
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 17 d'agost del 1998 IV Legislatura Núm. 169  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 759/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat J. Bosco Gomila, relativa als concerts de música subvencionats
o finançats per l'Ibatur. 4754

 
B) A la Pregunta RGE núm. 1149/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa als costos de les actuacions

del programa "Un hivern a Mallorca". 4754
 

C) A la Pregunta RGE núm. 1544/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa als ajuts econòmics a
associacions hoteleres de les Illes Balears. 4754

 
D) A la Pregunta RGE núm. 2122/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a taxa de natalitat. 4754

 
E) A la Pregunta RGE núm. 2123/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a nombre de fills per parella. 4755

 
F) A la Pregunta RGE núm. 2124/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a taxa de mortalitat. 4755

 
G) A la Pregunta RGE núm. 2125/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a taxa de mortalitat infantil. 4755

 
H) A la Pregunta RGE núm. 2126/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució de l'IPC a les Illes Balears

i Pitiüses. 4755
 

I) A la Pregunta RGE núm. 2127/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució de l'atur. 4756
 

J) A la Pregunta RGE núm. 2128/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució de les suspensions de
pagaments i fallides. 4756

 
K) A la Pregunta RGE núm. 2129/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució del consum d'energia

primària. 4757
 



4752 BOPIB núm.169 - 17 d'agost del 1998

L) A la Pregunta RGE núm. 2130/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució de l'ensenyament en català.
4757

 
M) A la Pregunta RGE núm. 2131/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució del transport terrestre

discrecional de viatgers. 4757
 

N) A la Pregunta RGE núm. 2132/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució del tren. 4758
 

O) A la Pregunta RGE núm. 2133/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució del transport marítim de
viatgers. 4758

 
P) A la Pregunta RGE núm. 2182/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a actuacions previstes a les

zones turístiques incorporades al Pla Q. 4758
 

Q) A la Pregunta RGE núm. 2252/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicent Tur, relativa als convenis renovats pel Carnet Jove.
4758

 
R) A la Pregunta RGE núm. 2310/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón, relativa a la previsió de despesa per al Pla

integral de persones majors. 4758
 

S) A la Pregunta RGE núm. 2312/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón, relativa als pisos tutelats per a malalts mentals
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 4759

 
T) A la Pregunta RGE núm. 2319/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a depuradora de Ciutadella

Sud i estacions de bombeig. 4759
 

U) A la Pregunta RGE núm. 2320/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa al projecte de regeneració
del Comú de Muro. 4759

 
V) A la Pregunta RGE núm. 2321/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa als cursos de formació de

bombers. 4759
 

X) A la Pregunta RGE núm. 2322/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a les beques de transport
i residència. 4760

 
Y) A la Pregunta RGE núm. 2323/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa als cursos de formació de

l'Escola de Policia Local. 4760
 

Z) A la Pregunta RGE núm. 2324/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a inversions realitzades al
Port de Ciutadella. 4760

 
AA) A la Pregunta RGE núm. 2325/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a aparcaments subterranis

a Manacor. 4761
 

AB) A la Pregunta RGE núm. 2357/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a l'oferta actual i futura de 3r.
d'ESO. 4761

 
AC) A la Pregunta RGE núm. 2358/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a l'oferta de 3r. d'ESO a centres

concertats. 4761
 

AD) A la Pregunta RGE núm. 2385/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa a situació laboral del Dr. Pérez
de Olaguer. 4761

 
AE) A les Preguntes RGE núm. 2399/98 a 2408/98, presentades per l'Hble Sra. Diputada Àngels Leciñena, relatives a la previsió de

participació de totes les conselleries del Govern balear en el II Pla d'igualtat de la dona per al 1998. 4761
 

AF) A les Preguntes RGE núm. 2409/98 a 2418/98, presentades per l'Hble Sra. Diputada Àngels Leciñena, relatives a la participació
de totes les conselleries del Govern balear en el II Pla d'igualtat de la dona. 4762

 
AG) A la Pregunta RGE núm. 2613/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria Antònia Munar, relativa a subvencions per a

l'esport de paddle durant l'any 1998. 4762
 

AH) A la Pregunta RGE núm.2614/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria Antònia Munar, relativa a aportacions de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per a vestimenta de les federacions esportives de les Illes Balears durant els anys 1997
i 1998. 4762

 



BOPIB núm.169 - 17 d'agost del 1998 4753

AI) A la Pregunta RGE núm. 2615/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria Antònia Munar, relativa a aportacions de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports a les federacions esportives de les Illes Balears. 4762

 
AJ) A la Pregunta RGE núm. 2616/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria Antònia Munar, relativa a llicències de les

federacions esportives de les Illes Balears. 4762
 

AK) A la Pregunta RGE núm. 2633/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a subvencions a les entitats locals
per a la redacció de planejament entre 1994 i 1998. 4762

 
AL) A la Pregunta RGE núm. 2659/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a zones recreatives de les Illes

Balears. 4763
 

AM) A la Pregunta RGE núm. 2660/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a proveïment d'aigua potable
a la zona rural Favaritx. 4763

 
AN) A la Pregunta RGE núm. 2661/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a projectes d'investigació i

experimentació agràries. 4763
 

AO) A la Pregunta RGE núm. 2665/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena, relativa a conveni entre el
Govern i la Unac. 4763

 
AP) A la Pregunta RGE núm. 2727/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a la inversió de les empreses de les

Illes Balears per a la preservació del medi ambient. 4764
 

AQ) A la Pregunta RGE núm. 2728/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a dates de realització dels cursos de
formació laboral. 4764

 
AR) A la Pregunta RGE núm. 2729/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a manca d'inversions a les Pitiüses

per a l'habilitació de carrils per a bicicletes. 4764
 

AS) A la Pregunta RGE núm. 2730/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a mesures per evitar perills derivats
d'obres viàries a les Pitiüses. 4765

 
AT) A la Pregunta RGE núm. 2731/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a repartiment per illes de les

aportacions del Govern central per a la realització de programes socials. 4765
 

AU) A la Pregunta RGE núm. 2732/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a subvencions per a la conservació
del patrimoni arquitectònic de les Illes Balears. 4765

 
AV) A la Pregunta RGE núm. 2770/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a relació d'obres finançades per la

Conselleria de Presidència 4765
 

AX) A la Pregunta RGE núm. 2772/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a relació d'obres finançades per la
Conselleria de Foment. 4767

 
AY) A la Pregunta RGE núm. 2773/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a relació d'obres finançades per la

Conselleria de Sanitat i Consum. 4767
 

AZ) A la Pregunta RGE núm. 2774/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a relació d'obres finançades per la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria. 4768

 
BA) A la Pregunta RGE núm. 2779/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a inversions i activitats a Menorca

i a Eivissa a l'Encomana de Gestió d'Agricultura. 4768
 



4754 BOPIB núm.169 - 17 d'agost del 1998

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 759/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Bosco Gomila, relativa als concerts de música
subvencionats o finançats per l'Ibatur. (BOPIB núm. 144 de 17 de
febrer del 1998).

Els concerts de música que l'Ibatur ha subvencionat o
finançat durant l'any 1997 han estat:

-XI edició del Festival Internacional de Música i del
concurs de piano d'Eivissa.

-VI Curs Inter. d'orgue Mn. Bartomeu Ballester.
-XXXVI edició del Festival de Música de Pollença.
-Gales dels Hams.
-XXV Festival de Música d'estiu a Ciutadella.
-XVII Festival Chopin de Valldemossa.
-"Palabra de guitarra latina".
-Concerts a la ciutat de París de l'Associació Cultural

Patronat de Música de Montuïri.
-XVIII Encontre Internacional de compositors, Fundació

ACA.
-IV Festival de música clàssica del Pla de Mallorca.
-Concerts "Un hivern a Mallorca".
-Concert "Palma, museu obert".
-X Serenates d'Estiu 1997 a Capdepera.
-XVII Mostra Internacional folklòrica de Sóller, "sa

Mostra".
-VII Festival mundial de danses folklòriques.
-Festival Internacional de Jazz a Cala d'Or.
-Miranda d'Art.
-Temporada d'òpera.
-Temporada de ballet.
-V Concurs de piano Antoni Torrandell.

 
Palma, 8 de juliol del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Maria González i Ortea.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 1149/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa als costos de les
actuacions del programa "Un hivern a Mallorca". (BOPIB núm.
145 de 20 de febrer del 1998).

