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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 7406/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eberhard Grosske, relativa a subvencions als Foment de
Turisme. (BOPIB núm. 136 de 24 de desembre del 1997).

L'Ibatur, en els exercicis de 1995, 1996 i 1997 ha
realitzat les següents aportacions als Foment de Turisme:

Foment de Turisme de Mallorca:

Any 1995:

Quantia Concepte
3.799.994 PTA Fullet concerts
8.400.000 PTA Campanya neteja rutes cicloturístiques
2.256.291 PTA Educacionals, periodistes, fires, material

publicitari i trameses.
602.040 PTA Revista Quentin
495.838 PTA Maillots
4.500.000 PTA Campanya neteja
24.977.195 PTA Un hivern a Mallorca

Any 1996:

Quantia Concepte
1.980.000 PTA Neteja rutes
39.993.364 PTA Un hivern a Mallorca
2.634.970 PTA Accions promocionals

Any 1997:

Quantia Concepte
1.269.000 PTA Desplaçament ITB
226.200 PTA Diapositives
16.506.791 PTA Campanya a Gran Bretanya
79.231.147 PTA Accions promocionals
172.333 PTA Presentació a Gran Bretanya
412.500 PTA Allotjament TV Alemanya Ken Schöne

land

Foment del Turisme de Menorca:

Any 1995:

Quantia Concepte
12.272.049 PTA Accions promocionals
208.815 PTA Desplaçaments
107.395 PTA Allotjaments
3.804.800 PTA Menorca te quiero ver

Any 1996:

Quantia Concepte
19.192.851 PTA Conveni tripartit amb el Consell Insular

de Menorca
69.815 PTA Desplaçaments

Any 1997:

Quantia Concepte
60.470.000 PTA Conveni tripartit amb el Consell Insular de

Menorca
271.844 PTA Desplaçaments

Foment del Turisme d'Eivissa:

Any 1995:

Quantia Concepte
3.048.781 PTA Assistència a fires, tramesa de material
2.000.000 PTA Campanya neteja
191.108 PTA Desplaçaments
133.127 PTA Allotjaments

Any 1996:

Quantia Concepte
3.276.695 PTA Campanya a França
4.412.729 PTA Assistència a fires
170.851 PTA Desplaçaments

Any 1997:

Quantia Concepte
7.151.000 PTA Exposició Frankfurt, Good Morning TV.
4.025.962 PTA Campanya a França
2.779.766 PTA Assistència a fires
111.074 PTA Desplaçaments 
 

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

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2035/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a Pla de comerç. (BOPIB
núm. 153 de 24 d'abril del 1998).

S'adjunten relacions dels expedients de sol•licitud
presentats a la Direcció General de Comerç relatius al Pla
Procomerç. Les relacions estan dividides per programes:

a) Subvenció directa per a inversió en actius fixos.
b) Subvenció de crèdits per a inversió en actius fixos.
c) Equipaments comercials.
d) Assistència tècnica.
e) Artesania.
f) Subvenció capital circulant.

No es contesten de manera específica totes les qüestions
formulades ja que, fins que tots els expedients no s'hagin sotmès a
la informació en la Comissió de seguiment i control, no hi haurà
tota la informació sol•licitada en els programes informàtics.
 

Palma, 16 de juny del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Les relacions adjuntes a la resposta queden dipositades al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2884/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la Comissió per
desenvolupar la declaració de Servei públic dels vols entre illes.
(BOPIB núm. 158 de 27 de maig del 1998).

La composició de la Comissió mixta està formada per
dues delegacions, una, estatal, i l'altra, balear, presidides
respectivament pel secretari general tècnic del Ministeri de
Foment i pels consellers de Foment i d'Economia i Hisenda.

Tots hi van acompanyats dels col•laboradors que
estimen més adients.

No ha quedat registre de les vegades que han estat
reunits, i els acords a què s'ha arribat quedaran plasmats en el
decret pel qual s'augmenten els descomptes en els vols
interinsulars així com a les corresponents declaracions de línies
amb obligació de servei públic.
 

Palma, 25 de juny del 1998.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2885/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a execució de la ronda nord
de Ciutadella. (BOPIB núm. 158 de 27 de maig del 1998).

La ronda nord de Ciutadella, el projecte de la qual fou
aprovat definitivament dia 3 de gener de 1997, figura dins el
Conveni de col•laboració en matèria de carreteres signat amb el
Ministeri de Foment.

La contractació de l'obra es produirà dins el present any,
per començar-ne l'execució l'any 1999 i, per tant, no quedarà
afectada per la sentència del Tribunal Superior de Justícia, donat
que el Pla director sectorial de carreteres, ara a informació
pública, s'aprovarà definitivament abans de la contractació.
 

Palma, 29 de juny del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2892/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a nòmina pagada el mes de
febrer al personal docent de la Conselleria d'Educació. (BOPIB
núm. 158 de 27 de maig del 1998).

L'import de la nòmina pagada el mes de febrer
corresponent al personal funcionari docent de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports és de 2.071.894.046 pessetes.
 

Palma, 12 de juny del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2893/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a nòmina pagada el mes de març al
personal docent de la Conselleria d'Educació. (BOPIB núm. 158 de
27 de maig del 1998).

L'import de la nòmina pagada el mes de març
corresponent al personal funcionari docent de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports és de 2.076.855.780 pessetes.
 

Palma, 12 de juny del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2894/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a nòmina als centres concertats el
mes de gener. (BOPIB núm. 158 de 27 de maig del 1998).

L'import de la nòmina pagada el mes de gener
corresponent al personal docent de centres concertats de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports és de 483.924.296
pessetes.
 

Palma, 12 de juny del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 2895/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a nòmina als centres concertats el
mes de febrer. (BOPIB núm. 158 de 27 de maig del 1998).

L'import de la nòmina pagada el mes de febrer
corresponent al personal docent de centres concertats de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports és de 449.965.257
pessetes.
 

Palma, 12 de juny del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2896/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a nòmina als centres concertats el
mes de març. (BOPIB núm. 158 de 27 de maig del 1998).

L'import de la nòmina pagada el mes de març
corresponent al personal docent de centres concertats de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports és de 452.845.269
pessetes.
 

Palma, 12 de juny del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.
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Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 2902/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a repercussions econòmiques.
(BOPIB núm. 158 de 27 de maig del 1998).

En primer lloc, s'ha d'esperar al resultat del recurs de
cassació interposat davant el Tribunal Suprem contra la sentència
que ens ocupa.

En segon lloc, entenem que les obres més importants
dutes a terme no es poden considerar com a obres il•legals perquè
estan emparades per diversos instruments urbanístics. Entre els
quals destaca el Pla viari de Palma, aprovat pel Consell de Govern
dins el mes de juliol de 1985, l'entitat del qual és similar a la d'un
pla sectorial de carreteres, però circumscrit a un àmbit territorial
menor (àrea de Palma).

En tercer lloc, hem de posar de manifest que totes les
actuacions dutes a terme en la xarxa de carreteres des de l'any
1990 es troben previstes i grafiades en el Pla director aprovat
inicialment el mes de juny de 1994, el qual ara se sotmet per
segona vegada a la tramitació d'informació pública.

Cap obra, ni tan sols les de condicionament (que no
entren dins l'exigència de l'article 19 de la Llei de carreteres de la
Caib) n'està exclosa de la consideració a l'esmentat pla.

Per tot això, entenem que no s'ha de considerar que de
la necessària lentitud en la tramitació d'un pla tan complex es
pugui derivar que les obres contingudes en ell estan desemparades
legalment. Moltes d'elles han resolt greus problemes de seguretat
i de trànsit, la solució dels quals no admetia demora.

En funció de tot això i del resultat del recurs, s'hauran
d'estudiar els termes de les resolucions dels tribunals, per veure a
quina obra es contreuen, per conèixer les indemnitzacions a què
poguessin donar lloc.
 

Palma, 29 de juny del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2904/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a Llei 5/90, de 24 de maig, de
carreteres de la Caib. (BOPIB núm. 158 de 27 de maig del 1998).

Totes les obres realitzades des de l'any 1990 figuren
recollides en el Pla director sectorial de carreteres, ara a
informació pública per segona vegada. Cap d'elles s'oposa al que
preveu el Pla director, ja que s'ha de recordar que està aprovat
inicialment des de juny de 1994.

Si observam el plànol que reflecteix les esmentades
obres, hi veurem que en la major part són condicionaments,
exclosos de forma expressa de l'àmbit de l'article 19 de la Llei de
carreteres.

Altres obres importants són:

- Via de cintura de Palma.
- Trams del segon cinturó de Palma: Totes dues incloses

en el Pla viari de Palma, aprovat pel Consell de Govern dia 18 de
juliol de 1985, i en els successius plans generals d'ordenació urbana.

