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CS) A la pregunta RGE núm. 2769/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions
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DN) A la pregunta RGE núm. 3010/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres

concertats a Menorca. 1574
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DR) A la pregunta RGE núm. 3014/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada

extraordinària a l'Hospital de Manacor. 1574

DS) A la pregunta RGE núm. 3015/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada

extraordinària a l'Hospital de Can Misses. 1575

DT) A la pregunta RGE núm. 3016/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada

extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. 1575

DU) A la pregunta RGE núm. 3017/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres

concertats a Menorca. 1575

DV) A la pregunta RGE núm. 3018/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres

concertats a Eivissa. 1575

DX) A la pregunta RGE núm. 3029/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i consulta

fora d'horari laboral. 1575

DY) A la pregunta RGE núm. 3030/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions fora d'horari

normal. 1575

DZ) A la pregunta RGE núm. 3031/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o intervencions

de Son Dureta. 1575

EA) A la pregunta RGE núm. 3032/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions

fora de centre. 1576

EB) A la pregunta RGE núm. 3048/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.

1576

EC) A les preguntes RGE núm. 3051/04, 3054/04 i 3055/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relatives

a recaptació definitiva per l'ecotaxa, i distribució de la despesa efectuada amb càrrec a l'ecotaxa el 2003 i el 2004. 1576

ED) A la pregunta RGE núm. 3052/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes realitzats amb

l'ecotaxa al 2003. 1576

EE) A la pregunta RGE núm. 3053/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes realitzats amb

l'ecotaxa al 2004. 1577

EF) A la pregunta RGE núm. 3056/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes prevists amb

la recaptació per l'ecotaxa. 1577

EG) A la pregunta RGE núm. 3057/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a reunions per elaborar

el Pla estratègic de turisme. 1577

EH) A la pregunta RGE núm. 3061/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a pla de neteja de platges.

1577

EI) A la pregunta RGE núm. 3062/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a rutes per a la pràctica

del ciclisme. 1577
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EJ) A la pregunta RGE núm. 3065/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a hotels adherits al Pla

de marques. 1578

EK) A la pregunta RGE núm. 3067/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a recaptació definitiva

per l'ecotaxa. 1578

EL) A la pregunta RGE núm. 3069/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a persones contractades

per la Conselleria de Turisme. 1578

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 48. 1578
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la pregunta RGE núm. 2627/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a alumnes

matriculats a l'etapa d'educació secundària obligatòria.

(BOPIB núm. 15 de 24 d'octubre del 2003).

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

B)

A la pregunta RGE núm. 4580/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a

centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 24 de 19 de

desembre del 2003).

No ha estat necessari trametre pacients de llista d'espera

quirúrgica a cap centre concertat.

Palma, 26 de gener del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta RGE núm. 983/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compromisos

econòmics amb l'Ajuntament de Manacor. (BOPIB núm. 31 de

27 de febrer del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria

General d'aquesta conselleria, des de l'1 de juliol del 2003 fins

a la data de la seva solAlicitud consta un compromís econòmic

amb l'Ajuntament de Manacor per import de 2.500 i, en

relació a "conveni pla de seguretat a les platges".

Marratxí, 7 de maig del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

El Consell de Govern va aprovar, a la reunió de dia 23

d'abril del 2004, l'expedient d'un conveni de colAlaboració amb

el Ministeri d'Economia, la Conselleria de Turisme,

l'Ajuntament de Manacor i l'Associació de Comerciants i

Industrials de Porto Cristo per al desenvolupament d'un pla

d'excelAlència turística a Porto Cristo (Manacor), conveni que

encara no s'ha signat.

Palma, 3 de maig del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes

Balears des de l'any 2003 i fins al dia d'avui ha arribat als

següents compromisos econòmics ferms amb l'Ajuntament de

Manacor:

- Exp. 02/02 plurianual escorxador destrucció residus per

l'import de 9.484,30 i.

- Exp. 118/03 certamen ramader Ajuntament de Manacor

per l'import de 3.443,28 i.

- Exp. 04/01 plurianual camins rurals per l'import de

27.277,90 i.

Palma, 17 de març del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Els compromisos econòmics de la Conselleria de

Presidència i Esports amb l'Ajuntament de Manacor són els

següents:

Direcció General d'Esports.

Segons el conveni de colAlaboració entre l'Ajuntament de

Manacor, la Conselleria de Presidència i Esports i el consorci

Escola Balear de l'Esport per a l'ampliació de l'àmbit d'actuació

de l'Escola a la part forana, mitjançant el desenvolupament d'un

pla de millora de les instalAlacions esportives ubicades al

complex esportiu de la Torre dels Enagistes, el compromís

econòmic és de:

- Any 2003, 60.000 euros.

- Any 2004, 180.000 euros.

Direcció General de Menors.

Per part de la Direcció General de Menors s'ha generat un

compromís de 3.825 euros derivat del conveni de colAlaboració

amb l'esmentat ajuntament l'octubre del 2003, per a la posada

en marxa d'un taller dins el programa de formació i inserció

laboral per a menors amb risc d'exclusió social "Dalias".

Direcció General de Serveis Socials.

- Concepte: prestació SAD. Conveni (pròrroga). Import

corresponent a l'any 2004: 38.464,77 euros. Gestió transferida

al Consell Insular de Mallorca.

- Concepte: obres i equipament de la residència de persones

majors de Manacor. Conveni plurianual. Vigència des del 1996

fins al 2005. Import corresponent a l'any 2004: 113.839,64

euros.

Institut Balear de la Dona.

Existeix el compromís de l'Ajuntament de Manacor de cedir

una casa a l'Institut de la Dona per ser destinada a llar

d'acollida de dones que han estat víctimes de la violència de

gènere.

Palma, 26 de març del 2004.

La consellera de Presidència i Esports.

Maria Rosa Puig i Oliver.

Des del Servei d'Ordenació de la Direcció General

d'Ordenació i Innovació s'ha concedit a l'Ajuntament de

Manacor una subvenció de 5.995,54 euros per dur a terme un

projecte d'innovació educativa per a infants de 0 a 3 anys, que

entra dins la convocatòria de data 23 de juny del 2003

publicada al BOIB núm. 98 de 8/7/2003.
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La Conselleria d'Educació i Cultura, amb data 4 de juny del

2003, va signar un conveni de colAlaboració amb l'Ajuntament

d'Inca en matèria de normalització lingüística per un import de

12.500 euros. Finalment la quantitat pagada va ser de 10.840

euros.

Palma, 5 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 984/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compromisos

econòmics amb l'Ajuntament de Calvià. (BOPIB núm. 31 de 27

de febrer del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria

General d'aquesta conselleria, des de l'1 de juliol del 2003 fins

a la data de la seva solAlicitud consten dos compromisos

econòmics amb l'Ajuntament de Calvià, un per import de 1.000

i en concepte de "conveni agrupació voluntaris de protecció

civil", i l'altre per import de 9.000 i en concepte de "conveni

pla de seguretat a les platges".

Marratxí, 7 de maig del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes

Balears, des de l'any 2003 i fins al dia d'avui ha arribat al

següent compromís econòmic amb l'Ajuntament de Calvià:

- Exp. 153/03, organització de certàmens ramaders per

l'import de 5.008,40 i.

Palma, 15 de març del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Els únics compromisos econòmics amb l'Ajuntament de

Calvià per part d'aquesta conselleria són els que consten al

llista annex, corresponents a la Direcció General de Serveis

Socials.

Palma, 26 de març del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

El llistat annex a la resposta queda dipositat al Registre

General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.

Diputats.

Des del Servei d'Ordenació de la Direcció General

d'Ordenació i Innovació s'han concedit a l'Ajuntament de

Calvià les subvencions corresponents a dos projectes

d'innovació educativa per a nins de 0 a 3 anys de 6.137,76 i

6.279,98 euros, respectivament, que entren dins la convocatòria

de data 23 de juny del 2003 publicada al BOIB núm. 98 de

8/7/2003.

