció Industrial.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 1642/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Bosco Gomila, relativa a activitats de Foment Industrial
per tal de donar informació permanent a l'empresari. (BOPIB núm.
149 de 20 de març del 1998).

Foment Industrial disposa del directori d'empreses i de la
tipologia del sòl industrial a les Illes Balears, així com la informació
de l'evolució econòmica, que posa a disposició de qualsevol
empresa que ho sol•liciti.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 1643/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Bosco Gomila, relativa a localització de mercats
emergents. (BOPIB núm. 149 de 20 de març del 1998).

El projecte de localització de mercats emergents es va
suspendre. La Direcció General de Promoció Industrial reemplaçà
aquesta activitat col•laborant amb l'assistència a fires
internacionals i amb la participació a "Partenariats".
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 1644/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Bosco Gomila, relativa a informació permanent de
l'empresari en el marc de la competitivitat i la qualitat de l'empresa.
(BOPIB núm. 149 de 20 de març del 1998).

Durant l'any 1997 es creà l'Institut Balear de
Desenvolupament Industrial, entitat que va absorbir Foment
Industrial. Des del principi, aquestes àrees de qualitat passaren a
l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 1645/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Bosco Gomila, relativa a activitats duites a terme per
Foment Industrial per a la comunicació interempresarial. (BOPIB
núm. 149 de 20 de març del 1998).

Foment Industrial va col•laborar en la promoció de
l'Europartenariat de València i les Balears.

El control de les empreses participades es durà
directament des de l'Europartenariat.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 1646/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Bosco Gomila, relativa als ajuts a empreses per part
de Foment Industrial. (BOPIB núm. 149 de 20 de març del 1998).

Foment Industrial no pensa tramitar ajuts, per la qual
cosa tots els ajuts estan inclosos en el Pla Produir de la Direcció
General de Promoció Industrial.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 1647/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Bosco Gomila, relativa a les actuacions de Foment
Industrial per a la difusió i millora de la nostra cultura industrial.
(BOPIB núm. 149 de 20 de març del 1998).

Foment Industrial assessora totes les petites empreses que
sol•liciten informació, tant de desenvolupament industrial com de
l'àrea de qualitat.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 1648/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Bosco Gomila, relativa a empreses o associacions
empresarials que han sol•licitat ajuts a Foment Industrial. (BOPIB
núm. 149 de 20 de març del 1998).

Foment Industrial no pensa donar ajuts. Tots els ajuts es
canalitzen a través del Pla Produir de la Direcció General de
Promoció Industrial.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 1650/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Bosco Gomila, relativa a empreses que sol•licitaren ajuts
a Foment Industrial per ubicar la seva empresa en sòl industrial.
(BOPIB núm. 149 de 20 de març del 1998).

Foment Industrial no pensa donar ajuts. Tots els ajuts es
canalitzen a través del Pla Produir de la Direcció General de
Promoció Industrial.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 1651/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Bosco Gomila, relativa a les actuacions de Foment
Industrial per facilitar la ubicació d'empreses en sòl industrial.
(BOPIB núm. 149 de 20 de març del 1998).

Foment Industrial ha ofert sòl industrial a Consell,
Ferreries, Ciutadella i Llucmajor. A més a més, ha promocionat
naus modulars al polígon industrial d'Inca.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.



4690 BOPIB núm.166 - 23 de juliol del 1998

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 1678/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep R. Balanzat, relativa a campanya publicitària
sobre el conveni de carreteres entre el Govern central i l'autonòmic.
(BOPIB núm. 149 de 20 de març del 1998).

En resposta a la sol•licitud de pregunta escrita l'inform
que la quantitat destinada a informar els ciutadans sobre el
conveni de carreteres signat entre el Govern balear i el Ministeri
de Foment mitjançant anuncis publicitaris en els mitjans de
comunicació de la nostra comunitat es desglossa de la següent
manera, IVA inclòs:

Premsa escrita.
Ultima Hora   610.000
Diario de Mallorca   616.845
El Dia del Mundo   473.200
Diari de Balears   183.000
Diario de Menorca   297.532
Diario de Ibiza   276.000
Ultima Hora Ibiza   276.000
Premsa forana 1.109.750