- Autopista central: Projectes sotmesos a informació
pública i aprovats pel Parlament. Tram Marratxí-Consell. Execució
anterior a la Llei de carreteres de la Caib.

- Túnel de Sóller: Plec de condicions del concurs tramitat
pel Parlament. Informació pública de l'avantprojecte que serví de
base.

- Variant de Peguera: Informació pública del projecte de
traçat. Execució de l'obra iniciada abans de l'entrada en vigor de la
Llei de carreteres de la Caib.
 

Palma, 29 de juny del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 2905/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons, relativa a percentatge de programes informatius
culturals o educatius. (BOPIB núm. 158 de 27 de maig del 1998).

1. El text de la pregunta del diputat Sr. Pons fa al•lusió al
sistema de gestió directa i hem d'especificar que aquest concurs per
a la concessió d'emissores de radiodifusió sonora en ones mètriques
amb modulació de freqüència és pel sistema de gestió INDIRECTA.

2. No es pot donar cap resposta a la pregunta del Sr. Pons,
ja que fins dia 18 de juny de 1998, a les 9'30 hores, no es durà a
terme l'obertura, en acte públic, dels sobres número 2 (oferta
tècnica) i número 3 (memòria descriptiva), que contenen les dades
que es demanen.
 

Palma, 9 de juny del 1998.
Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2906/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons, relativa a percentatge de producció pròpia.
(BOPIB núm. 158 de 27 de maig del 1998).

1. El text de la pregunta del diputat Sr. Pons fa al•lusió al
sistema de gestió directa i hem d'especificar que aquest concurs per
a la concessió d'emissores de radiodifusió sonora en ones mètriques
amb modulació de freqüència és pel sistema de gestió INDIRECTA.

2. No es pot donar cap resposta a la pregunta del Sr. Pons,
ja que fins dia 18 de juny de 1998, a les 9'30 hores, no es durà a
terme l'obertura, en acte públic, dels sobres número 2 (oferta
tècnica) i número 3 (memòria descriptiva), que contenen les dades
que es demanen.
 

Palma, 9 de juny del 1998.
Presidència del Govern.
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Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2907/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons, relativa a percentatge de programació en
català, castellà i altres llengües. (BOPIB núm. 158 de 27 de maig
del 1998).

1. El text de la pregunta del diputat Sr. Pons fa al•lusió
al sistema de gestió directa i hem d'especificar que aquest concurs
per a la concessió d'emissores de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència és pel sistema de gestió
INDIRECTA.

2. No es pot donar una resposta a la pregunta del Sr.
Pons, ja que fins dia 18 de juny de 1998, a les 9'30 hores, no es
durà a terme l'obertura, en acte públic, dels sobres número 2
(oferta tècnica) i número 3 (memòria descriptiva), que contenen
les dades que es demanen.
 

Palma, 9 de juny del 1998.
Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2908/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons, relativa a programació en català. (BOPIB
núm. 158 de 27 de maig del 1998).

1. El text de la pregunta del diputat Sr. Pons fa al•lusió
al sistema de gestió directa i hem d'especificar que aquest concurs
per a la concessió d'emissores de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència és pel sistema de gestió
INDIRECTA.

2. No es pot donar cap resposta a la pregunta del Sr.
Pons, ja que fins dia 18 de juny de 1998, a les 9'30 hores, no es
durà a terme l'obertura, en acte públic, dels sobres presentats pels
licitadors número 2 (oferta tècnica) i número 3 (memòria
descriptiva), que contenen les dades que es demanen.
 

Palma, 9 de juny del 1998.
Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2909/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons, relativa a concessió d'emisores
comercials. (BOPIB núm. 158 de 27 de maig del 1998).

1. El text de la pregunta del diputat Sr. Pons fa al•lusió
al sistema de gestió directa i hem d'especificar que aquest concurs
per a la concessió d'emissores de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència és pel sistema de gestió
INDIRECTA.

2. Llistat d'entitats sol•licitants:
Empreses: 1, Publicidad 3 S.A. 2, Radio Blanca. 3,

Uniprex S.A. 4, Medippres S.A. 5, Ambiente Musical S.A. 6,
Empresa Española Radio por Ondas S.A. 7, Compañía Europea de
Radiodifusión. 8, Radio Popular S.A. Cope. 9, Cadena Ser. 10, Luís
del Olmo Marote. 11, Recoletos Compañía Editorial. 12, Hora Nova
S.A. 13, JBK Medios S.L. 14, Última Hora Radio. 15, Prenshora
S.L. 16, Asociación Cultural Radio Portmany. 17, Radio Eivissa
S.L. 18, Grupo Zeta Radio S.L. 19, Corian Europea S.L. 20,
Corpuratu S.L. 21, Canal Mundo Radio Baleares S.L. 22, Muinmo
S.L. 23, La Veu de Menorca S.L.24, La Voz de Baleares. 25, KBA
S.L. 26, Juan Tur Riera. 27, Produccions Blau S.L. 28, Antonio
Planells Riera. 29, Flash S.L. 30, Unión Ibérica de Radio S.A. 31,
Rinca Comunicacions S.L.  
 

Palma, 9 de juny del 1998.
Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2940/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Balanzat, relativa als herbicides utilitzats a les cunetes
de les carreteres. (BOPIB núm. 158 de 27 de maig del 1998).

Els herbicides utilitzats pel Departament de Carreteres
contenen en la seva composició, com a element actiu, glifosat, i són
herbicides qualificats com a AAA en la denominació oficial del
Ministeri d'Agricultura. Els seus noms comercials són Roundup,
Sipcam-Buggy i Logrado.
 

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2963/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a òrgan de coordinació. (BOPIB núm.
159 de 29 de maig del 1998).

Totes les preguntes parlamentàries formulades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM ho són en relació amb l'exercici de
la potestat reglamentària que atorga la Llei 2/1998, de 13 de març,
d'ordenació d'emergències a les Illes Balears, al seu article 7.1.

Aquesta llei imposa al Govern de la Comunitat Autònoma
l'obligació del desplegament reglamentari en matèria d'emergència
que recullen, entre d'altres, els articles 3.2, 4.2, 5.2, 5.5, 5.6 i 10.3.

Al mateix temps, imposa al seu article 33 l'obligació
d'establir mitjançant decret l'organització, funcionament i règim
jurídic de l'Institut balear de seguretat pública, i autoritza, la pròpia
llei, la integració total o parcial de l'Escola de Policia Local de la
Caib a l'esmentat institut.

La creació d'aquest institut, així com la creació de la
Comissió d'emergències i protecció, acordada per l'article 10 de
l'esmentat text legal, ha estat considerada per aquesta administració
com a punt de partida per establir les bases en què han de
fonamentar-se les respostes organitzades davant tots els temes
relacionats amb situacions d'emergència i protecció; al mateix
temps, s'ha de tenir en compte que des del moment que la Llei
defineix la Comissió com a òrgan superior, de caràcter consultiu i
de coordinació, tot el desplegament normatiu que en temes
d'emergència i protecció hagi de realitzar l'Administració haurà de
presentar-se davant aquesta comissió als efectes d'emetre l'informe
oportú.
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És per tot això que el treball s'ha centrat en l'elaboració
dels esborranys de decret per tal d'establir l'organització i el
funcionament de la Comissió d'emergències i protecció (a la qual
cosa obliga l'article 10.3) i l'organització, funcionament i règim
jurídic de l'Institut balear de seguretat pública (disposat a l'article
35.1), havent estat acordada la integració de l'Escola de Policia
Local de la Caib a l'esmentat institut per Acord del Consell de
Govern en sessió que va tenir lloc en data 29 de maig de 1998.
 

Marratxí, 16 de juny del 1998.
La Consellera de Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
S) 

A les preguntes RGE núm. 2964/98, 2965/98 i 2966/98,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relatives a
autoprotecció i informació. (BOPIB núm. 159 de 29 de maig del
1998).

L'article 5 de la Llei 2/98 estableix que les persones,
empreses i entitats que realitzin activitats que puguin generar
situacions d'emergència, així com els centres i instal•lacions que
puguin resultar-ne afectats, estan obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció per poder fer-hi front, amb encàrrec al Govern de
la Caib de catalogar aquestes activitats i tipus de centres i a
precisar les mesures mínimes a adoptar en cada cas. Atesa la
complexitat del manament legal, es fa necessari disposar d'un
temps prudencial per elaborar aquest catàleg. Es creu per part
d'aquesta administració que dins la mateixa normativa s'ha
d'integrar el punt 5 de l'esmentat article i estendre l'autoprotecció
entre empreses d'un mateix sector.