Els costos de les actuacions realitzades durant l'any 1997
dins el programa "Un hivern a Mallorca" han estat:

271 concerts, 41.173.736 ptes.
Visites culturals, 2.358.912 ptes.
Carreres ciclistes, 2.000.000 ptes.
Accions promocionals, 2.928.325 ptes.
Setmana intern. d'orgues històrics, 845.695 ptes.
Organització Foment, 2.500.000 ptes.

 
Palma, 8 de juliol del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Maria González i Ortea.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 1544/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa als ajuts econòmics a
associacions hoteleres de les Illes Balears. (BOPIB núm. 148 de 13
de març del 1998).

Les associacions hoteleres de les Illes Balears que han
rebut ajut econòmic de l'Ibatur el 1997 per assistència a fires i per
edició de fulletons són:

-Asociación de hoteleros y de servicios de Soller;
fulletons: 494.000 pessetes.

-Asociación Hotelera de la Playa de Palma; assistència a
fires: 2.000.000 de pessetes.

-Asociación de hoteleros de Palmanova-Magalluf;
fulletons: 4.000.000 de pessetes; assistència a fires: 200.000.

-Asociación Agroturismo Balear; fulletons: 3.000.000 de
pessetes; assistència a fires: 941.550 pessetes.

-Asociación Hotelera de Portocristo y Calas de Mallorca;
fulletons: 1.044.000 pessetes; assistència a fires: 565.746 pessetes.

-Agrupación Empresarial de hoteles y apartamentos
turísticos de Alcudia; fulletons: 2.211.621 pessetes; assistència a
fires: 1.828.894 pessetes.

-Asociación Hotelera de Cala d'Or; assistència a fires:
486.820 pessetes.

-Asociación Hotelera de Peguera; fulletons: 2.250.000
pessetes.

-Asociación Hotelera y de servicio de Capdepera;
assistència a fires: 1.451.827 pessetes.

-Asociación Hotelera de la Bahía de Cala Millor;
fulletons: 1.247.745 pessetes; assistència a fires: 2.000.000.

-Associació Reis de Mallorca-Hotels amb Caràcter;
fulletons: 1.067.201 pessetes; assistència a fires: 500.000.

-Asociación Hotelera de Pollença; fulletons: 1.250.000
pessetes; assistència a fires: 500.000 pessetes.
 

Palma, 8 de juliol del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Maria González i Ortea.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2122/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a taxa de natalitat. (BOPIB núm. 153
de 24 d'abril del 1998).

Taxes brutes de natalitat per mil.
1986. Balears, 12,45; Mallorca, 11,97; Menorca, 13,07;

Eivissa-Formentera, 15,73.
1987. Balears, 12,16; Mallorca, 11,82; Menorca, 12,09;

Eivissa-Formentera, 14,91.
1988. Balears, 12,25; Mallorca, 11,72; Menorca, 13,06;

Eivissa-Formentera, 15,67.
1989. Balears, 12,35; Mallorca, 11,92; Menorca, 13,41;

Eivissa-Formentera, 14,76.
1990. Balears, 12,15; Mallorca, 11,80; Menorca, 12,98;

Eivissa-Formentera, 14,12.
1991. Balears, 11,78; Mallorca, 11,61; Menorca, 10,77;

Eivissa-Formentera, 14,44.
1992. Balears, 11,49; Mallorca, 11,31; Menorca, 11,36;

Eivissa-Formentera, 12,90.
1993. Balears, 10,60; Mallorca, 10,51; Menorca, 9,94;

Eivissa-Formentera, 11,80.



BOPIB núm.169 - 17 d'agost del 1998 4755

1994. Balears, 10,22; Mallorca, 9,97; Menorca, 10,21;
Eivissa-Formentera, 12,07.

1995. Balears, 10,14; Mallorca, 10,05; Menorca, 10,21;
Eivissa-Formentera, 10,73.

1996. Balears, 10,07; Mallorca, 9,95; Menorca, 9,90;
Eivissa-Formentera, 11,05.
 

Palma, 14 de maig del 1998.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2123/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a nombre de fills per parella.
(BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

Mitjanes de fills després del part (no confondre amb
nombre de fills per dona). Font: Estadística de naixements (MNP).

1986. Balears, 1,83; Mallorca, 1,83; Menorca, 1,83;
Eivissa-Formentera, 1,79.

1987. Balears, 1,81; Mallorca, 1,81; Menorca, 1,83;
Eivissa-Formentera, 1,79.

1988. Balears, 1,79; Mallorca, 1,79; Menorca, 1,83;
Eivissa-Formentera, 1,76.

1989. Balears, 1,77; Mallorca, 1,77; Menorca, 1,75;
Eivissa-Formentera, 1,73.

1990. Balears, 1,73; Mallorca, 1,74; Menorca, 1,68;
Eivissa-Formentera, 1,74.

1991. Balears, 1,72; Mallorca, 1,72; Menorca, 1,72;
Eivissa-Formentera, 1,71.

1992. Balears, 1,70; Mallorca, 1,70; Menorca, 1,67;
Eivissa-Formentera, 1,69.

1993. Balears, 1,67; Mallorca, 1,67; Menorca, 1,66;
Eivissa-Formentera, 1,68.

1994. Balears, 1,67; Mallorca, 1,67; Menorca, 1,67;
Eivissa-Formentera, 1,72.

1995. Balears, 1,68; Mallorca, 1,68; Menorca, 1,68;
Eivissa-Formentera, 1,74.

1996. Balears, 1,69; Mallorca, 1,68; Menorca, 1,69;
Eivissa-Formentera, 1,71.
 

Palma, 14 de maig del 1998.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2124/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a taxa de mortalitat. (BOPIB
núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

Taxes brutes de mortalitat per mil.
1986. Balears, 9,44; Mallorca, 9,80; Menorca, 8,20;

Eivissa-Formentera, 7,70.
1987. Balears, 9,01; Mallorca, 9,23; Menorca, 9,19;

Eivissa-Formentera, 7,09.
1988. Balears, 8,76; Mallorca, 9,13; Menorca, 7,40;

Eivissa-Formentera, 7,01.
1989. Balears, 9,35; Mallorca, 9,73; Menorca, 8,17;

Eivissa-Formentera, 7,45.
1990. Balears, 9,31; Mallorca, 9,62; Menorca, 8,80;

Eivissa-Formentera, 7,46.

1991. Balears, 9,44; Mallorca, 9,68; Menorca, 8,79;
Eivissa-Formentera, 7,66.

1992. Balears, 9,06; Mallorca, 9,44; Menorca, 7,62;
Eivissa-Formentera, 7,35.

1993. Balears, 9,17; Mallorca, 9,54; Menorca, 8,36;
Eivissa-Formentera, 7,17.

1994. Balears, 8,85; Mallorca, 9,16; Menorca, 8,09;
Eivissa-Formentera, 7,19.

1995. Balears, 9,09; Mallorca, 9,41; Menorca, 8,37;
Eivissa-Formentera, 7,39.

1996. Balears, 8,74; Mallorca, 9,09; Menorca, 8,26;
Eivissa-Formentera, 6,58.
 

Palma, 14 de maig del 1998.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2125/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a taxa de mortalitat infantil. (BOPIB
núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

Taxes per mil nascuts vius.
1986. Balears, 10,01; Mallorca, 10,89; Menorca, 6.23;

Eivissa-Formentera, 7,99.
1987. Balears, 9,89; Mallorca, 10,22; Menorca, 10,60;

Eivissa-Formentera, 7,35.
1988. Balears, 7,56; Mallorca, 8,61; Menorca, 3,62;

Eivissa-Formentera, 4,28.
1989. Balears, 7,45; Mallorca, 6,53; Menorca, 10,43;

Eivissa-Formentera, 6,24.
1990. Balears, 6,71; Mallorca, 6,99; Menorca, 7,07;

Eivissa-Formentera, 4,57.
1991. Balears, 6,04; Mallorca, 5,11; Menorca, 14,00;

Eivissa-Formentera, 6,74.
1992. Balears, 6,73; Mallorca, 6,29; Menorca, 6,61;

Eivissa-Formentera, 9,67.
1993. Balears, 5,70; Mallorca, 5,74; Menorca, 7,54;

Eivissa-Formentera, 4,16.
1994. Balears, 4,17; Mallorca, 3,33; Menorca, 7,32;

Eivissa-Formentera, 7,01.
1995. Balears, 3,38; Mallorca, 3,28; Menorca, 2,92;

Eivissa-Formentera, 4,44.
1996. Balears, 3,11; Mallorca, 3,11; Menorca, 4,52;

Eivissa-Formentera, 2,13.
 