Televisions.
Canal 4 TV   622.224
Telenova 1.035.000
Antena 3 TV 1.293.103
TVE   975.375
Telenova II fase 1.500.000
Canal 4 TV II fase 1.509.000

Ràdios.
Radio Mallorca
Menorca/Eivissa 235.900
Onda Cero Mallorca 247.500
Cope Mallorca 226.000
Cadena Dial 145.320
Ultima Hora Radio 167.000
Radio Balear 135.200
Cope Mallorca II fase 400.000
Radio Voz  86.320
Onda Cero Menorca 116.438
Cope Menorca   94.000
Cadena Dial Menorca   57.600
Onda Cero Ibiza 109.025
Cope Ibiza 100.000

Els criteris seguits en aquesta campanya han estat els de
donar la major informació utilitzant els mitjans de comunicació i,
per suposat, que aquesta informació pogués arribar a tots els
habitants de la nostra comunitat amb la utilització dels mitjans
locals i insulars.
 

Palma, 22 d'abril del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 1685/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa al programa de formació i
orientació empresarial executat per PIME Menorca. (BOPIB núm.
150 de 27 de març del 1998).

El títol és "Programa de formació i orientació empresarial
executat per PIME Menorca".

Els programes formatius realitzats amb fons del Pla
Mestral poden ser tant en referència als objectius com a les
iniciatives.

Pel que fa als objectius, s'adjunta relació dels programes
formatius realitzats per PIME Menorca el 1997, i en relació a les
iniciatives ha quedat contestat a les preguntes RGE núms. 1683/98
i 1684/98, formulades per la diputada Sra. Joana Maria Barceló, del
Grup Parlamentari Socialista.

A la relació següent s'esmenta el curs, la data d'inici i la
data final:

Alemany turístic I. 18/11/96. 27/02/97.
Alemany turístic II. 18/11/96. 04/03/97.
Comptabilitat informatitzada. 19/11/96. 14/02/97.
Aplicacions informàtiques oficina. 20/11/96. 21/03/97.
Alemany turístic (matins). 30/10/97. 27/01/98.
Alemany turístic (horabaixes). 30/10/97. 29/01/98.
Aplicacions informàtiques d'oficina. 04/11/97. 30/01/98.
Aplicacions informàtiques d'oficina. 03/11/97. 28/01/98.
Comptabilitat informatitzada. 17/11/97. 16/02/98.
 

Palma, 18 de maig del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 1687/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la data que el Govern de la
Comunitat ha remès el Decret de moratòria turística al Consell
Consultiu. (BOPIB núm. 150 de 27 de març del 1998).

S'entén que per "Decret de moratòria turística", es vol
referir al Decret 9/1998, de 23 de gener, d'aprovació de mesures
transitòries relatives al procediment d'expedició d'autoritzacions
prèvies i d'obertura de construccions, obres i instal•lacions
d'empreses i activitats turístiques.

La Conselleria de Turisme va remetre l'expedient de
l'esmentat decret dia 17 de febrer del 1998 al Molt Honorable Sr.
President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la
seva remissió al Consell Consultiu, seguint els camins legalment
establerts.
 

Palma, 20 d'abril del 1998.
El Conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 1688/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a projectes d'electrificació
rural. (BOPIB núm. 150 de 27 de març del 1998).
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Amb independència d'algunes iniciatives menors que es
troben en fase inicial, sense que se'n puguin preveure en aquests
moments dades concretes, es poden assenyalar a l'actualitat la
iniciativa d'electrificaciói de la zona rural "Pla Verd" dins els
municipis de Ciutadella i Ferreries (Menorca), que afecta quinze
finques que pertanyen a tretze propietaris, projecte que, amb un
pressupost estimatiu de 125 a 150 milions de pessetes, es redacta,
i obres que es preveuen iniciar dins el 1999 per la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria. Per altra banda, i acollides al
Decret 3/1995, de 13 de gener, es troben en fase d'execució per
l'Associació de veïns de Corona, del municipi de Sant Antoni de
Portmany (Eivissa), les obres d'electrificació que afecten un total
de 158 finques, amb una inversió total de 182.559.000 pessetes, de
les quals 109.535.880 corresponen a inversió dins el 1998 i la
resta el 1999.