Tot i això, el punt 6 de l'esmentat article 5, en ser un
manament que contempla les activitats informatives i formatives
destinades als ciutadans, s'ha entès adient integrar-lo com una
funció del Centre de formació de l'Institut balear de seguretat
pública, per donar-li un enfocament educatiu, no tan sols cap a la
Comunitat, sinó per a tota la població, i obtenir una major difusió
de les campanyes concretes que pugui realitzar aquest centre.
 

Marratxí, 16 de juny del 1998.
La Consellera de Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 2967/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a col•laboració ciutadana.
(BOPIB núm. 159 de 29 de maig del 1998).

La disposició addicional cinquena de la Llei 2/1998
estableix l'obligació per part del Govern de la Caib de presentar en
un termini de dos anys un projecte de llei sobre Protecció civil a
les Illes Balears. Entén aquesta administració que és a l'esmentat
projecte on s'ha de regular la col•laboració ciutadana amb
l'extensió que es disposa a l'article 4 de l'esmentat text legal.
 

Marratxí, 16 de juny del 1998.
La Consellera de Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 2968/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a naturalesa dels serveis d'emergència.
(BOPIB núm. 159 de 29 de maig del 1998).

Pròximament, es procedirà per part d'aquesta
administració a elaborar el reglament de dotacions mínimes per als
serveis d'emergència, als efectes del seu correcte funcionament com
a serveis públics d'aquesta comunitat.
 

Marratxí, 16 de juny del 1998.
La Consellera de Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 2970/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a serveis d'agroturisme. (BOPIB núm.
159 de 29 de maig del 1998).

Us tramet, adjuntà, còpia del llistat del Servei
d'agroturisme de l'illa de Mallorca, ja que a les altres illes els
consells insulars ja tenen competència en l'esmentada matèria.
 

Palma, 19 de juny del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

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

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 2971/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a projectes finançats pel Govern.
(BOPIB núm. 159 de 29 de maig del 1998).

El Fons de cohesió ha cofinançat els següents grups de
projectes del Govern balear per a les carteres de 1995 i 1995/1996:

Cartera 95: "Conjunt de projectes de repoblament, lluita
contra l'erosió i la desertificació, i regeneració d'ecositemes
degradats per incendis a la conca hidrogràfica de les Illes Balears",
que contempla les actuacions següents:

1. Regeneració natural i implantació coberta vegetal (Andratx).
2. Dics Es Pujol i Azud Torrent Es Verger (Santanyí i Bunyola).
3. Millora forestal i implantació en Serra Tramuntana (Artà i altres).

Cartera 95/96: "Conjunt de projectes de forestació, lluita
contra l'erosió i la desertificació, i regeneració d'ecosistemes
degradats per incendis a la conca hidrogràfica de les Illes Balears.
A l'esmentada cartera es reagrupen les accions aprovades a l'anterior
Decisió (cartera 95) o els nous projectes aprovats per la Comissió
per al 1996. Les noves accions incloses a la cartera són:
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1. Hidrotècnies a la comarca d'Artà.
2. Hidrotècnies a la comarca de Manacor.
3. Millora i implantació de la coberta vegetal (Llucmajor i altres).
4. Millora forestal (Alcúdia i altres).
5. Regeneració natural i implantació (Andratx i Calvià).
 

Palma, 16 de juny del 1998.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 2972/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a fons estructurals Feder dins el
marc de l'Objectiu 5B a les Illes Balears. (BOPIB núm. 159 de 29
de maig del 1998).

Destí i quantia dels Fons estructurals Feder (5B):

Mesura: 2.1. Infraestructures bàsiques i de suport.
1994: 270.390.666 pessetes
1995: 99.690.680 pessetes
1996: 210.756.142 pessetes
1997: 348.272.886 pessetes

Mesura: 2.2. Accions en favor d'inversions.
1994: 123.341.279 pessetes
1995: 186.349.114 pessetes
1996: 210.756.142 pessetes
1997: 348.272.886 pessetes

Mesura: 2.3. Turisme rural.
1994: 12.507.860 pessetes
1995: 123.519.665 pessetes
1996: 192.383.684 pessetes
1997: 142.987.028 pessetes

Mesura: 2.4. Investigació i desenvolupament tecnològic.
1994: 17.523.900 pessetes
1995: -
1996: -
1997: -

Mesura: 2.5. Accions mediambientals nuclis rurals.
1994: 4.131.812 pessetes
1995: 12.312.266 pessetes
1996: 8.098.554 pessetes
1997: 5.839.327 pessetes

Mesura: 2.6. Infraestructura de desenvolupament rural.
1994: 67.702.462 pessetes
1995: 85.223.364 pessetes
1996: 54.923.697 pessetes
1997: 57.173.907 pessetes

Total:
1994: 495.597.979 pessetes
1995: 507.095.089 pessetes
1996: 573.739.737 pessetes
1997: 895.426.493 pessetes

Son beneficiaris d'aquestes mesures: Els habitants dels nuclis
urbans de les zones rurals delimitades com a Objectiu 5B; les
petites i mitjanes empreses radicades o que es vulguin instal•lar
dins el territori de l'Objectiu 5B, i la població de la zona 5B i, per
extensió, els visitants i la resta de població de les Balears.

Nota: Les xifres es presenten en termes d'execució real. El
desglossament es presenta per mesures. La previsió per a 1998 és de
786'5 milions de pessetes. La previsió per a 1999 es fixarà depenent
del nivell d'execució fins el 31.12.98. 
 

Palma, 22 de juny del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 2973/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a fons estructurals Feoga-O dins el
marc de l'Objectiu 5B a les Illes Balears. (BOPIB núm. 159 de 29 de
maig del 1998).

Destí i quantia dels fons estructurals Feoga-O:

Mesura: 1.1. Infraestructura rural.
1994: -
1995:126.880.211 pessetes
1996: 29.061.310 pessetes
1997: 130.136.549 pessetes

Mesura: 1.2. Diversificació agrària.
1994: 299.151.927 pessetes
1995: 182.267.536 pessetes
1996: 260.888.805 pessetes
1997: 206.013.844 pessetes

Mesura: 1.3. Lluita contra la desertificació.
1994: 162.318.061 pessetes
1995: 90.420.401 pessetes
1996: 41.549.467 pessetes
1997: 23.457.339 pessetes

Mesura: 1.4. Conservació de la biodiversitat.
1994: 82.563.870 pessetes
1995: 103.773.929 pessetes
1996: 94.516.111 pessetes
1997: 127.723.245 pessetes

Mesura: 1.5. Protecció i millora coberta vegetal.
1994: 90.866.544 pessetes
1995: 113.715.586 pessetes
1996: 111.455.542 pessetes
1997: 152.956.191 pessetes

Mesura: 1.6. Renovació i desenvolupament nuclis rurals.
1994: 63.012.713 pessetes
1995: 31.294.082 pessetes
1996: -
1997: -

Mesura: 1.7. Infraestructures bàsiques i de suport.
1994: -
1995: -
1996: 4.780.000 pessetes
1997: 12.000.000 pessetes

Total:
1994: 697.913.115 pessetes
1995: 648.351.745 pessetes
1996: 542.251.235 pessetes
1997: 652.287.168 pessetes
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Són beneficiaris d'aquestes mesures: Els titulars d'explotacions
agràries i les artesans de les zones rurals delimitades com a
Objectiu 5B, i els habitants i la població de les zones rurals
delimitades com a Objectiu 5B.

Nota: Les xifres es presenten en termes d'execució real. El
desglossament es presenta per mesures. La previsió per a 1998 és
de 909 milions de pessetes. La previsió per a 1999 es fixarà
depenent del nivell d'execució fins el 31.12.98.
 

Palma, 22 de juny del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 2979/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a centre de salut de Santa
Eulària. (BOPIB núm. 159 de 29 de maig del 1998).

La Conselleria de Sanitat i Consum i l'Ajuntament de
Santa Eulària del Riu mantenen converses per tal de trobar la
forma més adient de finançament de la construcció del centre de
salut, i així cloure el mapa sanitari de les Pitiüses, objectiu
prioritari d'aquesta conselleria.
 

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

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 2981/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a la barriada de sa Penya,
d'Eivissa. (BOPIB núm. 159 de 29 de maig del 1998).

En relació amb la participació de l'Ibavi en una
promoció d'habitatges en la barriada de sa Penya, d'Eivissa,
l'informam que es mantenen contactes amb l'Ajuntament d'Eivissa
perquè quan estigui formalitzat el pertinent conveni i l'Ajuntament
d'Eivissa ho disposi, estudiarà la intervenció més adequada a
desenvolupar.
 

Palma, 11 de juny del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 2982/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a la restauració del Castell
d'Eivissa. (BOPIB núm. 159 de 29 de maig del 1998).