Palma, 14 de maig del 1998.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 2126/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució de l'IPC a les Illes Balears
i Pitiüses. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

L'Índex de Preus al Consum -IPC- és un índex elaborat per
l'Instituto Nacional de Estadística, que l'elabora mensualment a
nivell estatal, autonòmic i provincial, general i per sectors. Per tant,
a les Illes Balears els índexs de preus al consum que existeixen són
el general i per sectors. No existeix cap IPC de qualsevol tipus a
nivell insular.
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Aleshores, a la pregunta formulada tan sols es pot
respondre a nivell autonòmic o provincial, en ambdós casos al
mateix nivell: les Illes Balears.

L'Índex de Preus al Consum anual general per a les Illes
Balears des del 1983 fins al 1997 ha estat el següent:

1983. Desembre sobre desembre, 10,84%; mitjana anual,
11,83%.

1984. Des. sobre des., 9,74%; mitj. anual, 11,29%.
1985. Des. sobre des., 6,93%; mitjana anual, 8,35%.
1986. Des. sobre des., 9,33%; mitjana anual, 9,25%.
1987. Des. sobre des., 4,68%; mitjana anual, 4,98%.
1988. Des. sobre des., 4,66%; mitjana anual, 4,74%.
1989. Des. sobre des., 6,10%; mitjana anual, 5,92%.
1990. Des. sobre des., 6,34%; mitjana anual, 5,80%.
1991. Des. sobre des., 4,11%; mitjana anual, 5,10%.
1992. Des. sobre des., 4,55%; mitjana anual, 5,13%.
1993. Des. sobre des., 4,68%; mitjana anual, 4,09%.
1994. Des. sobre des., 5,11%; mitjana anual, 5,24%.
1995. Des. sobre des., 4,60%; mitjana anual, 4,96%.
1996. Des. sobre des., 3,53%; mitjana anual, 3,80%.
1997. Des. sobre des., 2,26%; mitjana anual, 2,35%.

La taxa "desembre sobre desembre" reflecteix l'evolució
dels preus a les Illes Balears des del mes de gener fins al desembre
del mateix any. Aquesta taxa és la utilitzada habitualment com a
la mesura que reflecteix l'evolució dels preus en un any qualsevol.

En canvi, la taxa "mitjana anual" reflecteix l'evolució
dels preus de tot un any -mitjana de cada un dels mesos- respecte
a l'any anterior -mitjana dels mesos corresponents.

S'adjunta un annex amb les següents dades mensuals:
nombres índex, variacions mensuals i variacions mitjanes anuals,
des del gener del 1982 -just nombres índex- fins al març del 1998.
 

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

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

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2127/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució de l'atur. (BOPIB
núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

Evolució de l'atur registrat a les Illes Balears des de l'any
1983 fins a l'actualitat: mitjana anual, evolució a Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera i percentatge sobre el total de la
població activa.

1983. Mitjana anual, 33.108. Mitjana anual Mallorca,
27.224; mitjana anual Menorca, 2.286; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 3.598. Mitjana anual sobre PEA, 16,1%.

1984. Mitjana anual, 37.520. Mitjana anual Mallorca,
30.619; mitjana anual Menorca, 3.182; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 3.718. Mitjana anual sobre PEA, 17,7%.

1985. Mitjana anual, 36.192. Mitjana anual Mallorca,
28.393; mitjana anual Menorca, 3.476; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 4.322. Mitjana anual sobre PEA, 17,4%.

1986. Mitjana anual, 39.600. Mitjana anual Mallorca,
32.055; mitjana anual Menorca, 2.798; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 4.747. Mitjana anual sobre PEA, 17,7%.

1987. Mitjana anual, 42.181. Mitjana anual Mallorca,
33.313; mitjana anual Menorca, 3.325; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 5.543. Mitjana anual sobre PEA, 17,3%.

1988. Mitjana anual, 41.596. Mitjana anual Mallorca,
31.788; mitjana anual Menorca, 3.768; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 6.041. Mitjana anual sobre PEA, 18,4%.

1989. Mitjana anual, 39.448. Mitjana anual Mallorca,
29.189; mitjana anual Menorca, 3.862; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 6.396. Mitjana anual sobre PEA, 14,5%.

1990. Mitjana anual, 41.260. Mitjana anual Mallorca,
30.488; mitjana anual Menorca, 3.968; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 6.804. Mitjana anual sobre PEA, 12,9%.

1991. Mitjana anual, 39.685. Mitjana anual Mallorca,
31.249; mitjana anual Menorca, 3.029; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 5.406. Mitjana anual sobre PEA, 12,6%.

1992. Mitjana anual, 41.331. Mitjana anual Mallorca,
32.618; mitjana anual Menorca, 2.964; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 5.750. Mitjana anual sobre PEA, 13,7%.

1993. Mitjana anual, 45.073. Mitjana anual Mallorca,
36.854; mitjana anual Menorca, 3.361; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 4.858. Mitjana anual sobre PEA, 14,5%.

1994. Mitjana anual, 41.971. Mitjana anual Mallorca,
33.992; mitjana anual Menorca, 3.379; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 4.600. Mitjana anual sobre PEA, 13,8%.

1995. Mitjana anual, 35.993. Mitjana anual Mallorca,
29.062; mitjana anual Menorca, 2.994; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 3.937. Mitjana anual sobre PEA, 11,4%.

1996. Mitjana anual, 30.005. Mitjana anual Mallorca,
23.603; mitjana anual Menorca, 2.583; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 3.819. Mitjana anual sobre PEA, 9,4%.

1997. Mitjana anual, 27.465. Mitjana anual Mallorca,
21.481; mitjana anual Menorca, 2.180; mitjana anual Eivissa-
Formentera, 3.804. Mitjana anual sobre PEA, 8,3%.
 

Palma, 4 de maig del 1998.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 2128/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució de les suspensions de
pagaments i fallides. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

Les suspensions de pagament i les fallides són dades que
elabora l'Instituto Nacional de Estadística, que les elabora
mensualment a nivell estatal i provincial. L'INE dóna les dades de
nombre de suspensions i fallides i els imports corresponents de
l'actiu i del passiu totals. També les elabora per sectors econòmics,
encara que exclusivament per a tot l'Estat. Per tant, les úniques
dades disponibles de les suspensions de pagaments i de les fallides
a les Illes Balears són les següents:

-Nombre de suspensions.
-Import total de l'actiu de les suspensions del mes.
-Import total del passiu de les suspensions del mes.
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-Nombre de fallides.
-Import total de l'actiu de les fallides del mes.
-Import total del passiu de les fallides del mes.

Aleshores, la resposta a la pregunta formulada tan sols
es pot respondre a nivell de les Illes Balears. Les suspensions de
pagaments i les fallides a les Illes Balears des del 1983 fins al
1997 són les següents:

1983. Suspensions, 19; fallides, 7.
1984. Suspensions, 16; fallides, 7.
1985. Suspensions, 23; fallides, 15.
1986. Suspensions, 15; fallides, 7.
1987. Suspensions, 6; fallides, 0.
1988. Suspensions, 3; fallides, 2.
1989. Suspensions, 1; fallides, 0.
1990. Suspensions, 8; fallides, 10.
1991. Suspensions, 30; fallides, 30.
1992. Suspensions, 58; fallides, 39.
1993. Suspensions, 64; fallides, 44.
1994. Suspensions, 30; fallides, 36.
1995. Suspensions, 8; fallides, 30.
1996. Suspensions, 9; fallides, 37.
1997. Suspensions, 45; fallides, 78.

S'adjunta un annex amb les següents dades mensuals:
nombre de suspensions i fallides i imports totals corresponents als
actius i passius de cada mes des del gener del 1983 fins al
desembre del 1997. Cal dir que les dades monetàries -actius i
passius- estan en milers de pessetes.
 

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

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

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2129/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució del consum d'energia
primària. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

S'adjunta relació d'aquestes evolucions
 

Palma, 14 de juny 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.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 2130/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució de l'ensenyament en
català. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

- El curs 83-84 hi havia comptabilitzats 19 CP que havien
iniciat l'ensenyament en llengua catalana, 1 centre privat i un
institut: Mallorca, 15 centres; Menorca, 6 centres. Centres públics,
20; centres privats, 1.

- El curs 84-85 s'hi afegiren 7 CP i 2 instituts: a Mallorca
8 i a Menorca 1.