En els pressuposts de despeses de la CAIB per al 1998
no hi ha cap partida específica per a la inversió en matèria
d'electrificació rural, aquestes estan incloses a les partides globals
previstes per a obres d'infraestructura rural, d'execució directa per
part de la CAIB, i per a l'aplicació del Decret 3/1995, d'execució
pels propis beneficiaris.

No hi ha altres projectes pendents d'executar per la
CAIB, priorització que s'estudiaria en el seu moment si fos
necessari.
 

Palma, 22 de juny del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 1751/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa als congressos i seminaris
en què ha participat Foment Industrial. (BOPIB núm. 150 de 27 de
març del 1998).

Foment Industrial ha participat en els diversos seminaris
dut s a termes a les Illes Balears. És per això que no hi ha hagut
cap cost addicional. La persona que hi assistí fou el gerent.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 1752/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a l'actualització del
directori d'empreses previst per Foment Industrial. (BOPIB núm.
150 de 27 de març del 1998).

El directori d'empreses s'actualitza d'una forma contínua.
Actualment s'ha actualitzat en un seixanta per cent.

Foment Industrial rep informació comptable de les
empreses participades i té els membres corresponents amb el seu
capital en el Consell d'Administració.

Durant l'any 1997, Foment Industrial va vendre la seva
participació a Party City i a Nova Generació d'Exportació Balear.

Les empreses participades per Foment Industrial són
Tracalsa, Moda y Diseño Balear, Balear Boots i Vidal Boots.

Es preveu desinvertir a Vidal Boots l'any 1998, i a la resta
en un termini no superior a tres anys.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 1753/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a les col•laboracions de Foment
Industrial amb la Cambra de Comerç. (BOPIB núm. 150 de 27 de
març del 1998).

Durant l'any 1997, les col•laboracions amb la Cambra de
Comerç es feren a través de la Direcció General de Promoció
Industrial.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 1754/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a fires d'Artesania Balear.
(BOPIB núm. 150 de 27 de març del 1998).

Duran t l'any 1997, la Direcció General de Comerç va dur
a terme directament les accions que, en anys anteriors, havia dut a
terme Foment Industrial. És per això que a Foment Industrial no li
ha representat cap cost.
 

Palma, 26 de maig del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 1755/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa al suport logístic al CEEI
Balears. (BOPIB núm. 150 de 27 de març del 1998).

El CEEI es creà a través de Foment Industrial. Durant
l'any 1997 se li ha proporcionat informació de les empreses de
Balears, disponibilitat de sòl industrial, etc.

El cost d'aquests serveis s'inclou dins el cost de
funcionament de Foment Industrial.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Guillem Camps i Coll.
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Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 1756/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a les promocions de naus
niu als diferents municipis. (BOPIB núm. 150 de 27 de març del
1998).

Durant l'any 1997, s'han fet dues promocions en el
polígon industrial d'Inca. S'han estudiat les necessitats de tots els
municipis que disposen de sòl industrial i ens hi hem adreçat per
si estan interessats a dur endavant aquest projecte.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 1757/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a les naus niu d'Inca.
(BOPIB núm. 150 de 27 de març del 1998).

Les naus d'Inca s'acabaren el 10/12/97; s'han venut vint
mòduls a les empreses Xicolit, SL; Gerysa, SL; Radiadores
Miguel; Vidraldi, SL; Pastisseria Can Soler; Bartomeu Morro
Morro; Naturfar; José Camapner Llabrés; Angel 24, SA; Fontana
Instalaciones i Distribuidora Foránea de Gas, SL.

Els preus dels mòduls oscil•laven entre 5.052.780
pessetes i 6.082.050 pessetes, més extres.
 

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 1758/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a contaminació d'aqüífers.
(BOPIB núm. 150 de 27 de març del 1998).

En data 26 de febrer del 1997 es va procedir a la presa
de mostres simples d'aigua a l'entrada i a la sortida de l'estació
depuradora de Manacor, com a con seqüència dels resultats
analítics. En data 28 de febrer es va remetre un escrit a
l'Ajuntament de Manacor en el qual se li comunicava el greu perill
sanitari que comportava la deficient depuració de les aigües
residuals perquè hi posàs solució immediata.