La Direcció General de Política Lingüística no ha adquirit

cap compromís econòmic nou amb l'Ajuntament de Calvià,

però continua vigent un conveni marc entre la Conselleria

d'Educació i Cultura i l'Ajuntament de Calvià en matèria de

normalització lingüística.

La Direcció General de Formació Professional té

subvencions destinades al desenvolupament de programes de

garantia social, segons Resolució 14 d'octubre del 2003 del

conseller d'Educació i Cultura, mitjançant la qual es

concedeixen les ajudes econòmiques per al desenvolupament

de programes de garantia social per a entitats locals (BOIB

núm. 147 de 23/10/2003):

- Ajudant de manteniment d'embarcacions, 48.000 i.

- Ajudant de guixaire, 48.000 i.

- Serveis auxiliars d'oficina, 48.000 i.

Total: 144.000 i.

Palma, 5 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura: 

Francesc J. Fiol i Amengual.

La Conselleria de Turisme no ha signat directament cap

compromís econòmic amb l'Ajuntament de Calvià des del juliol

del 2003. No obstant això, a través dels seus ens instrumentals,

ha signat els següents compromisos econòmics amb l'aportació

que s'especifica:

Relació dels convenis signats per l'IBATUR amb

l'Ajuntament de Calvià des del juliol del 2003:

- 36ª Olimpíada d'escacs: 901.518 i.

- Pòster Peguera: 906,33 i.

- Campanya de promoció d'imatge: 15.050 i.

Palma, 3 de maig del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Segons les dades d'aquesta unitat de gestió econòmica, i

havent-ho consultat amb les corresponents direccions generals

de la Conselleria de Treball i Formació, figuren els següents

compromisos econòmics en ferm adquirits entre aquesta

conselleria i l'Ajuntament de Calvià:

Direcció General de Formació.

a) Convocatòries Pla de formació i inserció professional.

- Pla FIP convocatòria ordinària 2003 (Ordre del Conseller

de Treball i Formació de 30 de desembre del 2002, BOIB núm.

12 de 25 de gener del 2003), cursos 356 i 357/03. Import:

16.312,50 i.

- Pla FIP convocatòria extraordinària 2003 (Resolució del

conseller de Treball i Formació de 8 d'octubre del 2003, BOIB

núm. 143 de 16 d'octubre), cursos 837, 838 i 839/03. Import:

23.625 i.

b) Convenis signats en el marc de la iniciativa EQUAL del

Fons Social Europeu.

- EQ-0005/02-EQ, conveni entre la Conselleria de Treball

i Formació i l'Ajuntament de Calvià per a l'execució del

projecte EQUITAS, aprovat en el marc de la iniciativa

comunitària EQUAL, cofinançat pel Fons Social Europeu.

Anualitat 2004: 79.734,77 i. Total conveni 2002-2004:

398.673,86 i.

- EQ-0005/02-FL, conveni entre la Conselleria de Treball

i Formació i l'Ajuntament de Calvià per a l'execució del

projecte FILOXENIA, aprovat en el marc de la iniciativa

comunitària EQUAL, cofinançat pel Fons Social Europeu.
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Anualitat 2004: 18.030,36 i. Total conveni 2002-2004:

90.151,81 i.

Palma, 11 de març del 2004.

La cap de la Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria

de Treball i Formació:

Isabel Morey i Alzamora.

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ha adquirit

els compromisos econòmics amb l'Ajuntament de Calvià

següents:

- Conveni de colAlaboració amb l'Ajuntament de Calvià per

a la gestió d'accions del programa INNOBAL XXI, projecte

"Impuls ciutadà", per un import de 150.185,65 euros.

Palma, 17 de març del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 985/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compromisos

econòmics amb l'Ajuntament de Ciutadella. (BOPIB núm. 31

de 27 de febrer del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per la Secretaria

General d'aquesta conselleria, des de l'1 de juliol del 2003 fins

a la data de la seva solAlicitud consten dos compromisos

econòmics amb l'Ajuntament de Ciutadella, un per un import de

1.000 i en concepte de "conveni agrupació voluntaris de

protecció civil", i l'altre per import de 2.500 i en concepte de

"conveni pla de seguretat a les platges".

Marratxí, 7 de maig del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes

Balears, des de l'any 2003 i fins al dia d'avui ha arribat al

següent compromís econòmic en ferm amb l'Ajuntament de

Ciutadella:

- Exp. 5048/00 plurianual obres electrificació Es Pla Verd,

per import de 27.194,81 i.

- Exp. 07/02 plurianual escorxador destrucció residus, per

import de 38.741,10 i.

- Factures 33343-33344, corresponents al pagament dels

rebuts de l'aigua corrent a càrrec de l'oficina que la conselleria

té a Menorca, per import de 61,03 i.

Palma, 21 de maig del 2004.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ha signat

un conveni amb l'Ajuntament de Ciutadella per a la compra

d'un edifici per a centre de formació professional, signat el 18

de desembre del 2003, i es tracta d'un expedient de despesa

plurianual amb la distribució d'anualitats següent:

- Any 2003: 100 euros.

- Any 2004: 110.235,50 euros.

- Any 2005: 42.000 euros.

Palma, 17 de març del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Des del Servei d'Ordenació de la Direcció General

d'Ordenació i Innovació s'han concedit a l'Ajuntament de

Ciutadella les subvencions corresponents a dos projectes

d'innovació educativa per a infants de 0 a 3 anys, de 4.000 i

6.279,98 euros, respectivament.

El Servei d'Innovació té un conveni d'aula externa

juntament amb l'Ajuntament de Ferreries amb una dotació

econòmica de 7.500 euros.

La Conselleria d'Educació i Cultura, concretament la

Direcció General de Política Lingüística, amb data 5 de maig

del 2003 va signar un conveni de colAlaboració amb

l'Ajuntament de Ciutadella inclòs dins el Pla coordinador amb

l'administració local. La inversió prevista era d'11.513,33

euros, i la quantitat finalment pagada va ser de 7.173,93 euros.

Palma, 5 d'abril del 2004.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

F)

A la pregunta RGE núm. 990/04, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a  convenis amb els

ajuntaments. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del 2004).

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

G)

A la pregunta RGE núm. 1333/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a  data de

remissió de la recaptació que es va fer amb l'obra gràfica

d'artistes. (BOPIB núm. 33 de 12 de març del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per la Unitat de

Gestió Econòmica de la Conselleria d'Interior s'han realitzat

dues transferències a l'Ajuntament de Camariñas: una per

import de 15.839 i amb data 18 de novembre del 2003, i l'altra

per import de 5.750,85 i amb data 19 de desembre del 2003.

Marratxí, 5 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

H)

A la pregunta RGE núm. 1334/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a



1552 BOPIB núm. 49 -  23 de juliol del 2004

recaptació que es va fer amb l'obra gràfica d'artistes. (BOPIB

núm. 33 de 12 de març del 2004).

Segons l'informe emès per l'anterior director general

d'Interior, Sr. Antoni Torres i Martorell, del qual s'adjunta

còpia, el resultat de la recaptació va ser de 19.780,18 i.

D'acord amb aquest informe, es recolliren 180 euros que

foren ingressats directament a les arques de l'Ajuntament de

Camariñas fruit de la venda de sis serigrafies durant l'estada de

l'exposició a terres gallegues.

Marratxí, 5 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

La còpia adjunta a la resposta queda dipositada al Registre

General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.

Diputats.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 1726/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a  personal

al servei de la Direcció General d'Emergències. (BOPIB núm.

36 de 2 d'abril del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades pel Servei de

Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública

i per la Unitat de Gestió Econòmica d'aquesta conselleria, la

relació de tot el personal al servei de la Direcció General

d'Emergències el dia 1 de febrer del 2004 és la següent:

PERSONAL FUNCIONARI:

Nadal Lázaro, Sebastià.

Sainz de los Terreros Yerro, Santiago.

Soria López, Vicente.

Orfila Föster, Pedro Maximiliano.

Mascaró Jaume, Francisco José.

Medina Taltavull, Emilio.

López García, Bienvenido.

Fernández Ballesta, José Antonio.

Estradas Estaràs, Caterina.

Parets Salom, Francisco.