- El curs 85-86 s'hi afegiren 23 CP, 2 centres privats i 7
instituts: a Mallorca 28, a Menorca 3 i a Formentera 1.

- El curs 86-87 s'hi afegiren 16 CP i 2 centres privats: a
Mallorca 14, a Menorca 3 i a Formentera 1.

- El curs 87-88 s'hi afegiren 5 CP i 1 centre privat, tots a
Mallorca.

- El curs 88-89 s'hi afegiren 16 CP, 2 centres privats i 2
instituts, tots a Mallorca.

Quant a l'evolució de l'alumnat que rep l'ensenyament en
català, ha anat augmentant d'ençà el 1983, any rere any. Us oferim
les dades del curs 1997-1998:

Centres privats concertats:
Mallorca. Educació primària i primer cicle d'ESO.

Alumnes: 37.423; reben totalment l'ensenyament en català 6.499,
17,4%; reben parcialment l'ensenyament en català 16.939, 45,3%;
reben només l'assignatura de català 13.985, 37%.

Menorca. Educació primària i primer cicle d'ESO.
Alumnes: 2.484; reben totalment l'ensenyament en català 380,
15,3%; reben parcialment l'ensenyament en català 1.156, 46,5%;
reben només l'assignatura de català 948, 38,2%.

Eivissa. Educació primària i primer cicle d'ESO. Alumnes:
2.103; reben totalment l'ensenyament en català, cap; reben
parcialment l'ensenyament en català 1.030, 49%; reben només
l'assignatura de català 1.073, 51%.

Centres públics:
Mallorca. Educació primària i primer cicle d'ESO.

Alumnes: 38.668; reben totalment l'ensenyament en català 20.846,
53,9%; reben parcialment l'ensenyament en català 13.259, 34,3%;
reben només l'assignatura de català 4.563, 11,8%.

Menorca. Educació primària i primer cicle d'ESO.
Alumnes: 3.215; reben totalment l'ensenyament en català 2.008,
62,5%; reben parcialment l'ensenyament en català 992, 30,9%;
reben només l'assignatura de català 215, 6,7%.

Eivissa. Educació primària i primer cicle d'ESO. Alumnes:
8.230; reben totalment l'ensenyament en català 1.801, 21%; reben
parcialment l'ensenyament en català 4.637, 56%; reben només
l'assignatura de català 1.792, 21,8%.

Formentera. Educació primària. Alumnes: 351; reben
totalment l'ensenyament en català 82; reben parcialment
l'ensenyament en català 253, 72,1%; reben només l'assignatura de
català 16, 4,6%.
 

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2131/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució del transport terrestre
discrecional de viatgers. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).
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La informació de què disposam en relació amb
l'evolució del sector del transport públic discrecional de viatgers
per carretera en autobús és globalitzat per al conjunt de les Illes
Balears i a partir de l'any 1991, segons les dades que es
transcriuen tot seguit:

Any Núm. autoritz. discrecional VD
1991 1.189
1992 1.179
1993 1.169
1994 1.269
1995 1.412
1996 1.503
1997 1.528

Al llarg dels darrers anys s'ha produït una progressiva
conversió d'autoritzacions de servei regular VR a servei
discrecional VD, que motiva en part l'increment que sofreixen les
VD; el total d'autoritzacions de transport regular ha passat de 200
l'any 1991 a 45 l'any 1997.
 

Palma, 18 de maig del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2132/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució del tren. (BOPIB
núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

La relació de viatgers transportats per aquesta empresa
des de l'any 1983 fins al 1997 és la següent:

1983 1.165.691
1984 1.158.046
1985 1.129.963
1986 1.143.881
1987 1.081.934
1988 1.108.934
1989 1.121.762
1990 1.154.343
1991 1.260.874
1992 1.301.872
1993 1.275.636
1994 1.264.800
1995 1.315.684
1996 1.324.538
1997 1.338.085

 
Palma, 2 de juny del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2133/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a evolució del transport marítim
de viatgers. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

En relació a la pregunta formulada sobre l'evolució del
transport marítim de viatgers a cada una de les illes des del 1983,
s'adjunta fotocòpia amb el llistat del nombre de passatgers en els
diferents ports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fins
a l'any 1997.
 

Palma, 12 de maig del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2182/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a actuacions previstes
a les zones turístiques incorporades al Pla Q. (BOPIB núm. 153 de
24 d'abril del 1998).

Les zones que en aquests moments participen en el Pla Q,
que fomenta l'Institut de Qualitat Hotelera amb el suport de la
Secretaria d'Estat de Turisme i Pimes, són les següents: Calvià,
Platja de Palma, zona nord de Mallorca, Cala Millor, Portocristo-
Cales de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Al mateix temps, les actuacions duites a terme se centren,
per una part, en la confecció de les normes de qualitat per a hotels
i apartaments turístics, així com en uns cursos de formació i
promoció del Pla de Qualitat i en la realització de les corresponents
auditories. 

La quantificació de la inversió per a Balears segons la
Secretaria d'Estat de Turisme i Pimes és la següent: Hotels, any
1996-1997, primera fase, 52.754.840; segona fase, 91.031.000.
Restaurants, primera fase, 6.070.000. Agències de viatges, primera
fase, 14.506.250.
 

Palma, 14 de maig del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Maria González i Ortea.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2252/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa als convenis renovats pel Carnet Jove.
(BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

Els convenis per a la nova campanya Carnet Jove 98-99
que ja estaven subscrits en la campanya anterior són els especificats
en l'annex 1. Tenint en compte que les procés de subscripció dels
convenis no ha finalitzat, en l'annex 2 apareixen els convenis que
estan pendents de renovació.
 

Palma, 15 de maig del 1998.
El Conselleria de Presidència.

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2310/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón, relativa a la previsió de despesa per al Pla
integral de persones majors. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del
1998).
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El Pla integral de persones majors de la CAIB, que va ser
aprovat pel Consell de Govern en sessió de dia 29 d'abril del 1998
i presentat al Parlament de les Illes Balears el passat 2 de maig,
dissenya les polítiques en matèria de persones majors que s'han de
dur a terme durant el període comprès entre 1998-2000 per part de
totes les administracions responsables en polítiques de gent gran.

Entenem que durant el debat parlamentari es fixaran i
enriquiran les aportacions dels diferents grups parlamentaris, per
la qual cosa consideram que seria prematur, abans d'aprovar-se,
respondre en quantitats anuals; si més no, s'ha de tenir en compte
que la previsió de despesa total establerta per al període abans
indicat és de 12.566 milions de pessetes.
 

Palma, 2 de juny del 1998.
El Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 2312/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón, relativa als pisos tutelats per a malalts
mentals a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

Els pisos tutelats dependents de l'Hospital Psiquiàtric,
integrat en el Complex Hospitalari de Mallorca, que gestió i
administra Gesma, són quatre.

La ubicació d'aquests quatre pisos tutelats és la següent:
carrer de Damas Calvet, 15-3r; carrer Sínia d'en Gil, 5-baixos;
Avda. Argentina, 91-1r-4a; carrer Emili Darder, batle, 56-4t-C;
tots ells a Palma.

La renda de dos dels pisos tutelats és abonada per Gesma
-pel d'Avda. Argentina 65.000 pessetes mensuals i pel del carrer
Emili Darder 57.957 pessetes mensuals- mentre que per als altres
dos pisos existeix una cessió d'ús directa o indirecta.

L'empresa pública Gesma destina 125.000 pessetes
setmanals, és a dir, un total de 6.500.000 pessetes l'any, per  a
aquests pisos tutelats.
 

Palma, 18 de maig del 1998.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 2319/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a depuradora de
Ciutadella Sud i estacions de bombeig. (BOPIB núm. 153 de 24
d'abril del 1998).

La depuradora de Ciutadella Sud es va construir en
terreny rústic i no hi havia habitatges a prop, per la qual cosa no
es va realitzar cap obra de desodorització i només es va posar el
pretractament, punt d'olors més important en qualsevol
depuradora, a l'interior d'un edifici.

Quan s'han rebut queixes d'olors procedents de la
depuradora, s'ha previst dins les obres del tractament terciari la
instal•lació d'un equip de desodorització a l'edifici del
pretractament.

Les estacions de bombeig es varen construir d'acord amb
el previst en el Pla de sanejament de Ciutadella redactat per
l'Ajuntament.