A la vegada, per part del personal farmacèutic, s'ha
realitzat un seguiment de la qualitat de les aigües potables de
consum públic, analitzant els sondejos situats en la conca
hidrogràfica del torrent de na Borges a partir de Manacor fins a la
seva desembocadura. Dels resultats analítics no es desprèn que hi
hagi una contaminació significativa.

Els pous controlats són: A Manacor: pou de ses
Tapereres, sa Moladora i sa Torre; a Petra: pou municipal i pou
Son Fogó; a Ariany: pou Calderitx; a la Colònia de sant Pere: pou
s'Ametlera núm. 1 i núm. 2; i a Sant Llorenç, pou s'Avenc núm. 2
i pou Can Figó.
 

Palma, 20 d'abril del 1998.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 1785/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a l'informe sobre caràcter
d'explotació agrària a Sant Tomeu (Alaior). (BOPIB núm. 150 de 27
de març del 1998).

 L'informe sobre el caràcter de l'explotació agrària va ser
realitzat per un tècnic competent, funcionari de carrera de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, i ratificat pel
coordinador a Menorca de l'esmentada conselleria. Els criteris per
emetre aquest tipus d'informes són sempre tècnics, realitzats per
funcionaris i, per tant, vinculen l'Administració.

Els elements, arguments i dades sobre els quals es base
l'informe per afirmar que la superfície afectada és una explotació
agrària són els següents: La finca objecte d'informe té una superfície
total de 209.414 metres quadrats i la seva major part, 102.800
metres quadrats, forma part de l'hort conegut com Sant Tomeu,
dedicat al conreu d'arbres fruiters en regadiu, la majoria són
pomeres i melicotoners. Té pou propi i personal laboral fix que
absorbeix un UTH. La producció de fruita es dedica a la venda al
mercat local (Llei 19/95, de 4 de juliol, article 2, punt 2, així com el
RD 204/96, article 2, annex I).

La normativa vigent no especifica les característiques que
ha de tenir un habitatges annex a explotació agrària.

Palma, 30 d'abril del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 1901/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa al cost de la construcció de l'estació
marítima del Port de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 151 de
3 d'abril del 1998).

Amb càrrec a la dotació pressupostària de la Direcció
General de Costes i Ports no s'ha realitzat cap pagament per a
l'autorització d'una construcció marítima. El mes de març del 1997
es va presentar pel Sr. José Torres Escandell un projecte, subscrit
per un enginyer de camins, canals i ports, per a la instal•lació d'una
estació marítima desmuntable amb un pressupost de 2.229.295
pessetes, sense conèixer el cost real de l'obra.
 

Palma, 8 de maig del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.
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Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 1902/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa al bar de l'estació marítima el Port
de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 151 de 3 d'abril del
1998).

L'autorització per a la pràctica de l'activitat comercial
d'explotació de l'estació marítima, va ser atorgada d'acord amb el
que disposen els articles 57, 58 i 59 de la Llei de Ports de l'Estat
i de la Marina Mercant, de 24 de novembre del 1992, d'aplicació
supletòria a aquesta comunitat, prèvia sol•licitud de l'interessat,
acompanyada del corresponent projecte i autoritzada la seva
instal•lació a títol precari, per un termini de tres anys.
 

Palma, 8 de maig del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 1903/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a l'explotació de l'estació marítima
del Port de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 151 de 3
d'abril del 1998).

La qualitat abonada a la Direcció General de Costes i
Ports l'any 1997 per l'explotació del bar de l'estació marítima, que
ocupa una superfície de 38'5 metres quadrats del total de 96'00
metres quadrats de l'esmentada estació, va ser de 169.400 pessetes
anuals, incrementant-se en aquest any segons l'IPC.
 

Palma, 8 de maig del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 1945/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a actuacions d'infraestructura
hidrològica. (BOPIB núm. 151 de 3 d'abril del 1998).
 

La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral actualment negocia amb el Ministeri de Medi
Ambient, la firma d'un conveni de col•laboració econòmica que
preveu entre d'altres actuacions un programa d'obres
d'infraestructura general per al proveïment d'aigua a nuclis urbans,
obres de marcat interès general i que requeriran amb la declaració
prèvia en aquest sentit, per part del Ministeri de Medi Ambient, i
que tenen un pressupost molt elevat de difícil assumpció per part
del Govern balear.