Rosselló Estarellas, Biel.

PERSONAL LABORAL:

Ferrari Alorda, Rafael.

Rosselló Abrines, Antonio.

Gost Company, Pedro A

Gost Serra, Pedro..

Nicolau Garí, Joan.

Roig Lladó, Miquel.

Bendito Vallori, Juan.

Bibiloni Pons, Jaime.

Berraquero Otero, Jesús.

Jiménez Vigara, Valentín.

Ramon Bordoy, Juan A.

Marratxí, 15 de juny del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberà.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 1734/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a  euros

recollits per la venda de la colAlecció "Per Man, per Galícia".

(BOPIB núm. 36 de 2 d'abril del 2004).

Segons l'informe emès per l'anterior director general

d'Interior, Sr. Antoni Torres i Martorell, del qual s'adjunta

còpia, el resultat de la recaptació va ser de 19.780,18 i.

Tot i això, des del dia 1 de juliol del 2003 fins a la data de

cancelAlació del compte corrent, la quantitat total ha estat de

21.599,85 i.

A més, d'acord amb l'esmentat informe, es recolliren 180

euros que foren ingressats directament a les arques de

l'Ajuntament de Camariñas fruit de la venda de sis serigrafies

durant l'estada de l'exposició a terres gallegues.

Marratxí, 5 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

La còpia adjunta a la resposta queda dipositada al Registre

General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.

Diputats.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 1735/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a

serigrafies de la colAlecció "Per Man, per Galícia" venudes.

(BOPIB núm. 36 de 2 d'abril del 2004).

El nombre total de serigrafies de la colAlecció "Per Man, per

Galícia" venudes, desglossat en colAleccions completes i

serigrafies individuals, és el que consta a l'informe emès per

l'anterior director general d'Interior, Sr. Antoni Torres i

Martorell, de 30 de juny del 2003, còpia del qual ja ha estat

facilitada mitjançant les respostes a les preguntes RGE núm.

1334/04 i 1734/04.

Marratxí, 5 de juliol del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

L)

A les preguntes RGE núm. 1947/04 i 1948/04, presentades

per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives

a expedient sancionador de dos-cents milions d'euros i

adaptació a la normativa comunitària en matèria

d'emergències. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).

La gestió de l'assumpte objecte de les dues preguntes

correspon al conseller d'Interior.

Palma, 28 de juny del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació

M)

A la pregunta RGE núm. 1956/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a adquisició

de motos aquàtiques. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).

Les darreres mesures adoptades per la Conselleria d'Interior

contribuiran sens dubte a millorar la seguretat a les platges de

les nostres illes.

Marratxí, 17 de juny del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberà.

Ordre de Publicació

N)

A la pregunta RGE núm. 1960/04 presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a tríptics de

seguretat de les platges. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del

2004).

A dia d'avui no hi ha previsió per part de la Conselleria

d'Interior de reeditar els tríptics de seguretat a les platges.

Marratxí, 15 de juny del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez Barberà.

Ordre de Publicació

O)

A la pregunta RGE núm. 227804, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a solars ubicació

RTB. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).

Els solars exactes que es troben en tràmit de ser adquirits

per la societat anònima de la televisió autonòmica de les Illes

Balears, són els identificats com:

PROPIETAT:

Són tots municipals, Ajuntament de Calvià.

SOLARS:

Solars núm. 257, 258, 259 i 260.

Carrer Magdalena, sn i Carrer Canàries núm. 22 i 50.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

Solar 257 7958715DD5775N0001EP

Solar 259 7958714DD5775N0001JP

Solar 259 Registre de la propietat núm. 2, de

Calvià, tom 3679, llibre 925, foli

197, finca 47.333, inscripció 1a.

Solar 260 Registre de la propietat núm. 2, de

Calvià, tom 3679, llibre 925, foli

201, finca 47.334, inscripció 1a.

SUPERFÍCIE:

Solar 257 i 258 2.594,90 m2.

Solar 259 1.345,67 m2.

Solar 260 1.363,65 m2.

PREU:

270,49i per m2.

Palma, 17 de maig del 2004.

La directora general de l'EPRTVIB:

Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

P)

A la pregunta RGE núm. 2279/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a locals per a la

RTB a Menorca. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).

Els serveis tècnics de Radiotelevisió a l'illa de Menorca

estan cercant locals que s'adeqüin en la seva totalitat a les

necessitats que es produeixen per a la producció de ràdio i

televisió a l'illa.

Palma, 17 de maig del 2004.

La directora general de l'EPRTVIB:

Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

Q)

A la pregunta RGE núm. 2280/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a locals per a la

RTB a Eivissa. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).

Els serveis tècnics de Radiotelevisió a l'illa d'Eivissa estan

cercant locals que s'adeqüin en la seva totalitat a les necessitats

que es produeixen per a la producció de ràdio i televisió a l'illa.

Palma, 17 de maig del 2004.

La directora general de l'EPRTVIB:

Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

R)

A la pregunta RGE núm. 2281/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a figura jurídica

locals destinats a RTB a Eivissa i Menorca. (BOPIB núm. 38

de 23 d'abril del 2004).

La figura jurídica que pensa utilitzar l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears per usar els locals destinats

als seus serveis a les illes d'Eivissa i Menorca serà, amb tota

probabilitat, la d'arrendament, però lògicament serà aquella que

s'acordi definitivament, considerant la voluntat del titular del

local i els interessos de l'ens públic.

Palma, 17 de maig del 2004.

La directora general de l'EPRTVIB:

Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

S)
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A la pregunta RGE núm. 2282/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a participació en

empreses de l'àmbit de la comunicació. (BOPIB núm. 38 de 23

d'abril del 2004).

El Govern de les Illes Balears no té previst, fins ara,

participar en empreses o societats relacionades amb l'àmbit de

la comunicació.

En tot cas, el Govern de les Illes Balears colAlabora i dóna

suport a entitats titulars de mitjans de comunicació mitjançant

convocatòries de subvencions a mitjans de comunicació social

amb l 'objecte de finançar despeses de mitjans de comunicació

social (en premsa, ràdio, televisió o altres mitjans de

comunicació audiovisuals), per a activitats i projectes

d'informació cultural, científica, social, esportiva o similars,

adreçats als ciutadans de les Illes Balears, en suports propis del

mitjà o altres habituals en l'àmbit de les comunicacions, d'acord

amb l'Ordre del conseller de Presidència de 5 de març de 2003,

per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió

de subvencions a mitjans de comunicació social (BOIB núm.

31, de data 7 de març de 2003).

Per altra banda la comunitat autònoma de les Illes Balears

i l'ens públic Radiotelevisión Española (RTVE) varen signar el

passat 19 de novembre de 2003 dos convenis de colAlaboració

per tal que RTVE divulgués en la programació de Televisión

Española SA i Radio Nacional de España, respectivament, en

les seves desconnexions territorials per a la comunitat, els

valors i singularitats del patrimoni social, cultural i econòmic

de les Illes Balears i habilitàs les fórmules precises per

mantenir i ampliar la programació territorial que s'emet a les

cadenes de televisió i ràdio, de les quals és titular RTVE, amb

vigència per al 2004.

Palma, 21 de maig del 2004.

El director general de Comunicació:

Joan Martorell i Bonet.

Ordre de Publicació

T)

A la pregunta RGE núm. 2283/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a estudi social

de La Caixa. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).

L'estudi social realitzat per la Fundació La Caixa és un

ample recull d'informació que plasma la més recent existent en

el moment de tancar l'edició de l'anuari -en aquest cas 2004- i

que es refereix a diferents anys, segons el tipus de data de què

es tracti.

Un estudi com ara és el de la Fundació La Caixa ha de ser

valorat positivament per l'aportació que fa a la realitat

econòmica i social de la nostra comunitat autònoma i és per

tant, un punt de referència més a l'hora de realitzar

planejaments econòmics..

Palma, 24 de maig del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

U)

A la pregunta RGE núm. 2284/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a índex de salut.

(BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).

Referent a la pregunta que es demana, s'hauria de concretar

els índex de salut als quals fa referència, per a així donar la

informació adequada.