Ja durant la construcció del bombeig núm. 3, situat devora
un habitatge, es va instal•lar un equip de desodorització mitjançant
carbó actiu. Aquest equip, amb el temps, es va demostrar
insuficient, per la qual cosa, a causa de les queixes del veïnat, es va
procedir l'any passat a la instal•lació d'un sistema combinat de
ionització, carbó actiu i emmascarants químics, els quals actualment
funcionen correctament. El cost de la instal•lació ha estat de
6.126.690 pessetes.

Amb posterioritat es reberen queixes d'olors procedents
del bombeig núm. 2. Es va instal•lar un equip de desodorització de
compost i el seu cost va ser de 737.101 pessetes. Actualment s'estan
realitzant unes proves amb llànties de raigs UVA, tecnologia en
aquests moments en experimentació, a fi de millorar el tractament.

La qüestió de la desodorització és que es basa en
tecnologies en experimentació; per això en cap cas no s'aconsegueix
un compromís de seguretat total i, per altra part, són d'un cost
econòmic elevat.

Per tot això, les inversions s'efectuen amb molta prudència
i sempre que el procés ha demostrat la seva efectivitat.
 

Palma, 25 de juny del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 2320/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa al projecte de
regeneració del Comú de Muro. (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.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 2321/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa als cursos de formació
de bombers. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

Amb l'aportació que el Govern balear fa a l'Escola de
Policia Local no es financien cursos de formació de bombers, per la
qual cosa s'ignora quants de cursos de formació s'han realitzat
durant l'any 1997 i quins són els cursos prevists per a l'any 1998.
Només es té coneixement que l'Ajuntament de Palma, juntament
amb el Consell Insular de Mallorca, va convocar proves d'accés al
curs de formació de bombers que actualment realitza l'Escola de
l'Àrea de Governació de l'Ajuntament de Palma.
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Tot això independentment del fet que a partir del 21 de
març del 1998, data de la publicació de la Llei 2/1998, de 13 de
març, d'ordenació d'emergències a les Illes Balears, el Govern de
la CAIB haurà de promoure i assegurar la implantació d'un
sistema de capacitació que asseguri la formació professional
continuada d'aquest personal, segons disposa en el seu article 15.
 

Marratxí, 18 de maig del 1998.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
M. Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 2322/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a les beques de
transport i residència. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

En principi no està prevista la finançació de beques de
transport i residència als policies de Menorca i Eivissa per a
l'assistència a l'Escola de Policia Local, ja que l'assistència als
cursos de formació bàsica i d'ascens tenen caràcter gratuït per als
que siguin admesos, gràcies al conveni subscrit per la Conselleria
de la Funció Pública i Interior amb l'abans citada escola, pel qual
la CAIB aporta 55 milions de pessetes durant l'any 1998.
 

Marratxí, 18 de maig del 1998.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
M. Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 2323/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa als cursos de formació
de l'Escola de Policia Local. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del
1998).

Abans de final d'any, l'Escola de Policia Local edita un
tríptic de la programació dels cursos i seminaris que preveu
realitzar durant l'exercici següent. Així, el passat mes de desembre
es va presentar el tríptic de la programació per a l'any 1998 de
cursos i seminaris a realitzar per l'Escola, del qual s'adjunta còpia.

A l'esmentat tríptic també es fa referència als diversos
sistemes d'accés als cursos i seminaris organitzats per l'Escola,
d'acord amb els procediments prevists a la normativa vigent en
matèria de policies locals.

Dins aquestes diverses modalitats d'accés es troba, en
primer lloc, la prevista per a l'accés al curs bàsic de policia local.
D'acord amb els articles 39 i 40 del Decret 70/1989, de 6 de juliol,
de les normes marc de les Policies Locals, durant el primer
trimestre de l'any les corporacions locals han de trametre a la
Conselleria de la Funció Pública i Interior les previsions de
vacants que s'han de cobrir durant l'any corresponent. Una vegada
realitzada l'esmentada comunicació i a la vista de les necessitats
de personal, l'Escola de la Policia Local de la Comunitat
Autònoma convoca les proves per a l'accés al curs de formació
bàsica, donant l'oportuna publicitat i constituint tribunals a
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.

Posteriorment els aspirants que han superat les esmentades
proves selectives realitzaran el curs de formació bàsica i, superat
aquest, s'atorgarà el corresponent diploma. Llavors, les persones que
es trobin en possessió del diploma del curs bàsic d'aptitud podran
presentar-se a les proves selectives que, per a l'ingrés en els cossos
de la Policia Local, convoquin els ajuntaments, sempre ajustant-se
a la seva oferta d'ocupació pública.

En segon lloc, cal parlar del sistema d'accés i selecció del
personal auxiliar de temporada, previst a l'article 19.3 del Decret
70/1989; en aquest supòsit la selecció d'aquest personal es du a
terme a través de les proves selectives que convoquin els
ajuntaments interessats. Llavors els aspirants seleccionats pels
ajuntaments han de superar un curs de formació a l'Escola, amb un
contingut adequat a les funcions que han de complir, segons
determina l'article 47 del Decret 70/1989.

Respecte a la forma d'accés als diferents cursos de
formació permanent i d'especialització, es troba regulada al recull
de normativa de Policies Locals i Protecció Civil de les Illes
Balears, publicat per la Direcció General d'Interior. A més del
tríptic elaborat per l'Escola, anualment es dóna publicitat detallada
de cada un dels cursos i seminaris a realitzar i es fa referència, així
mateix, al procediment d'inscripció.
 

Marratxí, 18 de maig del 1998.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
M. Pilar Ferrer i Vanrell.

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

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 2324/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a inversions realitzades
al Port de Ciutadella. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

Inversions realitzades al Port de Ciutadella durant l'any
1997; capítol 6.

1. Reparació rampa varador: aplicació pressupostària
601.0002, 1.593.400. Data d'execució: 8/8/97. Contractista:
Valeriano Allés Canet, SL.

2. Adquisició senyals de trànsit: aplicació pressupostària
611.001, 220.174. Data d'execució: 10/12/97. Contractista:
Manufacturas del Poliester Balear, SL.

3. Reparació danys pont Colàrsega: aplicació
pressupostària 611.002, 716.821. Data d'execució: 9/6/97.
Contractista: Antonio Gomila, SA.

4. Entarimat passarel•la: aplicació pressupostària 611.002,
1.409.400. Data d'execució: 3/7/97. Contractista: Carpintería
Hidalgo, CB.

5. Reparació esplanada varador: aplicació pressupostària
611.002, 4.687.082. Data d'execució: 28/10/97. Contractista: Obres
Taima, SL.
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6. Pintura horitzontal: aplicació pressupostària 611.002,
1.520.339. Data d'execució: 12/12/97. Contractista: Marcas
Viales.

7. Factures reparacions menors: aplicació pressupostària
611.002, 4.420.234. Data d'execució: diverses. Contractista:
diversos (despeses menors de 350.000).

Total inversió: 14.567.450.
 

Palma, 18 de maig del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 2325/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a aparcaments
subterranis a Manacor. (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

En aquesta conselleria existeixen dos expedients
aprovats relatius a subterranis en el municipi de Manacor,
concretament l'expedient núm. 279, corresponent a aparcaments
a la plaça de Sant Jaume, i l'expedient núm. 280, relatiu a
aparcaments a la plaça de Sant Jordi.

En ambdós casos, tal i com es reflecteix en els informes
tècnics adjunts, aquesta conselleria subvenciona exclusivament
aquells elements del projecte que estiguin inclosos a l'article 10
del Decret 184/1996, d'11 d'octubre.

En aplicació de l'esmentat article resulta que, del
projecte 279, amb una inversió total de 163.513.446 pessetes,
aquesta conselleria subvenciona un total de 3.565.734 pessetes, i
del projecte 280, amb una inversió total de 193.967.534 pessetes,
en subvenciona 12.890.730.
 

Palma, 25 de juny del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

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

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 2357/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a l'oferta actual i futura de 3r.
d'ESO. (BOPIB núm. 154 de 30 d'abril del 1998).

L'oferta actual de 3r. d'ESO a centres públics de les
Balears i la relació dels centres públics que el Govern de la CAIB
ha autoritzat per impartir aquest ensenyament durant el curs
1998/1999 s'adjunten, com a annex, a aquesta resposta.
 

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

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

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 2358/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a l'oferta de 3r. d'ESO a centres
concertats. (BOPIB núm. 154 de 30 d'abril del 1998).