En base al conveni de col•laboració entre la Conselleria
de Foment i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera per a la
demolició, consolidació i rehabilitació del Castell d'Eivissa, signat
entre ambdues entitats dia 9 de desembre de 1997, la quantitat
aportada pel Govern balear és de 60.000.000 de pessetes, d'acord
amb el que s'estipula en la clàusula primera de l'esmentat conveni.

La quantitat a aportar pel Govern balear per a la
restauració del Castell d'Eivissa durant l'any 1998, així com la
quantitat global per a l'esmentat projecte, queda pendent de la
signatura del pertinent conveni, actualment en fase d'esborrany,
entre el Ministerio de Fomento, el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera i el Govern balear. 
 

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

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 2983/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a despeses del viatge a Sud-amèrica
del president del Govern. (BOPIB núm. 159 de 29 de maig del
1998).

El Govern i la Cambra de Comerç tenen un conveni per a
la promoció de les accions comercials de les Balears a l'exterior
mitjançant el qual es va finançar aquest viatge.

El nombre de periodistes va ser de 15. El Govern era el
responsable de la gestió del viatge i hi eren representats els mitjans
més importants: TVE, A3, Canal 4, Cope, Ser, Menorca, Diario de
Mallorca, Diari de Balears, Última Hora, La Voz, Efe i El Día del
Mundo.
 

Palma, 8 de juny del 1998.
Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 2985/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a viatge a Sud-amèrica del president
del Govern. (BOPIB núm. 159 de 29 de maig del 1998).

Nombre de persones que es desplaçaren a Amèrica del
Sud amb el president, desglossat per: membres del Govern,
funcionaris, acompanyants i altres.

Al viatge a Amèrica del Sud, hi varen anar les persones
següents:

Membres del Govern: Conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria.

Funcionaris:
Departament de premsa: Javier Mato, Andrea Torrens i

Vicenç Juan.
Departament de seguretat: Antoni Ramírez.
Departament de protocol: Elena Aznar, Gabriel Pérez,

Antoni Coll i Joan Pujol.

Acompanyants: Cap.

Altres: Cap.

Hi ha persones que han fet parcialment el viatge:

Membres del Govern: Conseller de Turisme i Consellera
de Presidència.
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Funcionaris:
Responsable de Relacions amb Cases Regionals.
Departament de protocol: Margalida Pol i Jaume

Payeras.
 

Palma, 8 de juny del 1998.
Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 2988/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a nombre de competicions de
pesca submarina autoritzades i denegades a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 159 de 29 de maig del 1998).

A.- El nombre de competicions de caça submarina
autoritzades el 1997 per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria a cadascuna de les illes foren:

- 9 a Menorca: 2 a les zones originalment sol•licitades, 4 amb
reducció dels límits sol•licitats i 3 amb canvis de lloc.
- 6 a Eivissa i Formentera: 4 a les zones originals i 2 amb canvi de
lloc.
- 12 a Mallorca: 5 a les zones originals, 5 amb reducció dels límits
sol•licitats i 2 amb canvi de lloc.

B.- Les competicions autoritzades per la Caci el 1998 a
cadascuna de les illes han  estat:

- 5 a Menorca: 4 a la zona original i 1 amb canvi de lloc.
- 3 a Eivissa i Formentera: a les zones originals.
- 12 a Mallorca: 10 a les zones originals i 2 amb canvi de lloc.

C.- Les proves no autoritzades han estat:

1997: Cap.
1998: Tres.
 

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

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 2989/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a sancions per competicions de
pesca il•legals. (BOPIB núm. 159 de 29 de maig del 1998).

No ha estat necessari imposar-ne cap. Totes les
competicions de pesca submarina que s'han realitzat a les Balears,
de les quals tenim coneixement, s'han fet després de ser
autoritzades.

Per altra banda, les talles mínimes per puntuar a les
proves realitzades per la Fedas són molt superiors a les talles
mínimes legals, per la qual cosa no s'hi donen infraccions per la
talla. 
 

Palma, 15 de juny del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 2990/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a mesures contra la captura il•legal de
tortugues de mar. (BOPIB núm. 159 de 29 de maig del 1998).

A.- Desconeixem l'estudi del qual ens parlau, relatiu a la
captura de 300 tortugues a les Balears l'any.

B.- Segons una recent publicació de la Direcció General
de Medi Ambient, a les aigües que envolten les Balears hi ha una
població resident de l'ordre de les 20.000 tortugues, la qual cosa
dóna l'autèntica dimensió de la mort de 300 tortugues l'any.

C.- No obstant això, totes les espècies de tortugues
marines mediterrànies són protegides per la Llei, i la seva captura
voluntària és una pràctica prohibida per la legislació pesquera
(Reglament (CE) 1624/94 del Consell de 27 de juny de 1994), per
la qual cosa és una de les infraccions objecte de persecució per part
de la Inspecció pesquera del Govern balear.
 

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

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 2991/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a inspeccions en matèria de joc.
(BOPIB núm. 159 de 29 de maig del 1998).

1. L'11 de gener de 1995 es va signar un conveni de
col•laboració entre el Ministeri de Justícia i Interior i la Caib en
matèria de joc (publicat al BOE número 44, de 21 de febrer de
1995), amb la finalitat d'establir el sistema de col•laboració en el
control de les activitats de joc a la Caib, utilitzant per a això
l'experiència dels funcionaris que fins la data de signatura del
conveni es dedicaven a aquestes funcions, per tal d'aconseguir la
major eficàcia i eficiència en el control de totes les activitats
relacionades, mitjançant la coordinació entre les unitats
encarregades de la protecció de la seguretat pública i la Caib en la
persecució de les possibles conductes il•lícites que es puguin
produir a l'àmbit territorial d'aquesta comunitat, sempre des del
respecte a les competències pròpies de cadascuna de les
administracions intervinents.

Aquest conveni continua vigent a la data d'avui, sense que
hagi estat denunciat per cap de les dues parts signants, i entenem
que amb aquest queden garantides les funcions inspectores en
matèria de casinos, jocs i apostes.

Així mateix, es fa constar que al llarg de 1997 s'han incoat
129 expedients sancionadors per infraccions en matèria de joc.

2. Aquesta conselleria no ha elaborat cap "pla de
supervisió d'establiments" per als inspectors de joc de la Caib.
 

Palma, 7 de juliol del 1998.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.
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Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 2993/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a obres previstes a Dalt Vila.
(BOPIB núm. 159 de 29 de maig del 1998).

En el període 1995/96, es va incloure dins l'Ari d'Eivissa
l'accés a la barriada de Dalt Vila amb una subvenció per part de la
Caib de 601.295 pessetes.

L'any 1997, dins el programa d'actuacions a la zona
delimitada de Dalt Vila, per part de la Caib, es concedí una
subvenció de 5.914.935 pessetes, sobre un pressupost presentat
per un import de 14.787.337 pessetes, així mateix, en concepte
d'equipament primari, sobre un pressupost de 12.292.620 pessetes,
es concediren per part de la Caib 4.917.048 pessetes.
 

Palma, 11 de juny del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 2995/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a senyal televisiu. (BOPIB núm.
159 de 29 de maig del 1998).

El Govern no té cap responsabilitat ni en la gestió ni en
el control dels senyals de televisió. Disposam d'informacions no
oficials que, lògicament, no són dignes de comentar. 
 

Palma, 8 de juny del 1998.
Presidència del Govern balear

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 2997/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a caserna de la Policia
Nacional. (BOPIB núm. 159 de 29 de maig del 1998).

En relació amb les obres a realitzar a l'edifici que l'Ibavi
té a Manacor, Es Serralt, situat a la ronda del port, la Policia
Nacional ha renunciat a instal•lar-hi les seves dependències, ja que
està construint unes noves instal•lacions en el terme municipal de
Manacor.

L'Ibavi està realitzant un estudi tècnic i econòmic per a
la rehabilitació de l'edifici Es Serralt, i quan aquests estudis
s'hagin realitzat, es començaran les obres.
 

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

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 3012/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a subvencions a fires agrícoles
o ramaderes. (BOPIB núm. 161 de 12 de juny del 1998).

1997.
Associació d'agricultors i ramaders de la part forana de

Palma: V Fira agrícola i ramadera de Son Ferriol, 300.000 pessetes.

Ajuntament d'Inca. Fira del Dijous Bo 97: II Mostra de
races autòctones, V Concurs morfològic de porc negre, Exposició
de raça frisona, Fira del cavall, 2.500.000 pessetes.

Ajuntament de Campos. Fira de maig 97: XX Concurs
morfològic de bestiar boví de raça frisona, 2.500.000 pessetes.