Palma, 11 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

V)

A la pregunta RGE núm. 2286 /04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Llei de

capitalitat.(BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).

Dins la present legislatura.

Marratxí,  26 de maig del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

X)

A la pregunta RGE núm. 2335/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a arguments

tècnics sobre la conducció d'aigua Llubí-Crestatx-Pollença.

(BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

Per donar compliment al que disposau en relació amb

l'assumpte, em plau informar-vos el següent:

               Atès que no coincideixen el títol i el contingut de la

pregunta, no sabem quin és el tema d'interès de la diputada, per

tant, no podem donar resposta a la pregunta esmentada.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

Y)

A la pregunta RGE núm. 2337/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

descontaminació de vehicles fora d'ús. (BOPIB núm. 39 de 30

d'abril del 2004).

1er. La comprovació de les condicions tècniques de les

empreses autoritzades per fer el tractament i descontaminació

de vehicles fora d'ús (CARDS), s'efectua per personal tècnic de

la DG de  Qualitat Ambiental i Litoral dos pics a l'any, una

primera vegada, prèviament a l'atorgament de l'autorització per

part de l'Administració (s'han inspeccionat per tant, totes les

empreses autoritzades) i la segona vegada abans de la

renovació anual de l'autorització.

2on. ParalAlelament, durant tota la vida de l'autorització, es

comprova l'actuació de les esmentades empreses mitjançant

inspeccions aleatòries efectuades per personal del cos d'agents

de medi ambient.
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S'han efectuat fins ara 4 inspeccions, els mesos de febrer

(2), abril i maig del 2004, a altres tantes empreses, sense que

s'hagin observat deficiències.

Palma, 20 de maig del 2004.

El Cap del Servei de Residus i Contaminació Atmosfèrica:

Miquel A. Colom i Altès.

Ordre de Publicació

Z)

A la pregunta RGE núm. 2338/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a conducció

d'aigua Llubí-Crestatx-Pollença. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril

del 2004).

Per donar compliment al que disposau en relació amb

l'assumpte, em plau informar-vos que el projecte de conducció

d'aigua Llubí-Crestatx-Pollença va ser objecte d'una solAlicitud

de declaració d'innecessarietat a la Comissió Balear de Medi

Ambient.

A l 'informe on es demanava la declaració d'innecessarietat

es declarava que formaven part de l'esmentat projecte dos pous

d'infiltració i sis pous d'extracció. Així mateix, afegia que la

finalitat del projecte era aprofitar els excedents del torrent de

Sant Miquel. A l'EIA (Estudi d'Impacte Ambiental) que

acompanya el projecte s'era més explícit, especificant que a

l'aqüífer de Crestatx "... la recarga admisible en invierno,

estaría en torno a los 0,5-0,6 Hm3, admitiendo hasta 1,5 Hm3,

en época de bajo nivel, es decir en verano. No obstante, esta

última opción parece poco probable, dado que los volúmenes

procedentes de Ses Font Ufanes no suelen estar disponibles en

estos períodos".

El torrent de Sant Miquel passa per on passa, és a dir,

travessa els termes municipals de Campanet i Sa Pobla i durant

el seu recorregut carrega de forma natural els aqüífers que hi ha

sota el seu llit, per acabar alimentat l'Albufera de Mallorca.

En el nostre entendre si es capta aigua procedent del torrent

de Sant Miquel vol dir que aquesta aigua no hi serà i per tant,

no podrà arribar a la seva destinació natural.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

AA)

A la pregunta RGE núm. 2339/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

comprovació de la descontaminació de vehicles fora d'ús.

(BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

1er. El seguiment de les tasques de descontaminació fetes

per les empreses autoritzades, durant tot el període de duració

de l'autorització, s'efectua per personal del cos d'agents de medi

ambient de la Conselleria de Medi Ambient. Es preveu la

inspecció de totes les empreses autoritzades dos pics a l'any, en

dates aleatòries (per tal de garantir l'efecte sorpresa i

aconseguir un correcte desenvolupament de les tasques en tot

moment). S'han efectuat dins el present quatre inspeccions, els

mesos de febrer (2), abril i maig del 2004, a altres tantes

empreses, sense que s'hagin observat deficiències.

2on. Així mateix, es té constància que el Servei de

Protecció de la Naturalesa, depenent de la DG de la Guàrdia

Civil, efectuarà per la seva part, tasques d'inspecció d'aquests

establiments, així com d'altres instalAlacions relacionades amb

la matèria (xatarrers), trametent a l'Administració autonòmica

les actes d'inspecció aixecades, en cas de què es detectin

infraccions a la normativa vigent.

Palma, 20 de maig del 2004.

El Cap del Servei de Residus i Contaminació Atmosfèrica:

Miquel A. Colom i Altès.

Ordre de Publicació

AB)

A la pregunta RGE núm. 2340/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a seguiment

i vigilància a zones LIC i ZEPA. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril

del 2004).

Per donar compliment al que es disposa a  l'assumpte, em

plau informar-vos el següent:

El seguiment i vigilància es dur a terme pel cos d'agents de

medi ambient i guardes forestals, també per altres cossos i

serveis de vigilància depenents d'altres administracions,

encarregades de la vigilància en espais naturals protegits i

zones forestals.

En el marc del projecte LIFE Posidònia, del qual la

Conselleria de Medi Ambient n'és la principal responsable i en

virtut del mateix, la Conselleria d'Agricultura i Pesca realitza

regularment la vigilància de les zones LIC marines amb

embarcacions pneumàtiques. En el decurs d'aquesta vigilància

es regulen les activitats pesqueres, així com el fondeig

d'embarcacions a les mateixes.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

AC)

A la pregunta RGE núm. 2415/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a tot

inclòs. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

A Mallorca s'han detectat 150 establiments d'allotjament

turístics que comercialitzen el "tot inclòs". de Menorca, Eivissa

i Formentera no tenim dades, ja que els consells insulars

respectius tenen transferides les competències d'ordenació

turística.

A Mallorca: 62.471 places.

La categoria és d'1, 2, 3 i 4 estrelles.
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Les zones de Mallorca són:

Port d'Alcúdia, Platja de Muro, Ca'n Picafort, Cala

Mesquida, Cala Ratjada, Cala Bona, Cala Millor, Cala Mandia,

Cales de Mallorca, Sa Coma, Porto Colom, Cala d'Or, Cala

Ferrera, Colònia de Sant Jordi, s'Arenal, Platja de Palma, Ca'n

Pastilla, Cala Major, Portals Nous, Palmanova, Magaluf, Santa

Ponça i Peguera.

Els establiments que comercialitzen la modalitat del "tot

inclòs" han de complir la normativa turística vigent. 

Palma, 17 de maig del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AD)

A la pregunta RGE núm. 2447/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a TUI

Deutschland. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

Les despeses realitzades per l'IBATUR en relació a TUI

Deutschland han estat de: 619.000 euros. 

Palma, 24 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AE)

A la pregunta RGE núm. 2448/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a Thomas

Cook. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

Relació de despeses realitzades per l'IBATUR en relació a

Thomas Cook:

-Catàleg: 100.000 euros.

-Premsa:  98.000 euros. 

-Decoració: 120.000 euros.

-Fira Premier Reisesommer 2004 a Frankfurt: 126.261,30

euros.

-Despeses presència a Reisesommer: 151.276,98 euros.

Palma, 31 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AF)

A la pregunta RGE núm. 2449/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a XX

Mostra de Cuina Mallorquina. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril

del 2004).

L'aportació econòmica d'IBATUR en la XX Mostra de

Cuina Mallorquina ha estat de: 50.000 euros. 

Palma, 25 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AG)

A la pregunta RGE núm. 2450/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

repartiment de cotxes de patrulla.(BOPIB núm. 39 de 30

d'abril del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció

General d'Interior, a dia d'avui, no consta cap tipus de

repartiment quant a cotxes de patrulla per a policies locals. 

Marratxí, 26 de maig del 2004.