L'oferta actual de 3r. d'ESO a centres concertats i la
relació d'aquells que el Govern de la CAIB ha autoritzat per impartir
aquest ensenyament durant el curs 1998/1999 s'adjunten, com a
annex, a aquesta resposta.
 

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

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

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 2385/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa a situació laboral del Dr.
Pérez de Olaguer. (BOPIB núm. 154 de 30 d'abril del 1998).

El metge Sr. Juan José Pérez de Olaguer Clavell té
sol•licitada la compatibilitat amb data de 31 d'octubre del 1997,
sol•licitud que vàrem traslladar a la Conselleria de la Funció Pública
i Interior per ser l'òrgan competent en matèria de personal i, per
tant, d'incompatibilitats, sense que a dia d'avui s'hagi pres resolució
en aquest sentit.
 

Palma, 15 de juny del 1998.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AE) 

A les Preguntes RGE núm. 2399/98 a 2408/98, presentades
per l'Hble Sra. Diputada Àngels Leciñena, relatives a la previsió de
participació de totes les conselleries del Govern balear en el II Pla
d'igualtat de la dona per al 1998. (BOPIB núm. 154 de 30 d'abril del
1998).

La Comissió Interdepartamental de la Dona és un
organisme col•legiat integrat actualment per un representant de
cadascuna de les conselleries que formen el Govern balear.

La CID impulsa i coordina les diverses accions i projectes
que cada conselleria desenvolupa dins l'àmbit de la nostra comunitat
autònoma en execució del II Pla d'igualtat d'oportunitats, per la qual
cosa es reuneix periòdicament per tal de fer-ne el seguiment.

Donat que moltes d'aquestes actuacions es desenvolupen
a llarg termini i que, d'acord amb l'acció 2 del II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones 1996-1999, s'elaborarà un informe
anual a fi de verificar el grau de compliment dels objectius
establerts dins el Pla, serà en el si de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Parlament quan seran detallades les
actuacions que s'han duit a terme pel Govern balear en execució del
II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones durant l'any 1998.
 

Palma, 22 de maig del 1998.
La Consellera de Presidència i Presidenta de la CID:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació
AF) 

A les Preguntes RGE núm. 2409/98 a 2418/98,
presentades per l'Hble Sra. Diputada Àngels Leciñena, relatives a
la participació de totes les conselleries del Govern balear en el II
Pla d'igualtat de la dona. (BOPIB núm. 154 de 30 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.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 2613/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Antònia Munar, relativa a subvencions per a
l'esport de paddle durant l'any 1998. (BOPIB núm. 155 de 8 de
maig del 1998).

Atès que a les Illes Balears no hi ha cap federació balear
de paddle legalment constituïda i atès que les subvencions es
concedeixen a les federacions balears, és per la qual cosa que no
s'ha concedit cap subvenció per a l'esport del paddle durant l'any
1998.
 

Palma, 26 de maig del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm.2614/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Antònia Munar, relativa a aportacions de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per a vestimenta de les
federacions esportives de les Illes Balears durant els anys 1997 i
1998. (BOPIB núm. 155 de 8 de maig del 1998).

La Direcció General d'Esports contempla en els seus
pressuposts l'equipament dels esportistes de les categories menors
per a la seva participació en els respectius campionats d'Espanya
integrats en el programa "L'esport per a l'edat escolar", així com
el dels esportistes representants de les Illes Balears en els
campionats nacionals i/o internacionals, però no es contempla
l'aportació a cap federació per a vestimenta esportiva.
 

Palma, 26 de maig del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 2615/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Antònia Munar, relativa a aportacions de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports a les federacions esportives
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 155 de 8 de maig del 1998).

Les aportacions de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports previstes per a l'any 1998 a les federacions esportives de les
Illes Balears són les següents:

- Desplaçaments a la península amb motiu dels campionats i/o
lligues nacionals per a l'any 1998: 38.000.000 de pessetes. Ordre del
conseller d'Educació, Cultura i Esports de dia 16 de gener de 1998.
Bocaib núm. 13, de 27 de gener de 1998.

- Campionats de les Illes Balears: 22.727.628 de pessetes. Ordre del
conseller d'Educació, Cultura i Esports de dia 22 de gener de 1998.
Bocaib núm. 18, de 7 de febrer de 1998.

- Desplaçaments interinsulars amb motiu dels campionats i/o lligues
nacionals i/o autonòmiques per a l'any 1998: 16.000.000 de
pessetes. Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de dia 23
de març de 1998. Bocaib núm. 48, de 9 d'abril de 1998.

- No podem indicar les federacions beneficiàries, atès que la Junta
avaluadora en matèria de subvencions no es reunirà fins dia 25 de
maig.
 

Palma, 20 de maig del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 2616/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Antònia Munar, relativa a llicències de les
federacions esportives de les Illes Balears. (BOPIB núm. 155 de 8 de
maig del 1998).

Us adjuntam fotocòpia del quadre-resum de llicències de
les federacions esportives de les Balears on es fa constar el nombre
de llicències masculines i femenines i els totals de cada federació.
 

Palma, 26 de maig del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i 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
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 2633/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a subvencions a les entitats locals per
a la redacció de planejament entre 1994 i 1998. (BOPIB núm. 155
de 8 de maig 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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Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 2659/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a zones recreatives de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 155 de 8 de maig del 1998).

Les despeses de manteniment realitzades en cada zona
recreativa són: la neteja, les reparacions, el manteniment de les
infraestructures. S'hi inclouen les despeses de personal,
maquinària, vehicles i materials.

Zona 1: 16.161.635 pessetes
Zona 2:  9.992.675 pessetes
Zona 3: 10.574.735 pessetes
Zona 4: 10.684.090 pessetes

Total Mallorca: 47.413.135 pessetes
Zona 5: 1.527.944 pessetes
Total Menorca: 1.527.944 pessetes
Zona 6: 1.632.350 pessetes
Total Eivissa: 1.632.350 pessetes

Total manteniment àrees recreatives a les Illes Balears:
50.573.429 pessetes. 
 

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

Miquel A. Ramis i Socias

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 2660/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a proveïment d'aigua potable
a la zona rural Favaritx. (BOPIB núm. 155 de 8 de maig del
1998).

El projecte de l'esmentada obra es va redactar el mes de
juny de 1997 i va ser aprovat per Resolució de l'Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria amb data 23 de juliol
de 1998 (se n'adjunta còpia).

L'obra va ser autoritzada i es va disposar de la despesa
el 20 de febrer de 1998, i començà a comptar des d'aqeust dia el
termini de set mesos d'execució de l'obra, la qual és realitzada per
la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria a través de la
societat estatal Empresa de Transformación Agraria S.A. (Tragsa).
En aquests moments l'obra es troba en fase d'execució.
 

Palma, 8 de juny 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.

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 2661/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a projectes d'investigació i
experimentació agràries. (BOPIB núm. 155 de 8 de maig del
1998).

A.- Projectes d'investigació:

Durant l'any 1998 s'està treballant en el desenvolupament
dels següents projectes integrats dins el marc del programa sectorial
I+D agrària i alimentària del Ministerio de Agricultura, Pesca i
Alimentación en col•laboració amb el Instituto Nacional de
Investigación Agrària y Alimentaria (Inia), organisme coordinador
de la investigació agrària a nivell de l'estat.

1.- Títol del projecte: CA 097-001-C 11-4, Ensayos nacionales de
cultivares de olivo.

- Projecte coordinat amb la participació de les deu
comunitats autònomes en el cultiu de l'olivera, té una marcada
importància.

- Pressupost 1998: 625.000 pessetes.
- Lloc de realització: Sa Granja-Palma.
- Objectiu: Estudi del comportament agronòmic i de la

qualitat de l'oli de les vuit varietats d'oliva considerades fins ara les
millors de l'estat, juntament amb les dues més destacables de cada
comunitat autònoma. A Mallorca s'estudiarà també si vertaderament
cultivar "empeltre" és sinònim de la coneguda com "varietat
mallorquina".

2.- Títol del projecte: 2-2SC-95-030-C-2-2: Mejora genética,
obtención, selección, 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).
Aquest projecte va iniciar-se el 1995 i finalitza aquest any.

- Pressupost 1998: 637.000 pessetes.
- Lloc de realització: Sa Pobla: Sa Canova (assaig

regadiu). Campos: S'Hort des Mestre (assaig secà rabiós). Lloseta:
Can Botó (assaig secà dolç).

- Projecte coordinat amb la Universitat de les Illes Balears
(UIB). Ha començat aquest any.