Ajuntament d'Alaior. XII Concurs morfològic de bestiar
boví frisó, 500.000 pessetes.

Ajuntament de Llucmajor. XXIV Concurs-exposició de
bestiar oví i caprí, VI Mostra de sementals equins, V Mostra de
bestiar autòcton, IV Exposició d'aus i altres animals exòtics, III
Mostra d'exemplars singulars, exposició canina, 350.000 pessetes.

Ajuntament de ses Salines. Fira de l'1 de maig, 400.000
pessetes.

Ajuntament d'es Mercadal. VII Concurs de cavalls, egües
i poltres de raça menorquina, 350.000 pessetes.

1998.
Fins al 30 de juny s'han tramitat i autoritzat els pagaments

següents:

Associació d'agricultors i ramaders de la part forana de
Palma: VI Fira agrícola i ramadera de Son Ferriol, 400.000 pessetes.

Els conceptes subvencionats són les despeses derivades de
la contractació de locals o recintes, personal, béns fungibles i
serveis relacionats directament amb la concurrència del bestiar, tot
d'acord amb l'article 2 de l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca
de 15 de gener del 1990, BOCAIB del 15/3/90.
 

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

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 3035/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a edificacions en sòl rústic. (BOPIB
núm. 161 de 12 de juny del 1998).

Els criteris seguits per la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria per qualificar les edificacions en sòl rústic com
a necessàries o no per a l'explotació agrària es basen
fonamentalment en criteris tècnics. Per això se sol•licita un informe
del Servei d'Agricultura o de Ramaderia, segons sigui l'objecte de
la construcció.
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Els informes tècnics es basen en l'explotació agrària
existent i en funció de les seves necessitats s'emet el corresponent
informe. Els criteris que es tenen en compte per a l'emissió de
l'informe són: superfície de l'explotació, tipus de cultius o de
bestiar, la consideració de secà/reguiu, la superfície a construir i
la tipologia de la construcció.

D'acord amb l'informe tècnic el director general
d'Agricultura emet l'informe corresponent. Si les dimensions a
construir i la seva tipologia són adequades per a l'explotació
agrària s'emet un informe favorable i, en cas contrari,
desfavorable.

Tenint en compte els criteris anteriors, el primer requisit
és que es tracti d'una explotació agrària i que, per tant, produeixi
amb fins de mercat, fonamentalment. Per això ha de tenir una
dimensió mínima que depèn sobretot del tipus de cultiu de què es
tracti; per tant, no totes les parcel•les necessiten construccions
agràries per a la seva explotació correcta.

Pel que fa a la qualificació dels terrenys, tenint en
compte que a l'informe de la Conselleria únicament es tenen en
compte criteris agraris no es té en compte el tipus de qualificació
urbanística.

Els informes emesos sobre edificacions en sòl rústic han
estat: 1994, 137; 1995, 115; 1996, 202; 1997, 213.

162 d'aquests informes han estat desfavorables pels
motius següents:

- No corresponia a edificacions agràries i per tant no s'ha
emès informe.

- Per no constituir una explotació agrària.
- Per no ser adequada l'edificació per les seves

dimensions o tipologia a les necessitats de l'explotació.
- Parcialment desfavorables per ser excessives les

dimensions o per tractar-se de diversos elements constructius, dels
quals únicament una part s'informa favorablement.
 

Palma, 7 de juliol del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 3037/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a Llei del sòl de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 161 de 12 de juny del 1998).

Em plau informar-vos que el Govern té previst presentar
un projecte de llei del sòl de les Illes Balears en el moment en què
els treballs per a la seva elaboració hagin assolit el grau de
maduresa suficient.
 

Palma, 30 de juny del 1998.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 3133/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a la construcció d'una
via de ronda paral•lela al Camí Vell. (BOPIB núm. 161 de 12 de
juny del 1998).

Dins el Pla de carreteres que es troba actualment en
període d'informació pública es preveu la construcció de la ronda de
Ciutadella en els trams nord i sud.

En particular, el tram sud que neix a la intersecció amb la
carretera C-721 de Maó a Ciutadella discorre, en la part inicial i
després de creuar el Camí Vell, de forma sensiblement paral•lela a
l'esmentat camí.

Tant la ronda nord com la sud estan incloses en el conveni
de carreteres signat amb el Ministeri de Foment.
 

Palma, 23 de juny del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 3134/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a ajuts a Selec Balear.
(BOPIB núm. 161 de 12 de juny del 1998).

Els ajuts a l'associació Selec Balear han estat els següents:

1995. Realització d'un curs de venda de calçat, 2.355.000
pessetes. Programa de promoció comercial, 30.025.000 pessetes.

1996. Programa de promoció comercial, 28.490.918
pessetes.

1997. Promoció comercial al Japó, 10.217.272 pessetes.
1998. Selec Balear té presentada una sol•licitud d'ajut en

matèria de qualitat que encara no ha estat resolta.
 

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

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 3135/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a viatges en golondrina.
(BOPIB núm. 161 de 12 de juny del 1998).

L'Aula del Mar de Mallorca té com a finalitat el contacte
de la població escolar, a tots els nivells educatius, amb el medi marí.
Per això posa a l'abast de professors i educadors diversos mitjans
didàctics -visites en barca, aquàriums, maquetes, jocs d'ordinador,
etc.- perquè els puguin utilitzar com a instruments educatius per als
seus alumnes.

La licitació del contracte feta pel Govern balear i
publicada en el BOCAIB de 5 de maig del 1998 vol assegurar la
possibilitat de visites en barca a qualsevol escola de Balears que
vulgui fer ús de l'oferta de mitjans didàctics de l'Aula del Mar.
 

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

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

A la Pregunta RGE núm. 3136/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a la campanya del
mercat francès. (BOPIB núm. 161 de 12 de juny del 1998).

L'aportació econòmica de l'Ibatur a la realització del
conveni signat el 1997 amb el Foment de Turisme d'Eivissa per
dur a terme la campanya de mercat francès fou de 4.025.962
pessetes.
 

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

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 3138/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a autoritzacions de
transport marítim. (BOPIB núm. 161 de 12 de juny del 1998).

Per part de la Direcció General de Transports es va
autoritzar, el dia 17 de juny del 1998, a la companyia naviliera
Iscomar SA la línia regular de càrrega i passatge Alcúdia-
Ciutadella; té adscrit a la línia el vaixell "Elba Nova", de bandera
italiana. Aquesta autorització està condicionada a la presentació
davant aquesta direcció general, en un termini de tres mesos, de
l'abanderament a Espanya d'aquest vaixell. Realitza dos viatges
rodons diaris i és l'única línia marítima regular autoritzada que
opera entre Ciutadella i Mallorca.
 

Palma, 29 de juny del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 3140/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a explotacions
prioritàries. (BOPIB núm. 161 de 12 de juny del 1998).

Les explotacions qualificades com a prioritàries a
cadascuna de les Illes Balears fins al dia 24 de juny del 1998 són
les incloses en la relació adjunta. S'assenyala que la qualificació
pertany a l'explotació agrària com a tal i no a les finques que la
integren; la informació relativa a aquestes no està processada.
 

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

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

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 3161/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Bosco Gomila, relativa a subvencions als consells
reguladors de les denominacions d'origen de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 163 de 3 de juliol del 1998).

1.- Quadre resum de subvencions per als consells
reguladors:

- Formatge Maó-Menorca. Ajuda pagada el 1997 per a
costs estructura, 2.500.000. Ajuda prevista el 1998 per a costs
estructura, 2.500.000; per a publicitat, 6.000.000; per a conveni
promoció, 8.000.000. Total ajuda prevista: 16.500.000 pessetes.

- Sobrassada de Mallorca. Ajuda pagada el 1997 per a
costs estructura, 2.500.000; per a controls de porc negre, 2.500.000;
conveni promoció, 9.200.000. Total ajuda pagada, 14.200.000.
Ajuda prevista el 1998 per a costs estructura, 2.500.000; per a
controls de porc negre, 2.500.000; per a conveni promoció,
12.000.000. Total ajuda prevista: 17.000.000 pessetes.

- Producció ecològica. Ajuda pagada el 1997 per a costs
estructura, 2.500.000. Ajuda prevista el 1998 per costs estructura,
2.500.000.

- Ensaïmada de Mallorca. Ajuda pagada el 1997 per a
costs estructura, 2.500.000. Ajuda prevista el 1998 per costs
estructura, 2.500.000.

- Vins Binissalem-Mallorca. Ajuda pagada el 1997 per a
costs estructura, 1.841.100. Ajuda prevista el 1998 per a costs
estructura, 1.850.000.

- Vins Pla i Llevant. Ajuda prevista el 1998 per a costs
estructura, 1.850.000.