   El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

AH)

A la pregunta RGE núm. 2451/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a criteris de

repartiment de cotxes de patrulla. (BOPIB núm. 39 de 30

d'abril del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció

General d'Interior, a dia d'avui no consta cap tipus de criteri de

repartiment de cotxes patrulla per a policies locals. 

Marratxí, 26 de maig del 2004.

   El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

AI)

A la pregunta RGE núm. 2452/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

campanyes de promoció a Espanya el 2003. (BOPIB núm. 39

de 30 d'abril del 2004).

Pressupost i actuacions campanyes de promoció a Espanya

2003:

-Globalia- Air Europa, insercions publicitàries: 149.143

euros.

-Agències de Viatges Associades, quantitat i formació

d'agències: 14.634,30 euros.

Tiempo Libre S.A., insercions publicitàries: 129.164 euros.

-Fires i presentacions: 1.357.269,85 euros. 

Palma, 25 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AJ)

A la pregunta RGE núm. 2453/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

campanyes de promoció a Espanya el 2004. (BOPIB núm. 39

de 30 d'abril del 2004).
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Pressupost i actuacions campanyes de promoció a Espanya

2004:

-Reis de Mallorca, Pla de promoció 2004: 60.000 euros.

-Tiempo Libre S.A., fulletons i publicitat: 56.590,50 euros.

-Viatges Marsans, patrocini sopar convenció anual:

110.063,63 euros.

-AVIBA, viatges de promoció i accions promocionals:

307.530 euros. 

-Europress S.L., patrocini Congrés d'Agents de Viatges

Espanyols: 275.000 euros.

-Fires i presentacions: 473.294,70 euros.

Palma, 25 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AK)

A la pregunta RGE núm. 2454/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a aportació

econòmica del Govern en les campanyes de promoció a

Espanya el 2003. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

Convenis de colAlaboració: 325.941,30 euros.

Fires i presentacions:        1.031.328,55 euros.

TOTAL:             1.357.269,85 euros.

Palma, 25 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AL)

A la pregunta RGE núm. 2455/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a aportació

econòmica del Govern en les campanyes de promoció a

Espanya el 2004. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

Convenis de colAlaboració: 989.184,13 euros.

Fires i presentacions:          473.294,70 euros.

TOTAL :              1.462.478,83 euros.

Palma, 25 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AM)

A la pregunta RGE núm. 2456/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a aportació

econòmica dels touroperadors espanyols en les campanyes de

promoció a Espanya el 2003. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril

del 2004).

No va existir cap tipus d'aportació econòmica dels

touroperadors espanyols en les campanyes de promoció a

Espanya el 2003.

Palma, 17 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AN)

A la pregunta RGE núm. 2457/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a aportació

econòmica dels touroperadors espanyols en les campanyes de

promoció a Espanya el 2004. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril

del 2004).

No existeix cap tipus d'aportació econòmica dels

touroperadors espanyols en les campanyes de promoció a

Espanya el 2004.

Palma, 17 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AO)

A la pregunta RGE núm. 2458/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a conveni

per a actuacions de promoció. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril

del 2004).

Convenis bilaterals amb agències o touroperadors espanyols

per a actuacions de promoció el 2003 i 2004.

2003:

-Globalia- Air Europa, insercions publicitàries i elaboració

de material publicitari divers.

-Agències de viatges associades, qualitat i formació

d'agències de viatges.

-Tiempo Libre S.A., insercions publicitàries.

2004:

-Reis de Mallorca, Pla de promoció 2004.

-Mallorca Rússia Promotions, presentació a ciutats russes.

-Mallorca Convention Bureau, presentacions work-shops i

fam trips.

-Viatges Serhs, promoció en el mercat rus.

-Tiempo Libre S.A., fulletons i publicitat.

-Viatges Marsans: sopar convenció anual.

-AVIBA, viatges de promoció i accions promocionals.

-Europress S.L., patrocini Congrés d'Agents de Viatges.

Palma, 25 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AP)

A la pregunta RGE núm. 2459/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a
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participació de l'IBATUR al 39è Cinturó Ciclista Internacional

a Mallorca del 2004. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

L'aportació econòmica de l'IBATUR per a l'organització i

celebració del 39è Cinturó Ciclista Internacional a Mallorca del

2004 ha estat de 60.000 euros.

Palma, 17 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AQ)

A la pregunta RGE núm. 2460/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

participació de la Direcció General d 'Esports al 39è Cinturó

Ciclista Internacional a Mallorca del 2004. (BOPIB núm. 39

de 30 d'abril del 2004).

La Direcció General d'Esports ha participat al 39è Cinturó

Ciclista Internacional a Mallorca 2004 amb la quantitat de

12.000 euros. 

Palma, 25 de maig del 2004.

   La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AR)

A la pregunta RGE núm. 2461/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

participació de l'IBATUR al campionat del món del Club

Nàutic de s'Arenal. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

No existeix cap tipus d'aportació econòmica per part de

l'IBATUR al Campionat del món del Club Nàutic de s'Arenal.

Palma, 17 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AS)

A la pregunta RGE núm. 2462/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

participació de la Direcció General d'Esports al campionat del

món del Club Nàutic de s'Arenal. (BOPIB núm. 39 de 30

d'abril del 2004).

La Direcció General d'Esports ha participat en el campionat

del món del Club Nàutic de s'Arenal amb la quantitat de 30.000

euros.

Palma, 25 de maig del 2004.

   La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AT)

A la pregunta RGE núm. 2463/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

campanyes de control de productes i serveis. (BOPIB núm. 39

de 30 d'abril del 2004).

CAMPANYES DE PRODUCTES ALIMENTARIS:

-Retirada de mostres de foigras i pates: 15 mostres.

Resultats: pendents de rebre l'informe del Laboratori CICC.

-Retirada de mostres de galetes sense gluten: 20 mostres.

Resultats: 19 mostres correctes, 1 mostra incorrecte.

-Campanya d'embotits crus i curats.

Informació obligatòria a l'etiquetat: 30 productes.

Retirada de mostres: 10 mostres.

Resultats: pendents de rebre l'informe del Laboratori CICC.

-Campanya d'etiquetat nutricionari d'aliments que declarin

un contingut en minerals: 4 productes inspeccionats (durant el

segon trimestre s'ha fet la resta de productes: 26).

Retirada de mostres de cereals que declarin un contingut en

minerals: 15 mostres.

Resultats: pendents de rebre l'informe del Laboratori CICC.

CAMPANYES DE PRODUCTES INDUSTRIALS:

-Etiquetat de material electrònic: 36 productes.

-Etiquetat d'ulleres de sol: 40 productes.

-Control general de productes: 46 empreses visitades, 82

productes inspeccionats.

-Control tèxtil de baix preu: 21 empreses visitades, 66

productes inspeccionats.

CAMPANYES DE SERVEIS:

-Empreses de lloguer de vehicles: 12 empreses

inspeccionades.

-Venda de vehicles de segona mà: 16 empreses

inspeccionades.

XARXA D'ALERTA:

Notificacions rebudes de l'INC: 114.

Per categoria dels productes:

Joguines 41.

IlAluminació 32.

Productes de la llar 7.

Productes de festa 6.

Cosmètica 5.

Electrodomèstics 4.

Productes per a nadons 3.

Altres.

Localització a l'àmbit d'aquesta comunitat: 14.

Número de productes immobilitzats: 356.

De les 114 notificacions rebudes, 7 han estat notificades per

aquesta comunitat autònoma.

Notificacions d'aquesta comunitat autònoma: 7.

Llampara infantil

Llampara halògena.

Garlanda lluminosa.

Joguina de plàstic.

Llapis.

Joguina de plàstic.  

Palma, 2 de juny del 2004.

   La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació

AU)

A la pregunta RGE núm. 2464/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

actuacions d'inspecció. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del

2004).

Nombre total d'actes: 605.

Palma, 2 de juny del 2004.

   La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AV)

A la pregunta RGE núm. 2465/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a denúncies

i reclamacions. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

1.001 en total, de les quals 48 són denúncies i 953 són

reclamacions.

Palma, 2 de juny del 2004.