- Pressupost: 4.063.000 pessetes.
- Lloc de realització: Mallorca i Menorca.
- Objectiu: Aconseguir un disseny de control integrat de

la plaga de més importància econòmica en l'àmbit fruiter de les
illes, mitjançant l'aplicació de noves tècniques no contaminants
compatibles amb una agricultura sostenible i l'obtenció de noves
tècniques alternatives als actuals pesticides utilitzats.
 

Palma, 26 de maig 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.

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 2665/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena, relativa a conveni entre el
Govern i la Unac. (BOPIB núm. 155 de 8 de maig del 1998).
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Sobre quin conveni ha signat el Govern balear amb la
Unió d'associacions i centres d'assistència a minusvàlids (Unac)
per al 1998, amb especificació de dotació econòmica global de
conveni, associacions i centres subvencionats i dotació econòmica,
criteris emprats per atorgar les subvencions i associacions i centres
als quals no s'ha subvencionat i per quins motius, us adjuntam la
informació sol•licitada.
 

Palma, 30 de maig del 1998.
La Conselleria de Presidència

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

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 2727/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a la inversió de les empreses de
les Illes Balears per a la preservació del medi ambient. (BOPIB
núm. 156 de 12 de maig del 1998).

El Llibre blanc de la gestió mediambiental patrocinat pel
Ministeri d'Indústria que s'esmenta a la pregunta es titula
exactament Libro blanco de la gestión medioambiental en la
industria española, per tant, quan es parla d'empreses, s'ha
d'entendre d'empreses industrials, cosa lògica en tractar-se d'una
publicació cofinançada pels fons Atica, de la Direcció General de
Tecnologia del Miner.

Atès que es parla d'indústries, no és suficient amb
valorar el percentatge del pressupost dedicat a qüestions
ambientals de manera simple, sinó que s'ha de valorar de quin
sector industrial es tracta en cada cas. Hi ha sectors industrials que
per les seves pròpies característiques de procés han d'invertir
necessàriament molt en qüestions ambientals, mentre que n'hi ha
d'altres en què la incidència ambiental dels seus processos és tal
que els requeriments d'inversió en la matèria queden relativament
molt reduïts.

Per tant, establir comparacions absolutes entre
percentatges d'inversió en matèria de gestió ambiental sense
matisar quins són els sectors industrials implicats o fins i tot sense
considerar el tamany de la indústria és, com a mínim, poc seriós.

També cal fer la consideració que no és el mateix
inversió mediambiental que inversió en gestió mediambiental, i
que és el que fa l'objecte de l'esmentat Llibre blanc, cosa que
sembla confondre el diputat autor de la pregunta.

La gestió mediambiental és un tema molt concret que
suposa la implantació de sistemes i procediments per tal que la
indústria assoleixi uns nivells de qualitat ambiental importants
que, depenent del tipus d'indústria, pot incidir en la seva
competitivitat i, fins i tot, en la seva supervivència empresarial, de
moment, està en una fase inicial d'implementació a les grans
indústries amb especial incidència en el medi ambient, d'aquí la
consideració que s'ha fet abans referent al seu tamany.

S'ha de recordar que si, al document esmentat, Balears
hi figura entre les darreres regions pel que fa a les inversions en
gestió mediambiental, també hi ocupa els mateixos llocs pel que
fa a xifra de negocis i nombre d'empleats als sectors considerats
al document, i una cosa va lligada amb l'altra.

Actualment, la Fundación Entorno, responsable de la
publicació que ha originat la pregunta, desenvolupa una tasca
important per tal d'introduir la gestió mediambiental a les pymes i,
en concret, ja se n'han fet jornades de promoció a Balears amb la
col•laboració de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral.

Ateses tant la feblesa del teixit industrial de Balears com
el tipus i tamany de les nostres indústries, i considerant l'estat actual
de desenvolupament de la gestió ambiental, no té molt de sentit
incloure les Illes en classificacions absolutes respecte de les
inversions en aquesta matèria sense prendre en consideració els
factors comentats abans, que també recull el Llibre blanc.

S'ha de dir també que el Govern balear està fent un
important esforç en el tema de la gestió ambiental en el sector
turístic mitjançant el programa Ecotur, cofinançat pel programa
Life, de la Comissió Europea, i aquest és un sector que té una
importància relativa molt important dins l'estructura
socioeconòmica de les Illes.
 

Palma, 9 de juliol del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socias

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 2728/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a dates de realització dels cursos de
formació laboral. (BOPIB núm. 156 de 12 de maig del 1998).

Amb efectes de dia 1 de maig de 1998, s'ha fet efectiu el
traspàs de competències de formació ocupacional a la Caib.

Assumida aquesta transferència, s'ha fixat com un dels
objectius, importants, aconseguir que les accions formatives del Pla
FIP puguin ser plurianuals, i per tant, traslladar les dates de
realització d'aquests cursos als mesos de temporada baixa.

Cal destacar que l'actual anualitat d'aquestes accions es
desprèn de la pròpia normativa del Pla FIP. 
 

Palma, 29 de maig del 1998.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 2729/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a manca d'inversions a les Pitiüses per
a l'habilitació de carrils per a bicicletes. (BOPIB núm. 156 de 12 de
maig del 1998).

La inversió prevista per la Conselleria de Foment per a
1998 en vies ciclistes no arriba a la xifra esmentada a la pregunta,
és a dir, a 251 milions. De fet, actualment només hi ha en tramitació
el "carril de bicicletes a la C-723, des de ses Salines a Fornells",
amb un pressupost de 76'5 milions de pessetes.
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Prèviament, s'ha d'establir a cada illa una xarxa d'itineraris
cicloturístics aprofitant principalment camins rurals. S'adjunta un
plànol amb la xarxa plantejada inicialment.
 

Palma, 8 de juny del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

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

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 2730/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a mesures per evitar perills
derivats d'obres viàries a les Pitiüses. (BOPIB núm. 156 de 12 de
maig del 1998).

La ronda de Santa Eulàlia suposa una travessia urbana
en un 60%, amb carrils de 3'50 metres cada un, delimitats per una
vorada i una vorera. Precisament, aquest fet provoca de forma
automàtica la reducció de la velocitat dels vehicles que hi circulen.
S'hi preveuen els corresponents passos de vianants i la col•locació
de futurs semàfors amb pitjador.

L'altre 40% del traçat es troba en zona rústica entre dues
rotondes, la de la carretera d'Eivissa a Santa Eulàlia i la de
l'institut, i per altra part, el final de la zona urbana i la carretera de
Santa Eulàlia a Sant Carles. D'aquesta manera, tampoc la velocitat
no podrà ser elevada, ja que és molt curt el recorregut i no hi ha
trànsit de vianants.
 

Palma, 22 de juny del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 2731/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a repartiment per illes de les
aportacions del Govern central per a la realització de programes
socials. (BOPIB núm. 156 de 12 de maig del 1998).

En aquests moments la distribució del crèdit entre els
diversos programes no està feta, atès que encara ens trobam en la
fase de presentació de projectes, per la qual cosa, fins que aquests
no s'aprovin, no podrem facilitar la distribució definitiva.
 

Palma, 3 de juny del 1998.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 2732/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a subvencions per a la
conservació del patrimoni arquitectònic de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 156 de 12 de maig del 1998).

Les subvencions per a la recuperació del patrimoni
arquitectònic concedides pel Govern balear durant 1997 a cada una
de les illes han estat les següents: Mallorca: 18, Menorca: 3, Eivissa,
2.

Durant els mesos de 1998, han estat les següents:
Mallorca: 7, Menorca, 4, Eivissa, 1.

Les denegades durant 1997 han estat les que tot seguit es
relacionen:
- Alcúdia: Projecte bàsic d'execució i ampliació de la parròquia.
Denegada perquè era una ampliació i no una restauració.
- Montuïri: Restauració d'escalons de la parròquia de Sant
Bartomeu. Obra començada i quasi acabada en fer-se la sol•licitud.

Les denegades durant 1998 de moment són:
- Sant Lluís: Reforma del centre cultural i esportiu de Sant Lluís.
Denegada per ser de propietat particular.
 

Palma, 8 de juny del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 2770/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a relació d'obres finançades per la
Conselleria de Presidència (BOPIB núm. 156 de 12 de maig del
1998).