- Agricultura integrada. Ajuda prevista per a costs
estructura, 2.500.000.

Total ajuda pagada el 1997, 23.541.100. Total ajuda
prevista el 1998, 50.200.000.

2.- Del quadre resum anterior es desprèn que les
subvencions concedides als distints consells reguladors en concepte
d'ajuda a manteniment de les despeses corrents varen ser similars a
tots ells. Només els Consell Regulador del vi de Binissalem-
Mallorca és un poc inferior als altres en consideració a les
necessitats que resulten del balanç de cobraments per taxes i
pagaments per despeses de control.

El Consell Regulador de la sobrassada de Mallorca, a més
de producte emparat també té assumides les tasques de control de
la producció del porc negre mallorquí, que comporta una estructura
de control afegida a la pròpia de la sobrassada i, per tant, se li
adjudica la subvenció adient.

Pel que fa a la subvenció per dur a terme campanyes de
divulgació del producte emparat l'any 1997, es va firmar un conveni
amb el Consell Regulador de la sobrassada per un import de
9.200.000 pessetes, que va ser la primera acció d'aquest tipus que ha
servit de prova per a propers exercicis.

Cal destacar que les previsions de subvenció per cobrir
part de les despeses en publicitat i promoció del formatge Maó-
Menorca de l'any 1997 estan incloses en el projecte (I706) presentat
al Programa Foner l'abril del 1997 per un import de 6 milions de
pessetes i que seran pagades a l'actual exercici amb ordre de
pagament 98/20159025/00 de 15/07/98. Aquest pagament no s'ha
pogut resoldre més aviat ja que hi havia justificants de les despeses
que corresponien a la Fira Alimentària de Barcelona 1998, i fins que
no es presenten les factures definitives no es pot tramitar el
pagament de la subvenció.

3.- Per a l'any 1998 hi ha previstes 16.500.000 pessetes de
subvenció directa al Consell Regulador del formatge Maó-Menorca;
a més, aquest sector serà el màxim beneficiari de l'acció feta a
l'aeroport de Menorca per a la promoció de productes menorquins,
a la qual la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria aporta la
quantitat de 3.500.000 pessetes.
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4.- Les subvencions previstes als distints consells
reguladors per a l'any 1998 es detallen al quadre resum del primer
apartat. En total, les previsions sumen 50.200.000 pessetes per a
l'any 1998. Cal destacar que hi ha previstos dos nous consells que
tindran necessitats financeres per posar en marxa les noves
estructures.
 

Palma, 28 de juliol del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 3170/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Bosco Gomila, relativa a propaganda del Pla Mirall.
(BOPIB núm. 163 de 3 de juliol del 1998).

L'Hble. diputat demana sobre "un encartament amb
propaganda del Pla Mirall".

El Govern, si ens pronunciam amb rigor, no fa
propaganda. La propaganda, segons les definicions més admeses
pels comunicòlegs, és la comunicació amb finalitats de
convenciment polític, sectària i desinformadora. Es considera
propaganda típica l'acció que fan els partits polítics, per exemple.
El Govern, com és normal, ni fa propaganda ni en pot fer. Allò
que fa és publicitat, i n'ha de fer, tal com recomanen tots els
experts: subministrar informació al ciutadà respecte a l'acció
pública és una manera de consolidar la credibilitat de les
institucions.

En aquesta línia, el Govern va anunciar un concurs
públic l'any passat, amb una dotació de 25 milions de pessetes,
amb l'objectiu de difondre les actuacions del Pla Mirall arreu de
les Illes Balears. Aquest concurs públic preveia un grapat
d'actuacions que, en total, sumen 25 milions de pessetes.

Una de les actuacions previstes, per un import de prop
de 6 milions de pessetes, va ser la distribució a tots els mitjans de
comunicació d'un encartament amb informació sobre la destinació
del 36.000 milions -en xifres rodones- del Pla Mirall.

Con s'ha indicat, la dotació d'aquesta actuació era d'uns
6 milions -la xifra, amb precisió, no es pot donar encara atès que
el proveïdor del servei no ha tancat el subministrament previst al
conjunt del programa- i consistia en editar un nombre
d'encartaments que coincidia amb el nombre total de periòdics que
es publiquen a les Illes en dissabte; l'encartament es va fer a tots
els diaris (el nombre exacte d'encartaments per mitjà correspon al
nombre exacte de publicacions que va fer el diari en qüestió el dia
de referència). Avui encara no és possible saber el cost de
l'encartament a cada diari, però, com que s'ha fet d'acord amb el
que indica la tarifa pública dels mitjans de comunicació, suposam
que l'agència guanyadora del concurs presentarà al Govern el cost
exacte quan certifiqui la seva despesa.
 

Palma, 29 de juliol del 1998.
Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 3197/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa al Consell Regulador de la
Denominació d'Origen del formatge de Maó. (BOPIB núm. 163 de
3 de juliol del 1998).

Les aportacions del Govern al Consell Regulador de la
Denominació d'Origen del formatge de Maó durant l'exercici 1997
varen ser les següents:

- A través del Decret 3/1995, 2.858.482.
- Per a despeses de funcionament, 2.500.000.
- Per a expedients de promoció industrial, 606.402.

 
Palma, 14 de juliol del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 3199/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a gestions de fons europeus per
part dels consells insulars. (BOPIB núm. 163 de 3 de juliol del
1998).

Els motius pels quals els consells insulars i, en general,
qualsevol altra administració territorial no gestionen fons europeus
estan basats en les corresponents decisions de la Comissió Europea
que aproven els marcs, programes, projectes i iniciatives.

Això no vol dir que en programes específics o sota el
tutelatge d'una administració superior, puntualment les esmentades
decisions en permetin la participació.
 

Palma, 8 de juliol del 1998.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 3200/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa al local de "sa Roqueta".
(BOPIB núm. 163 de 3 de juliol del 1998).

L'escriptura d'adquisició o canvi de titularitat es va dur a
terme a Ciutadella el 9 de juny del 1998.

En aquest moment és en fase d'elaboració el projecte
d'obra d'adequació d'una nau inicialment destinada a fàbrica
d'embotits, a la qual es pretén donar aquest ús:

-Oficina de la Delegació Comarcal d'Agricultura a
Ciutadella.

-Oficina de l'IBAB a Menorca (trasllat).
-Delegació de la Conselleria de Treball i Formació del

Govern balear a Ciutadella.
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El pressupost està per determinar, ja que s'està elaborant
el projecte, i el mateix passa amb el termini d'execució de les
obres.
 

Palma, 21 de juliol del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 3212/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a Programa europeu
d'internacionalització i cooperació empresarial Europartenariat 98.
(BOPIB núm. 163 de 3 de juliol del 1998).

La relació d'empreses de Balears que participaran com
a amfitriones en l'Europartenariat 98 que tendrà lloc a València els
dies 12 i 13 de novembre del 1998 són les següents:

Codire Illes Palma
Carob SA Marratxí
Almendras de Mallorca SA Palma
Agrupación Balear SA Santa Maria
Embotits Matas SL Maria de la Salut
Carnes March-March Ribas SL Sant Antoni de P.
Embutidos Munar SL Porreres
Embutidos de Mallorca SL Consell
Cárnicas Suñer SA Manacor
Onice SA Calvià
Balaustradas Llevant SL Manacor
Buades SA Binissalem
Labolife España SA Consell
Janto Ros SL Palma
Mesquida García SA Ciutadella
Torrent Ciudadela SL Ciutadella
Munper Creaciones SA Inca
Grupo Orfeo Inca
Metalurgia Pons Sintes y Petrus Alaior
Tot Fotografia SA Felanitx
Embutidos Forteza SA Pollença
Trawler SA Campos
Metalnox Balear SL Santa Ponça
Dos Perellons * Palma
Dalrit SL ** Alaior

* Aquesta empresa apareix com a titular de l'Agrupació
de Productes de Mallorca Associats que inclou 8 empreses.

** Aquesta empresa apareix com a titular del Consell
Regulador de Denominació d'Origen del "Queso Mahón", que
inclou 11 empreses.

S'adjunta catàleg Europartenariat 98.
 

Palma, 16 de juliol del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

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

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 3241/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep I. Balanzat, relativa a informacions del Consell de
Seguretat Nuclear al Govern balear sobre el trànsit radioactiu
procedent d'Acerinox. (BOPIB núm. 163 de 3 de juliol del 1998).

El Consell de Seguretat Nuclear va emetre una nota
informativa sobre l'incident d'Acerinox, la qual s'adjunta.

D'altra banda, la Direcció General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme va emetre una comunicació al CSN que també
s'adjunta.
 