   La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AX)

A la pregunta RGE núm. 2466/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

expedients incoats. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

A data de 10 de maig del 2004, s'han traslladat a la secció

d'expedients sancionadors un total de 5, dels quals 3 són

reclamacions i 2 són denúncies.

No obstant, a data d'avui dels 1001 expedients n'hi ha 859

encara en tramitació, molts dels quals podrien derivar en

expedients sancionadors.

Palma, 2 de juny del 2004.

   La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AY)

A la pregunta RGE núm. 2467/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a

resolucions sancionadores. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del

2004).

Expedients sancionadors resolts el primer trimestre del

2004: un total de 123.

Palma, 2 de juny del 2004.

   La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

AZ)

A la pregunta RGE núm. 2468/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a inversió

en camins rurals. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

Des de juliol del 2003, la Conselleria d'Agricultura i Pesca

pel que fa a finançament d'obres de condicionament de camins

rurals de titularitat municipal ha duit a terme les següents

actuacions:

-Pagament del percentatge corresponent a la despesa per a

la millora dels camins rurals aprovats, d'acord amb les

resolucions de concessió a l'empara de l'Ordre del conseller

d'Agricultura i Pesca de 14 d'abril de 2002, dels municipis de

Petra, Palma, Santa Eugènia, Sa Pobla, Llucmajor, Sant Lluís,

Artà, Alaior, Sencelles, Montuïri, Bunyola, Santa Maria, Inca,

Marratxí i Selva, per un import total de 382.199,83 euros, dels

quals el 45% ha estat finançat pel FEOGA.

-Pagament de l'anualitat corresponent per a la millora dels

camins rurals, d'acord amb el conveni signat l'any 2001 pel

conseller d'Agricultura i els ajuntaments de Felanitx i Manacor,

per un import total de 57.765,59 euros.

-Durant l'any 2004, s'ha publicat en el BOIB núm. 53 de 17

d'abril, la resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 14

d'abril del 2004, per la qual es convoquen ajudes per a la

millora de camins rurals de titularitat municipal, derivades del

programa regional de desenvolupament rural sostenible,

cofinançat per la secció Garantia dels Fons Europeu

d'Orientació i Garantia (FEOGA).

Aquesta resolució preveu una despesa de 383.000 euros, si

més bé d'acord amb el punt segon de l'article segon. Aquests

imports podran ser ampliats d'acord amb les disponibilitats

pressupostàries i en funció del nombre de solAlicituds.

En data d'avui no es disposa de totes les solAlicituds dels

ajuntaments, ja que està encara obert el termini de presentació.

-Al mateix temps, els projectes que s'estan redactant per a

la millora de reguius, d'acord amb el conveni signat recentment

amb el Ministeri d'Agricultura i Pesca, s'inclouran als mateixos

la millora d'alguns camins i accessos de les zones regables

afectades.

Palma, 19 de maig del 2004.

   La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

BA)

A la pregunta RGE núm. 2481/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a curs

específic de direcció d'emergències. (BOPIB núm. 39 de 30

d'abril del 2004).

La realització del curs de direcció d'emergències acredita

una formació suficient en la matèria concreta de direcció

d'emergències i habilita al titular del curs d'una capacitat

suficient per a la realització de dita tasca..

Marratxí, 17 de juny del 2004.

   El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.
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Ordre de Publicació

BB)

A la pregunta RGE núm. 2482/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a curs de

manteniment d'embarcacions. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril

del 2004).

La resolució del conseller de Treball i Formació, de dia 10

de novembre de 2003, per la qual s'obre la convocatòria per a

l'any 2003-2004 per presentar solAlicituds d'actuacions

formatives emmarcades dins l'Objectiu 3 del Fons Social

Europeu, per a les entitats signants del contracte-programa,

estableix el procediment seguit per a la concessió dels ajuts,

així com els criteris de selecció, generals i específics, que es

tenen en compte per seleccionar els beneficiaris.

Primer. Segons el que estableix l'article desè de l'esmentada

resolució, la selecció dels beneficiaris de les subvencions

s'efectuà pel procediment del concurs.

Finalitzat el termini per presentar les solAlicituds de

programació, es reuní la comissió avaluadora, en data 27 de

gener del 2004, composta segons el que estableix l'article onzè

de l'esmentada norma i procedí a examinar les solAlicituds,

elevà un informe, de la mateixa data, sobre la proposta de

programació d'actuacions formatives, emmarcades dins

l'Objectiu 3, el qual fou elevat a la Direcció General de

Formació, que a la vegada, el presentà al Consell de Formació

Professional de les Illes Balears, reunit en sessió extraordinària

dia 28 de gener del 2004. 

El conseller de Treball i Formació, atès l'informe del

Consell de Formació Professional de les Illes Balears sobre la

proposta de programació, en el marc de les disponibilitats

pressupostàries, dictà resolució, que es notificà a la persona

interessada, degudament motivada.

Les resolucions d'aprovació estan condicionades a la

presentació del projecte formatiu, d'acord amb la normativa

aplicable, i a la tramitació de l'expedient administratiu

corresponent.

Segon. Per concedir les solAlicituds de programació

presentades, es tengueren en compte els criteris generals de

valoració, d'acord amb el complement del programa operatiu de

l'Objectiu 3, aprovat per al període 2000-2006 i els criteris

específics que s'estableixen per eixos.

Respecte dels criteris generals es valorarà de la següent

manera:

-Execució de l'acció formativa en zones Objectiu 2,

especificades a l'annex I de la resolució- 0 punts.

-Desenvolupament dels nous jaciments d'ocupació, que es

relacionen en l'annex II- 0 punts.

-Foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones-

1 punt.

-Priorització dels colAlectius desfavorits o en risc d'exclusió

del mercat de treball- 0 punts.

-Desenvolupament de programes concebuts per aprofitar el

potencial d'ocupació de la societat de la informació, entre

d'altres, la formació de formadors en noves tecnologies, noves

formes de fer feina i programes que desenvolupen l'aplicació de

noves tecnologies a les PIME- 0 punts.

-Desenvolupament de vincles entre la formació i el mercat

laboral, mitjançant un compromís escrit de contractació- 0

punts.

-L'adequació de les instalAlacions del centre per a les

persones amb mobilitat reduïda- 4 punts.

-El Grau d'execució de la programació corresponent al

període 2001-2002- 3 punts.

-Les actuacions que complementin els projectes aprovats

dins la iniciativa comunitària EQUAL- 0 punts.

-Adjudicació, en el marc de la convocatòria 2003, d'accions

del Pla FIP- 0 punts.

-Actuacions formatives que es realitzin dins els límits dels

parcs i reserves de les Illes Balears- 0 punts.

-Els centres que acreditin documentalment que tenen

implantat un sistema de gestió de la qualitat- 0 punts.

-Els centres que acreditin documentalment que tenen

implantat un sistema de gestió de prevenció de riscs laborals-

2 punts.

Respecte dels criteris específics establerts per eixos,

l'actuació  es valorà dins del marc de l'Eix 1, mesura 1, actuació

1.1, referent a actuacions formatives dirigides a adults majors

de 25 anys desocupats, segons els següents criteris:

-Incloure pràctiques en empreses- 5 punts.

-Augmentar la formació dels treballadors desocupats en

l'àmbit del món rural, en l'àmbit dels serveis personals i a la

comunitat i en prevenció de riscs laborals- 0 punts.

-Especialitat complementària al Pla FIP- 4 punts.

-Introduir metodologia d'inserció innovadora- 0 punts.

En total, aquesta actuació formativa obtingué 19 punts,  10

per criteris generals i 9 per criteris específics.

Palma, 19 de maig del 2004.

   El conseller de Treball i Formació:

Guillem de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

BC)

A la pregunta RGE núm. 2483/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressupost

curs de manteniment d'embarcacions. (BOPIB núm. 39 de 30

d'abril del 2004).

D'acord amb les dades que figuren en els arxius d'aquesta

Direcció General de Formació, el pressupost suposa el 75% de

33.806,25 euros, és a dir, 25.354,68 euros, amb càrrec a la

partida pressupostària 19301 324 AO1 46000 00 19102.