Aquesta UGE informa del següent:

1996:

Ajuntament: Alcúdia
Objecte: Reforma del Centre d'atenció a les persones majors
d'Alcúdia. 
Pressupost: 41.424.853
Termini: 10

Ajuntament: Lloseta 
Objecte: Obres de tancament del Centre de persones majors Rosa R.
Català.
Pressupost: 9.196.000
Termini: 10

Ajuntament: Manacor
Objecte: Obres i equipament de la residència de persones majors. 
Pressupost: 101.800.000
Termini: 10

Ajuntament: Santa Eugènia
Objecte: Obres centre d'atenció a les persones majors.
Pressupost: 20.000.000
Termini: 2

Ajuntament: Capdepera
Objecte: Ampliació i equipament del Centre d'atenció a les persones
majors.
Pressupost: 28.291.011
Termini: 10
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Ajuntament: Andratx
Objecte: Obres i equipament del centre d'atenció a les persones
majors.
Pressupost: 24.175.253
Termini: 10

Ajuntament: Santa Eulàlia
Objecte: Obres i equipament d'un centre de persones majors a
Puig d'en Valls.
Pressupost: 36.276.888
Termini: 10

Ajuntament: Marratxí
Objecte: Obres i equipament del centre de persones majors de
Pòrtol.
Pressupost: 43.879.060
Termini: 10

Ajuntament: Campos
Objecte: Obres d'instal•lació d'elevador residència Sor María
Rafaela.
Pressupost: 5.000.000
Termini: 1

Les tres inversions següents corresponen a les darreres
anualitats dels expedients de subvenció iniciats per la Conselleria
de Sanitat però assumits per la Direcció General d'Acció Social de
la Conselleria de Presidència des de la reestructuració del mes de
juny de 1996.

Ajuntament: Lloseta
Objecte: Construcció del centre de persones majors Rosa Ramon
Català
Pressupost: 9.000.000
Termini: 3

Ajuntament: Santa Eulàlia
Objecte: Obres del centre de persones majors de Sant Carles.
Pressupost: 6.000.000
Termini: 2

Ajuntament: Manacor
Objecte: Obres del centre de persones majors de Son Macià.
Pressupost: 2.500.000
Termini: 2

1997:

Ajuntament: Alaior
Objecte: Obres i equipament del centre de persones majors a la
residència d'Alaior.
Pressupost: 50.702.050
Termini: 10

Ajuntament: Alcúdia
Objecte: Obres centre d'atenció a les persones majors del port
d'Alcúdia.
Pressupost: 52.790.479
Termini: 10

Ajuntament: Santa Maria
Objecte: Obres i equipament de la residència Cas Metge Rei. 
Pressupost: 45.643.560
Termini: 10

Ajuntament: Inca
Objecte: Obres d'adequació i equipament del centre de persones
majors dels habitatges Fernández Cela, d'Inca.
Pressupost: 5.999.933
Termini: 10

Ajuntament: Sineu
Objecte: Obres de la residència Hospital de Sineu.
Pressupost: 7.990.969
Termini: 10

Ajuntament: Sa Pobla
Objecte: Obres de la segona fase del centre d'atenció a les persones
majors.
Pressupost: 19.978.420
Termini: 3

Ajuntament: Porreres
Objecte: Obres del centre d'atenció a persones majors.
Pressupost: 1.060.310
Termini: 1

Ajuntament: Mancor de la Vall
Objecte: Obres d'instal•lació de climatització al centre de persones
majors. 
Pressupost: 2.534.516
Termini: 1

Ajuntament: Artà
Objecte: Obres al centre d'atenció a les persones majors de la
Colònia de Sant Pere.
Pressupost: 1.097.949
Termini: 1

Ajuntament: Santa Margalida
Objecte: Obres i equipament del centre d'atenció a les persones
majors de Can Picafort.
Pressupost: 32.647.610
Termini: 10

Ajuntament: Campos
Objecte: Obres al centre d'atenció a les persones majors.
Pressupost: 315.700
Termini: 1

Ajuntament: Campos
Objecte: Instal•lació d'elevador per a discapacitats a la piscina
municipal.
Pressupost: 740.000
Termini: 1

1998:

Ajuntament: Consell
Objecte: Reforma i ampliació del centre de persones majors.
Pressupost: 11.218.044
Termini: 10

Ajuntament: Selva
Objecte: Obres al centre d'atenció a les persones majors.
Pressupost: 1.900.000
Termini: 1
 

Palma, 29 de maig del 1998.
La Conselleria de Presidència
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Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 2772/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a relació d'obres finançades per
la Conselleria de Foment. (BOPIB núm. 156 de 12 de maig del
1998).

Us adjunt relació d'obres finançades per la Conselleria
de Foment.
 

Palma, 2 de juny del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

La relació d'obres finançades per la Conselleria de
Foment queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major
a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 2773/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a relació d'obres finançades per
la Conselleria de Sanitat i Consum. (BOPIB núm. 156 de 12 de
maig del 1998).

Relació d'obres finançades per la Conselleria de Sanitat
i Consum:

Ajuntament: Alcúdia
Objecte:  de salut.
Pressupost: 70.735.484
Termini: 1996/2005

Ajuntament: Artà
Objecte: de salut de Nuredduna
Pressupost: 17.896.337
Termini: 1997/2006

Ajuntament: Binissalem
Objecte: de salut.
Pressupost: 105.887.841
Termini: 1997/2006

Ajuntament: Campanet
Objecte: sanitari
Pressupost: 52.500.000
Termini: 1997/2006

Ajuntament: Campos
Objecte: de salut.
Pressupost: 120.855.414
Termini: 1997/2006

Ajuntament: Costitx
Objecte: sanitari
Pressupost: 13.541.633
Termini: 1998/2007

Ajuntament: Deià
Objecte: sanitari
Pressupost: 38.181.545
Termini: 1997/2006

Ajuntament: Eivissa
Objecte: sanitari de sa Penya
Pressupost: 35.000.000
Termini: 1996/2000

Ajuntament: Es Mercadal 
Objecte: sanitari de Fornells
Pressupost: 13.487.671
Termini: 1996/2005

Ajuntament: Escorca
Objecte: sanitari de sa Calobra
Pressupost: 12.599.586
Termini: 1998/2007

Ajuntament: Ferreries
Objecte: sanitari
Pressupost: 37.927.311
Termini: 1996/2005

Ajuntament: Llubí
Objecte: sanitari
Pressupost: 26.500.000
Termini: 1997/2006

Ajuntament: Montuïri
Objecte: sanitari
Pressupost: 6.487.200
Termini: 1998/2007

Ajuntament: Pollença
Objecte: sanitari al moll
Pressupost: 25.000.000
Termini: 1996/2005

Ajuntament: Sant Llorenç
Objecte: sanitari de Son Carrió
Pressupost: 30.000.000
Termini: 1996/2005

Ajuntament: Sant Lluís
Objecte: sanitari
Pressupost: 39.643.401
Termini: 1996/2005

Ajuntament: Santa Eulàlia del Riu
Objecte: sanitari de Jesús
Pressupost: 12.221.917
Termini: 1997/2006

Ajuntament: Santa Eulàlia del Riu
Objecte: sanitari Santa Gertrudis
Pressupost: 30.000.000
Termini: 1996/2005

Ajuntament: Santa Margalida
Objecte: sanitari de Son Serra de Marina
Pressupost: 11.000.000
Termini: 1996/2005

Ajuntament: Selva
Objecte: sanitari de Biniamar
Pressupost: 20.981.077
Termini: 1998/2007

Ajuntament: Son Servera
Objecte: sanitari
Pressupost: 47.621.000
Termini: 1997/2006
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Palma, 4 de juny del 1998.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 2774/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a relació d'obres finançades per
la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria. (BOPIB núm. 156
de 12 de maig del 1998).

Us adjunt la relació demanada, d'obres finançades
mitjançant el Pla deu.
 

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

La relació d'obres finançades mitjançant el Pla deu queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 2779/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a inversions i activitats a
Menorca i a Eivissa a l'Encomana de Gestió d'Agricultura. (BOPIB
núm. 156 de 12 de maig del 1998).

Anualment, la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria transfereix al Consell Insular de Menorca 20.000.000 de
pessetes i al Consell Insular d'Eivissa i Formentera la mateixa
quantitat en concepte d'inversions emparades en l'Encomana de
Gestió.

A la primeria d'any, es fa una previsió d'inversions
aprovades a la Comissió mixta, que posteriorment es van
executant durant tot l'any.

Respecte de les inversions i activitats desenvolupades
durant l'any 1997, s'adjunten còpies.  
 

Palma, 8 de juny 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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