Les actuacions que s'inclouen en el conveni que es
negocia amb el Ministeri són les següents:

1. Programa d'obres d'infraestructura general per al proveïment
d'aigua a nuclis urbans.

- Aprofitament dels recursos hidràulics de la Serra de Tramuntana
"sa Costera", amb una aportació de 6.000 milions de pessetes.
- Proveïment d'aigua a la zona de Palma: artèria general i dipòsits
de regulació a Calvià i Andratx, amb una aportació de 1.700 milions
de pessetes.
- Proveïment d'aigua a la zona de Palma: artèries d'interconnexió
dels sistemes d'aportació de recursos hídrics (Consell-
Palmanyola/Palmanyola-Son Pax), amb una aportació de 1.500
pessetes.
- Artèries generals de conducció d'aigua des de la IDAM d'Eivissa
als nuclis urbans d'Eivissa, Santa Eulàlia i Sant Josep, i des de la
IDAM de Formentera als nuclis urbans d'es Caló, Punta Prima i el
Pilar, amb una aportació de 1.400 milions de pessetes.

2. Execució efectiva de les obres incloses en el Pla general de llits.

Llits de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que
s'estableixen al conveni de col•laboració de dia 26 de març del
1994, consistent en la realització d'obres de condicionament i
millores de llits, amb un import de fins un total de 3.000 milions de
pessetes.

En el conveni no hi ha previstes grans obres
d'infraestructura hidrològica per a Menorca atès que les necessitats
d'aquesta illa se satisfan a càrrec dels pressuposts d'aquesta
comunitat autònoma i no es considera necessària la seva inclusió al
conveni que s'està negociant en aquests moments.

Les inversions previstes a Menorca en matèria
d'infraestructura hidràulica són les següents:

En matèria de depuració s'estan assumint a través de
l'Ibasan les obres següents:

- Construcció de l'Edar de Maó-Es Castell amb un pressupost de
1.000 milions de pessetes.
- Edar Es Migjorn Gran-Sant Tomàs, amb un pressupost de 345
milions de pessetes.
- Remodelació Edar Es Mercadal, amb un pressupost de 110 milions
de pessetes.
- Terciari de Ciutadella Sud, amb un pressupost de 121 milions de
pessetes.

Pel que fa a l'Ibagua, les inversions previstes per al bienni
98-99 són:

- Millora del proveïment d'aigua a Maó: artèria de Turó-Fase II,
renovació de l'artèria per a millora arterial, amb un pressupost de 65
milions de pessetes.
- Artèria general de conducció i dipòsit de regulació per al
proveïment de l'àrea de Sant Antoni, amb un pressupost de 25
milions de pessetes.
- Captació d'aigües subterrànies al paratge de sa Roca, dipòsit de
regulació i artèria general de conducció a la xarxa de distribució
amb un pressupost de 20 milions de pessetes.

Obres en torrents:

- Prolongació de la canalització del torrent Son Granot aigües avall.
Pont sobre PM 713. Ferreries, amb un pressupost de 16 milions de
pessetes.
- Endegament torrent Son Granot. Ferreries, amb un pressupost de
14,5 milions de pessetes.

Palma, 4 de maig del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.
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Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 1950/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa al cost de la implantació del
cicle superior en el Pla d'estudis del Conservatori de Música de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 151 de 3 d'abril del 1998).
 

L'Hble. Sr. Conseller d'EDucació, Cultura i Esports
declarà als mitjans de comunicació locals que el departament té el
projecte d'implantar el grau superior d'estudis de música d'aquí
quatre o cinc anys. El grau superior indicat era condicionat a dos
factors: que es comptàs amb el nou conservatori, l'inici de la
construcció del qual està planificat per a enguany mateix, i, en
segon lloc, a la realització d'¡un estudi sobre la demanda real
d'aquest nivell de formació musical.

Ateses les circumstàncies esmentades, pensam que és
prematur plantejar ara mateix el cost derivat de la implantació del
grau superior d'estudis de música en el Pla d'estudis del
Conservatori de Música de les Illes Balears. Arribat el moment, es
començarà tant l'estudi sobre la demanda ciutadana com la
inversió necessària per fer front al seu cost.