 El 25% restant és cofinançat per l'Ajuntament de Palma, per

la qual cosa aquesta conselleria desconeix la partida

pressupostària corresponent.

Palma, 17 de maig del 2004.

   El conseller de Treball i Formació:

Guillem de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

BD)

A la pregunta RGE núm. 2484/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ocupació entre

els joves. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).
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Els joves són objecte d'una especial atenció per part de la

Conselleria de Treball i Formació i de les seves actuacions.

A tots els joves que porten més de quatre mesos a les

oficines del SOIB, els oferim orientació laboral i cursos de

formació que els puguin servir per millorar la seva capacitació

professional i accedir a demandes d'ocupació reals per a les

quals no tenien el perfil abans de rebre la formació.

Al mateix temps, donat que hi ha universitaris que quan

acaben els estudis no troben treballs qualificats, estam ultimant

una línia d'actuació dirigida a donar la possibilitat a aquests

universitaris a posar en marxa el seu propi negoci amb les

ajudes que hi ha per fer-se treballador autònom.

Palma, 24 de maig del 2004.

   El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

BE)

A la pregunta RGE núm. 2485/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cànon anual

d'IB3 a FORTA. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

Aquest cànon serà fixat en funció del mode d'incorporació

calculant també la nostra quota o coeficient dins el conjunt

FORTA. És variable. En el seu moment es comunicarà.

Palma, 1 de juliol del 2004.

   La directora general de l'EPRTVIB:

María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

BF)

A la pregunta RGE núm. 2486/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a adquisició de

programes i pelAlícules a FORTA. (BOPIB núm. 39 de 30

d'abril del 2004).

Com ja hem comentat en una altra ocasió, en aquests

moments es treballa en l'estudi, la valoració i la negociació amb

FORTA, i està per definir quina serà la nostra participació en

la Federació; així mateix s'està estudiant el catàleg de productes

(programes, pelAlícules, etc.) que es puguin adquirir.

Palma, 1 de juliol del 2004.

   La directora general de l'EPRTVIB:

María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

BG)

A la pregunta RGE núm. 2490/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cap

d'informatius per a IB3. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del

2004).

La ràdio i televisió autonòmica hauran de contractar els

seus respectius caps d'informatius per tal de garantir les

exigències d'un servei públic en les seves emissions.

Palma, 28 de juny del 2004.

   La directora general de l'EPRTVIB:

Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

BH)

A la pregunta RGE núm. 2495/04, presentada per l'Hble.

Sra Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

vacances per als jugadors de la Copa Davis. (BOPIB núm. 39

de 30 d'abril del 2004).

La Direcció General d'Esports informa que la Fundació

Illesport va acordar, amb el suport dels patrocinadors de

l'esdeveniment, donar la possibilitat als 4 jugadors espanyols i

holandesos de passar un cap de setmana a qualsevol de les illes,

amb la finalitat de promocionar-les.

Palma, 25 de maig del 2004.

   La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

BI)

A la pregunta RGE núm. 2496/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

participació del Govern en el consorci del CAR. (BOPIB núm.

39 de 30 d'abril del 2004).

La Direcció General d'Esports d'aquesta conselleria ha

aportat al consorci CAR la quantitat de 300.000 euros.

Palma, 25 de maig del 2004.

   La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

BJ)

A la pregunta RGE núm. 2497/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

representants del Govern en el consorci del CAR. (BOPIB

núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

Els representants del Govern en el consorci del CAR són els

següents:

-Hble. Sra. Maria Rosa P uig i Oliver- Vicepresidenta.

-IlAlm. Sr. José Luís Ballester i Tuliesa- Comitè executiu i

vocal.

-IlAlma. Sra. Dulce Linares i Astó- Comitè executiu.

Palma, 25 de maig del 2004.

   La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
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BK)

A la pregunta RGE núm. 2498/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

ingressos el 2003 en matèria de qualitat turística. (BOPIB

núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

No hi va haver cap tipus d'ingressos procedents del Govern

de l'Estat en matèria de qualitat turística l'any 2003.

Palma, 25 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

BL)

A la pregunta RGE núm. 2499/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a

ingressos el 2004 en matèria de qualitat turística. (BOPIB

núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

No hi va haver cap tipus d'ingressos procedents del Govern

de l'Estat en matèria de qualitat turística l'any 2004.

Palma, 25 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

BM)

A la pregunta RGE núm. 2500/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a punts

d'informació o oficines d'informació turística. (BOPIB núm. 39

de 30 d'abril del 2004).

No es contempla dins del conveni subscrit entre l'IBATUR

i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera cap acció destinada

a finançar directament punts d'informació turística o oficines

d'informació turística.

Palma, 25 de maig del 2004.

   El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

BN)

A la pregunta RGE núm. 2501/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a millora de

la recerca. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

La Conselleria d'Educació i Cultura, des de la Direcció

General d'Universitat, d'acord amb les competències que li són

atribuïdes, inclou en el seu pressupost la partida necessària per

atendre el compromís que es deriva de la construcció de

l'edifici per allotjar els serveis científico-tècnics del campus, un

centre de recerca clau en l'activitat investigadora de la

Universitat.

Palma, 14 de maig del 2004.

   El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

BO)

A la pregunta RGE núm. 2503/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a beques

alumnes universitaris. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

La Conselleria d'Educació i Cultura, des de la Direcció

General d'Universitat, ha atorgat a alumnes universitaris, per al

curs escolar 2003-04, les ajudes  universitàries que d'indiquen

a continuació:

A) AJUDES PER A DESPLAÇAMENT:

Total beneficiaris: 1.568 (resolució provisional).

Import total: 619.206,44 euros.

B) AJUDES SÒCRATES (ERASMUS):

Total beneficiaris: 94.

Import total: 36.096 euros.

C) AJUDES PER A ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS

UNIVERSITARIS:

Total beneficiaris: 3.

Import total: 8.258 euros.

D) AJUDES PER A PRÉSTECS PREFERENTS:

Total beneficiaris: 10 (resolució provisional).

Import total: 6.010 euros.

E) AJUDES PER A PAGAMENTS DE PREUS PÚBLICS

D'ALUMNES AMB MINUSVALIDESA:

Total beneficiaris: 32.

Import total: 6.379,57 euros.

Palma, 14 de maig del 2004.

   El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

BP)

A la pregunta RGE núm. 2542/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

depuradora de Ca'n Picafort (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del

2004).

Per donar compliment al que disposau en relació a

l'assumpte, em plau informar-vos el següent:

La ubicació de la nova depuradora de Ca'n Picafort es troba

pendent de l'adquisició dels terrenys per part de l'Ajuntament

de Santa Margalida i la posterior cessió d'ús a l'IBASAN.

Actualment es troba en fase de redacció "l'estudi de

població i xarxa de sanejament de Ca'n Picafort", que servirà

per establir les bases de partida del projecte constructiu.

El projecte inclourà l'anàlisi d'alternatives d'abocament  i

reutilització de l'aigua depurada.

                          

   El conseller de Medi Ambient

Jaume Font i Barceló.
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Ordre de Publicació

BQ)

A la pregunta RGE núm. 2543/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a usos de

l'aigua depurada de la depuradora del Port de Sant Miquel.

(BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

Per donar compliment al que disposau en relació amb

l'assumpte, em plau informar-vos que en data 24-03-03, la

Direcció General de Recursos Hídrics va atorgar a l'IBASAN

autorització per a l'abocament de l'aigua depurada a pous

d'absorció.

La pròpia autorització, en el punt 1, manifestava que

aquests pous eren experimentals i si l'experiència no era

òptima, donava dues alternatives:

1) Reg agrícola.

2) Evacuació mitjançant un emissari submarí.

Actualment l'IBASAN està tramitant l'autorització per

l'abocament a un emissari submarí i l'ús que se li dóna a l'aigua

depurada és el reg agrícola en forma experimental. (S'adjunta

autorització d'abocament atorgada per la Direcció General de

Recursos Hídrics).

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

  

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

BR)

A la pregunta RGE núm. 2635/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a viatges a

càrrec del programa 131B, centre de cost 23201 (II). (BOPIB

núm. 40 de 7 de maig del 2004).