Palma, 4 d'agost 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
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 3243/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep I. Balanzat, relativa a explicació oficial del Govern
espanyol sobre l'incompliment del protocol internacional d'accidents
nuclears. (BOPIB núm. 163 de 3 de juliol del 1998).

El Govern espanyol, mitjançant el Consell de Seguretat
Nuclear, que és l'únic òrgan competent en la matèria, ha tramès a
aquesta conselleria un informe del qual s'adjunta una còpia.
 

Palma, 4 d'agost 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
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 3251/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a utilització dels hospitals gestionats
pel Govern. (BOPIB núm. 163 de 3 de juliol del 1998).

El preu de l'estada hospitalària concertat entre el Servei
Balear de la Salut -Serbasa- i l'Insalud s'estableix utilitzant com a
base la unitat ponderada assistencial -UPA- i la seva quantia està en
relació directa amb la classificació de centres hospitalaris.

El Complex Hospitalari de Mallorca es troba classificat en
el grup 6 nivell 2 i, per tant, encara que no està firmat el contracte
programa corresponent a l'any 1998, s'estima que el preu de la UPA
serà de 25.060 ptes., de les quals 12.806 seran finançades per
l'Insalud segons l'activitat realitzada i les 12.255 restants per
l'aportació directa a través del FAS.
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Les equivalències entre UPAs i estades hospitalàries, pel
que fa al finançament a càrrec de la Seguretat Social, segueixen
l'esquema següent:

1 estada mèdica 1 UPA 12.806 ptes.
1 estada psiquiàtrica 1 UPA 12.806 ptes.
1 estada pediàtrica 1,3 UPAs 16.648 ptes.
1 estada quirúrgica 1,5 UPAs 19.202 ptes.
1 estada d'UCI 5,8 UPAs 74.275 ptes.
 

Palma, 21 de juliol del 1998.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 3255/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a variant d'Alcúdia i carretera
d'accés a la central d'es Murterar. (BOPIB núm. 163 de 3 de juliol
del 1998).

S'ha d'esperar el recurs de cassació que s'ha interposat
davant el Tribunal Suprem contra la sentència del Tribunal
Superior de Justícia.

Aquesta sentència només fa referència a l'obra
recorreguda i a determinats recurrents que foren objecte
d'expropiació forçosa. La quantia d'aquesta indemnització es
determinarà en el període d'execució de la sentència.
 

Palma, 13 de juliol del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 3327/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a compliment del Decret 53/95 per
part dels apartaments turístics d'Eivissa. (BOPIB núm. 164 de 13
de juliol del 1998).

Efectivament, la Conselleria de Sanitat i Consum va
ordenar una inspecció a la piscina dels apartaments turístics
anomenats Lido, situats al núm. 27 de l'Avinguda Pere Matutes
Noguera de la localitat d'Eivissa, després de produir-se
l'ofegament d'un nin de cinc anys a la piscina el passat dia 6 de
juny.

La inspecció es va realitzar el dia 16 de juny, i del
contingut de l'acta que es va aixecar no es desprenen mancances
en l'aspecte de seguretat de la piscina dels apartaments.
 

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

Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 3347/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Bosco Gomila, relativa a exigència del reciclatge per
als inspectors d'educació. (BOPIB núm. 164 de 13 de juliol del
1998).

En aquests moments no hi ha normativa autonòmica per
a l'accés al cos d'inspectors d'educació. En el seu moment, el
Govern publicarà les disposicions a l'efecte i, en tot cas, el requisit
de coneixement i domini oral i escrit de la llengua catalana haurà de
ser, com a mínim, el mateix exigit per a l'accés als altres cossos
docents.
 

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

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 3348/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Bosco Gomila, relativa a denúncies presentades davant la
Comissió Balear de Medi Ambient. (BOPIB núm. 164 de 13 de juliol
del 1998).

D'acord amb el Decret 38/1995, de 16 de maig, de creació
de la Comissió Balear de Medi Ambient i segons l'article 3 que fa
referència al desenvolupament de les funcions que té encomanades,
a l'apartat 9 estableix "canalitzar les denúncies i les queixes que li
siguin presentades en qüestions de medi ambient i impulsar-ne la
resolució".

Consultats els nostres arxius, no consta que s'hagi
presentat mai cap denúncia davant la Comissió Balear del Medi
Ambient.
 

Palma, 4 d'agost del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 3349/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Bosco Gomila, relativa a compliment de l'article 35 de
l'Estatut dels consumidors i usuaris de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 164 de 13 de juliol del 1998).

Per tal de donar aplicació a l'article 35 de la Llei 1/1998,
de l'Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, la Conselleria de Sanitat i Consum i, en concret,
la Direcció General de Consum, té prevista la creació d'una
comissió amb la Direcció General d'Ordenació i Innovació adscrita
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

Aquesta comissió serà l'encarregada de coordinar i dirigir
les següents actuacions:

- Establir dins els diferents cicles i nivells d'educació la
integració curricular de temes referits a consum.

- Establir dins la formació del professorat l'educació en
matèria de consum com un tema transversal educatiu.

- Preparar material didàctic tant dirigit al professorat com
a l'alumnat per garantir la formació permanent en matèria de
consum.
 

Palma, 30 de juliol del 1998.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 3351/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Bosco Gomila, relativa a habitatges tutelats per a
discapacitats psíquics i malalts mentals a les Illes Balears. (BOPIB
núm. 164 de 13 de juliol del 1998).

1.- Els habitatges tutelats dependents de l'Hospital
Psiquiàtric, integrat en el Complex Hospitalari de Mallorca que
gestiona i administra Gesma, són quatre.

La ubicació d'aquests quatre habitatges tutelats és la
següent: c/ Damas Calvet, 15-3r, Palma; c/ Sínia del Gil, 5-baixos,
Palma; Avda. Argentina, 91-1r-4a, Palma; c/ Emili Darder, 56-4t-
C, Palma.

La reforma de l'àrea psiquiàtrica del Complex
Hospitalari de Mallorca preveu la integració comunitària dels
malalts a través de diversos sistemes entre els quals figura el dels
habitatges tutelats.

Com que es tracta d'una problemàtica de caràcter
dinàmic, la previsió dels habitatges s'estableix necessàriament
amb caràcter flexible, encara que l'estimació del nombre d'aquests
que es podria derivar del projecte de reforma seria d'uns 4 a 6
habitatges tutelats, tots ells per a Mallorca, ja que la població
sectoritzada depenent del Complex Hospitalari de Mallorca està
en aquesta illa.

2.- En base al contingut del Pla autonòmic de salut
mental, que aviat pot aprovar el Consell de Govern per a la seva
tramesa al Parlament a fi que es tramiti com a pla, es previsible la
creació de 20 places més d'habitatges tutelats a Mallorca, 10
places a Menorca i 10 a Eivissa-Formentera.
 

Palma, 31 de juliol del 1998.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 3354/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Bosco Gomila, relativa a compra d'immoblres militars
desafectats a les Pitiüses i a Menorca. (BOPIB núm. 164 de 13 de
juliol del 1998).

En aquests moments les necessitats administratives del
Govern a l'illa de Mallorca són molt superiors a les de les illes de
Menorca i d'Eivissa.

Per altra banda es continuen mantenint converses sense
que, per ara, s'hagi arribat a cap acord sobre immobles determinats
i preus a les illes de Menorca i Eivissa, encara que aquestes no
entrin de moment dins les prioritats per part del Govern balear.
 

Palma, 17 de juliol del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 3357/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Bosco Gomila, relativa a l'ensenyament d'alemany a
l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa. (BOPIB núm. 164 de 13 de
juliol del 1998).

La Conselleria té previst introduir l'ensenyament de la
llengua alemanya a l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa el pròxim
curs 98-99. La decisió d'impartir aquest idioma es va prendre perquè
el Govern té constància de l'alta demanda existent a l'Escola Oficial
d'Idiomes d'Eivissa.

Amb l'objectiu d'iniciar aquests estudis, s'obrirà un termini
de preinscripció especial el mes de setembre del 1998.
 

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

Ordre de Publicació
BN) 

A la Pregunta RGE núm. 3360/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Bosco Gomila, relativa a esculls artificials. (BOPIB núm.
164 de 13 de juliol del 1998).

El Govern ha instal•lat 5 esculls artificials a Mallorca, 1
a Menorca i 4 a les Pitiüses:

Mallorca. Cap Regana (Badia de Palma), any 1986, 49
mòduls. Punta Negra-Molinar, any 1990, 285 mòduls. Illetes-illa del
Sec, any 1990, 120 mòduls. Santa Ponça, any 1990, 55 mòduls.
Dragonera, any 1990, 200 mòduls.