Palma, 19 de maig del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 1953/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a enquesta sobre la joventut a
les Illes Balears. (BOPIB núm. 151 de 3 d'abril del 1998).

L'abonament de les despeses per a la realització de
l'enquesta de joventut i, en conseqüència, les retribucions a les
persones que van realitzar l'enquesta, anava a càrrec de la
Universitat de les Illes Balears com es descriu al conveni.

A la segona qüestió, hem de contestar que no és el cas.

El dia 21 de gener del 1998, el Govern balear va abonar
l'assignació prevista pel conveni a la UIB.

Palma, 20 d'abril del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 1954/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a Pla integral de joventut de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 151 de 3 d'abril del 1998).

L'elaboració del Pla integral de joventut de les Illes
Balears està en curs, i la presentació es realitzarà durant aquest
1998.

Palma, 20 d'abril del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 2036/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a Pla Proindústria. (BOPIB
núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

Les sol•licituds presentades a la convocatòria del 1998 són
1.006 expedients.

S'adjunta en el document 1 la distribució de sol•licituds,
classificada per sectors empresarials.

En tots els llistats que s'adjunten apareix l'informe de
despeses + inversió, que plantegen les sol•licituds per als totals dels
expedients.

S'adjunta el document núm. 2, on es classifiquen els
expedients segons el tipus de projecte.

Queda contestada aquesta pregunta en la informació que
apareix en el document núm. 2.

Palma,26 de maig del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Els documents i els llistats esmentats a la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 2050/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Eberhard Grosske, relativa a actuacions administratives a la
Punta de na Ribes. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

Dia 27/1/1998 s'aixecà denúncia per un zelador adscrit a
la Direcció General de Costes i Ports del Govern balear, el Sr.
Antonio Ferrero (Club Cala Azul-San Carlos del terme municipal
de Santa Eulàlia, Eivissa), per realització d'obres en ZSP sense
autorització, per la qual cosa s'obrí expedient d'infracció 51/98-I.

Amb relació a la denúncia per incloure a l'esmentat
expedient, l'interessat ha facilitat fotocòpies de:

1) Informe emès per la Demarcació de Costes de les Balears en data
9/9/1993, en relació amb el projecte bàsic de construcció de blocs
aïllats d'habitatges i aparcaments (parcel•la 90.B), redactat pels
arquitectes Sr. Angel Serrano Feixas i Sr. Miquel Batalla Peralta, en
el qual, en resum, s'indica que les esmentades obres se situen
totalment fora del domini públic marítimoterrestre i de la ZST i P.

2) Llicència d'obres concedida per l'Ajuntament de Santa Eulàlia del
Riu en data 23/8/1995 per a la construcció de catorze edificis
d'habitatges i aparcaments, projecte visat núm. 3/0351/93, subscrit
pels dits arquitectes.

Per això consideram que el parer del Govern balear, en
relació amb les obres de què es tracta, ha de reservar-se fins a com
a mínim la finalització de la instrucció de l'expedient d'infracció
incoat.

Palma, 5 de maig del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.
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Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 2051/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eberhard Grosske, relativa a edificacions a la Punta de
na Ribes. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

Pel zelador adscrit a la Direcció General de Costes i
Ports del Govern balear, s'aixecà denúncia dia 27/1/1998 al Sr.
Antonio Ferrero (Club Cala Azul-San Carlos, del terme municipal
de Santa Eulàlia, Eivissa), per a realització d'obres en ZSP de la
Llei de costes 11/1998 sense autorització, per la qual cosa s'obrí
expedient núm. 51/98-I.

La denúncia de IV d'Eivissa i Formentera va tenir
entrada a la Direcció General de Costes i Ports (Eivissa) dia
2/2/1998, i el dia 9/2/1998 a la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral, incloent-se a l'esmentat
expedient.

Efectuades les actuacions prèvies pels serveis tècnics de
la Direcció General de Costes i Ports, s'ha iniciat procediment
sancionador en data 29/4/1998. D'acord amb el que disposa
l'article 6.4 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, es comunica al
denunciant l'acord d'iniciació i la resolució que posi fi al
procediment.

Palma, 5 de maig del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 2059/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a subvencions del Govern
a col•lectius empresarials del sector industrial de Balears. (BOPIB
núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

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