Menorca. Punta Prima-illa de l'Aire, any 1991, 40 mòduls.
Pitiüses. Punta Roja, any 1990, 48 mòduls. Tramuntana,

any 1990, 48 mòduls. Migjorn, any 1990, 48 mòduls. Freus
d'Eivissa i Formentera, any 1994, 298 mòduls.

Futures actuacions. Durant la resta de 1998-1999 la
Secretaria General de Pesca, a petició d'aquesta conselleria,
col•locarà un polígon d'esculls a la zona del llevant de Mallorca,
zona on era necessari actuar fora d'aigües interiors.
 

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

Ordre de Publicació
BO) 

A la Pregunta RGE núm. 3379/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a les subvencions per a l'estalvi i
diversificació energètica. (BOPIB núm. 164 de 13 de juliol del
1998).

En la convocatòria del 1998 de subvencions per a l'estalvi
i diversificació energètica s'han presentat, dins el termini previst,
181 sol•licituds que demanen un total de 170.061.863 pessetes, de
les quals hi ha:
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- 58 sol•licituds per a energia solar tèrmica amb un total
de 80.197.520 pessetes.

- 10 sol•licituds per a energia eòlica amb un total de
6.597.000 pessetes.

- 81 sol•licituds per a energia solar fotovoltaica amb un
total de 49.326.444 pessetes.

- 33 sol•licituds per a energia solar fotovoltaica i eòlica
-mixta- amb un total de 33.940.899 pessetes.

Respecte a les subvencions efectivament concedides, en
el dia d'avui encara no hi ha la resolució firmada per concedir-les,
per la qual cosa no és possible facilitar-li aquesta informació.
 

Palma, 14 de juliol del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
BP) 

A la Pregunta RGE núm. 3380/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a les subvencions en matèria de
família corresponents a l'any 1998. (BOPIB núm. 164 de 13 de
juliol del 1998).

Relació de les sol•licituds amb indicació de l'activitat i
subvencions concedides.

Exp. 7; sol•licitant: Federació de dones Acció Social i
Família; activitat: curs d'entrenament a pares i fills per resoldre
problemes conductuals; pessetes: 112.288.

Exp. 8; sol•licitant: Asociación Amas de Hogar y
Consumidores de Baleares; activitat: alimentació i economia
familiar; seguretat infantil; pessetes: 112.288.

Exp. 9; sol•licitant: Col•legi Lladó, SA; activitat: escola
de pares i mares; pessetes: 0.

Exp. 10; sol•licitant: Asociación Juvenil Amiticia;
activitat: programa integral d'oci i respir per a persones amb
discapacitat i per a les seves famílies; pessetes: 202.118.

Exp. 11; sol•licitant: Amadiba; activitat: programa de
suport per atendre les necessitats de les famílies amb fills
discapacitats; pessetes: 202.118.

Exp. 12; sol•licitant: Associació Desenvolupament
mediació familiar; activitat: servei de mediació familiar: una
separació negociada per continuar essent pares; pessetes: 179.661.

Exp. 13; sol•licitant: Asociación Viudas de Baleares;
activitat: promoció i formació de les dones viudes; pessetes:
112.288.

Exp. 14; sol•licitant: Asociación Familias Numerosas;
activitat: jornades familiars, publicació informativa; pessetes:
247.034.

Exp. 15; sol•licitant: Acción Familiar de Baleares;
activitat: cicle de conferències sobre temes familiars, revista
d'informació i orientació familiars; pessetes: 247.034.

Exp. 16; sol•licitant: Associació Prov. Nureddunna;
activitat: atenció a la infància i majors, curs de primers auxilis,
guia de cuina sana; pessetes: 112.288.

Exp. 17; sol•licitant: Associació Paimel; activitat:
programa d'infància i família a sa Pobla; pessetes: 202.118.

Exp. 18; sol•licitant: Asociación Pitiusa de enfermos
mentales, APFEM; activitat: campanya pro salut mental; pessetes:
179.661.

Exp. 22; sol•licitant: ADIBA, Asociación de Diabéticos
de Baleares; activitat: cursos d'educació per a diabètics i familiars;
pessetes: 157.203.

Exp. 23; sol•licitant: Fundación ANAR; activitat: servei
telefònic d'orientació per a famílies en matèria d'infància; pessetes:
247.034.

Exp. 24; sol•licitant: Delegació Diocesana de Família;
activitat: formació per a acolliment de persones o famílies amb
problemes; pessetes: 247.034.

Exp. 25; sol•licitant: Associació Concepción Arenal de
Balears; activitat: acollida de dones amb problemàtica familiar;
pessetes: 89.830.
 

Palma, 21 de juliol del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BQ) 

A la Pregunta RGE núm. 3382/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a subvencions que promoguin la
participació dels escolars i del professorat en projectes educatius de
dimensió estatal i/o europea. (BOPIB núm. 164 de 13 de juliol del
1998).

Institució: Dríada. Títol del projecte: Proposta de treball
per a l'educació europeista. Import sol•licitud: 865.000.
Subvencions: 650.000.

Institució: Act. Turístiques La Molina. Títol del projecte:
Intercanvi Pirineus 1998. Import sol•licitud: 2.500.000.
Subvencions: 2.000.000.

Institució: Nins cantors de Sant Francesc. Títol del
projecte: Assistència XXIX congrés internacional de "Pueri
Cantores". Import sol•licitud: 4.185.000. Subvencions: 1.490.000.

Institució: Dríada. Títol del projecte: BaTIC, les escoles
de les Illes Balears a Internet. Import sol•licitud: 6.990.000.
Subvencions: 0.
 

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

Ordre de Publicació
BR) 

A la Pregunta RGE núm. 3383/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a subvencions per a projectes
formatius adreçats a la promoció i difusió dels ensenyaments artístics
en centres educatius corresponents al 1998. (BOPIB núm. 164 de 13
de juliol del 1998).

Institució: CP Badies. Títol del projecte: Expressió
corporal. Import sol•licitud: 235.200. Subvencions: 0.



BOPIB núm.170 - 25 d'agost del 1998 4791

Institució: Cibal Multimedia SL. Títol del projecte: Aprèn
música amb en Pipo (edició de 1.000 unitats). Import sol•licitud:
905.000. Subvencions: 905.000.

Institució: APA CP Sant Jordi. Títol del projecte: Sense
títol. Import sol•licitud: 328.000. Subvencions: 328.000.

Institució: Editorial Músic Graf. Títol del projecte:
"Ding dang"; la cançó de les Illes Balears, una eina. Import
sol•licitud: 1.489.176. Subvencions: 1.116.882.

Institució: Associació Trenta-u. Títol del projecte: IX
Encontre de teatre en català a l'ensenyament sec. Import
sol•licitud: 3.380.000. Subvencions: 1.500.000.

Institució: Fundació ACA. Títol del projecte: Programa
didàctic "De Bach al segle XX". Import sol•licitud: 1.403.136.
Subvencions: 1.403.136.

Institució: Editorial Músic Graf. Títol del projecte: "Pic
pallaric"; el joc popular a l'àrea de música. Import sol•licitud:
1.340.456. Subvencions: 0.
 

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

Ordre de Publicació
BS) 

A la Pregunta RGE núm. 3384/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a subvencions per a l'elaboració
de material didàctic corresponents al 1998. (BOPIB núm. 164 de
13 de juliol del 1998).

Institució: CP Pius XII. Títol del projecte: Estratègies i
tècniques per al treball de textos expo. Import sol•licitud:
3.942.575. Subvencions: 985.544.

Institució: (No identificada). Títol del projecte:
D'escriure, se n'aprèn i se n'ensenya. Import sol•licitud: 0.
Subvencions: 0.

Institució: AMPA C. Sant Bonaventura. Títol del
projecte: Ensenyament en català per a alumnes entre 2 i 4 anys.
Import sol•licitud: 900.000. Subvencions: 0.

Institució: F. Mulet/M. Sobrevias. Títol del projecte:
Suport visual i guia didàctica del conte "En Jan". Import
sol•licitud: 3.626.566. Subvencions: 0.

Institució: Bloc Media SL. Títol del projecte: Bàsic 2;
raonament i pensament lògic a l'ed. infantil. Import sol•licitud:
2.325.000. Subvencions: 2.000.000.

Institució: Josep Franco Giner. Títol del projecte:
Integració, vertebració i normalització alumnes sec. Import
sol•licitud: 730.000. Subvencions: 300.000.

Institució: Associació educativa de les Illes Balears.
Títol del projecte: Realització i difusió d'un material didàctic per
a 1r c. Import sol•licitud: 540.000. Subvencions: 270.000.

Institució: CP ses Salines. Títol del projecte: Elaboració
material didàctic llengua catalana. Import sol•licitud: 262.044.
Subvencions: 0.
 

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

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