La informació de què disposa la Direcció General de

Joventut dels viatges a càrrec del programa 131B, centre de

cost 23201 (II) és la següent:

16 de maig del 2003, Eivissa.

9 de novembre del 2003, Barcelona.

Del 19 de novembre al 4 de desembre del 2003, Argentina

i Uruguai.

9 de desembre del 2003, trobada a Palma de les Cases

Balears d'Europa.

Del 28 de gener al 5 de febrer del 2004, Santo Domingo,

Cuba i Puerto Rico.

29 de setembre del 2003, Maó.

Del 20 al 25 de novembre del 2003, BrusselAles.

5 de desembre del 2003, Madrid.

Del 10 al 12 de novembre del 2003, Salzburg.

17 de novembre del 2003, Maó.

Del 18 de novembre a l'11 de desembre del 2003,

BrusselAles.

Palma, 2 de juny del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

BS)

A la pregunta RGE núm. 2692/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a noves

zones LIC i ZEPA. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

El mes de gener del 2003 es va celebrar a BrusselAles el

darrer seminari Biogeogràfic de la regió mediterrània, en el

qual es posaren de manifest les mancances existents a les

propostes de contribució a la Xarxa Natura 2000 dels diferents

països membres. Pel que es refereix a la proposta balear,

establerta inicialment per l'acord de Consell de Govern de 28

de juliol del 2000, es van detectar 4 hàbitats (1120 praderies de

posidònia, 1160 grans cales i badies poc profundes, 5430

matolls espinosos de tipus frigànic endèmics de l'Euphorbio

verbascion, i 9320 boscos d'Olea i Ceratonia) i 5 espècies

(1187 Alytes muletensis, 1395 Petalophyllum ralfsii, 1575

Euphorbia margalidiana, 1794 Allium grosii, i A074 Milvus

milvus) insuficientment representats i pels  quals era necessària

l'ampliació de la proposta per tal d'atorgar-los el grau de

protecció suficient.

Els criteris que s'han tengut en compte en la declaració

d'aquestes noves zones han estat els següents:

a) El primer i més important és, lògicament, la presència dins

la zona de les comunitats o espècies objecte de protecció. En

alguns casos concrets la zona proposada no se circumscriu

exactament a l'àrea de distribució de la comunitat o l'espècie,

sinó que és lleugerament més gran. El motiu d'això és, per una

banda, afegir una zona tampó que aïlli d'una manera efectiva la

comunitat o l'espècie de possibles impactes externs i, per l'altra,

incloure una àrea suficient quan la distribució de la comunitat

o l'espècie és molt dispersa i per tant difícil de definir.

b) L'interès científic manifest, ja sia per les particulars

condicions d'originalitat, del patrimoni florístic que aporta i/o

el seu bon estat de conservació.

c) L'exclusió, sempre que sigui possible, de les àrees urbanes

o urbanitzables i de les àrees agrícoles a causa de les lògiques

dificultats de gestió que això implicaria.

d) L'increment de la coherència de la xarxa existent quant al

seu disseny territorial. Així s'han prioritzat les zones annexes a

les zones ja existents, aportant major diversitat biològica i

disminuint les dificultats de gestió i maneig.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

BT)

A la pregunta RGE núm. 2693/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a extracció

de metres cúbics d'aigua de les dessaladores. (BOPIB núm. 40

de 7 de maig del 2004).

Les dades referides al període 1998-2004, expressades en

metres cúbics anuals, són les següents:

Any 1998

IDAM Badia de Palma (Palma): 0
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IDAM Son Ferrer (Calvià): 0

IDAM Camp de Mar (Andratx): 0

IDAM Sant Joan de Déu: 0

Total Mallorca: 0

IDAM Eivissa capital: 2.819.963

IDAM Sant Antoni: 820.922

Total Eivissa: 3.640.885

IDAM Formentera: 259.922

Total Illes Balears: 3.900.420.

Any 1999

IDAM Badia de Palma (Palma): 6.048.577

IDAM Son Ferrer (Calvià): 0

IDAM Camp de Mar (Andratx): 0

IDAM Sant Joan de Déu: 0

Total Mallorca: 6.048.577

IDAM Eivissa capital: 2.889.421

IDAM Sant Antoni: 1.015.310

Total Eivissa: 3.904.731

IDAM Formentera: 341.546

Total Illes Balears: 10.294.854.

Any 2000

IDAM Badia de Palma (Palma): 17.093.526

IDAM Son Ferrer (Calvià): 360.455

IDAM Camp de Mar (Andratx): 121.383

IDAM Sant Joan de Déu: 1.065.048

Total Mallorca: 18.640.412

IDAM Eivissa capital: 2.774.969

IDAM Sant Antoni: 956.794

Total Eivissa: 3.731.763

IDAM Formentera: 385.093

Total Illes Balears: 22.757.268.

Any 2001

IDAM Badia de Palma (Palma): 18.985.127

IDAM Son Ferrer (Calvià): 1.948.530

IDAM Camp de Mar (Andratx): 647.065

IDAM Sant Joan de Déu: 2.166.343

Total Mallorca: 23.747.065

IDAM Eivissa capital: 2.780.564

IDAM Sant Antoni: 966.034

Total Eivissa: 3.746.598

IDAM Formentera: 421.172

Total Illes Balears: 27.914.835.

Any 2002

IDAM Badia de Palma (Palma): 11.255.759

IDAM Son Ferrer (Calvià): 1.875.288

IDAM Camp de Mar (Andratx): 661.615

IDAM Sant Joan de Déu: 0

Total Mallorca: 13.792.662

IDAM Eivissa capital: 2.832.509

IDAM Sant Antoni: 965.517

Total Eivissa: 3.798.026

IDAM Formentera: 345.134

Total Illes Balears: 17.935.822.

Any 2003

IDAM Badia de Palma (Palma): 13.006.510

IDAM Son Ferrer (Calvià): 1.905.249

IDAM Camp de Mar (Andratx): 683.160

IDAM Sant Joan de Déu: 0

Total Mallorca: 15.594.919

IDAM Eivissa capital: 2.466.977

IDAM Sant Antoni: 1.469.903

Total Eivissa: 3.936.880

IDAM Formentera: 415.865

Total Illes Balears: 19.947.664.

Any 2004 (a 30/04)

IDAM Badia de Palma (Palma): 4.249.918

IDAM Son Ferrer (Calvià): 653.789

IDAM Camp de Mar (Andratx): 253.848

IDAM Sant Joan de Déu: 0

Total Mallorca: 5.157.555

IDAM Eivissa capital: 615.331

IDAM Sant Antoni: 606.986

Total Eivissa: 1.222.317

IDAM Formentera: 68.119

Total Illes Balears: 6.447.991

El cap d'Àrea d'Explotació de l'IBAEN:

José María Novoa Sola.

Ordre de Publicació

BU)

A la pregunta RGE núm. 2696/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a concurs d'idees

per a productes audiovisuals. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig

del 2004).

Per a la producció audiovisual en sentit ample:

entreteniment, música, cultura, cuina, ficció, esports, infantil,

documentals, etc.

Palma, 1 de juliol del 2004.

La directora general de l'EPRTVIB:

María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

BV)

A la pregunta RGE núm. 2697/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rendibilitat per

audiència. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

És difícil calcular abans de començar el seu funcionament

els nivells d'audiència que resultaran exigibles. Lògicament el

treball d'IB3 persegueix l'adjudicació de producte d'interès,

qualitat i que responguin als objectius del servei, sense oblidar

la consecució de la màxima audiència.

Palma, 1 de juliol del 2004.

La directora general de l'EPRTVIB:

María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

BX)

A la pregunta RGE núm. 2698/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a programes

adequats per a IB3 Ràdio. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del

2004).

Tots aquells que es consideren adients en una ràdio de

caràcter generalista, com serà el cas d'IB3 Ràdio.
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Palma, 28 de juny del 2004.

La directora general de l'EPRTVIB:

María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

BY)

A la pregunta RGE núm. 2699/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a mètode per

descastar les cabres salvatges. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig

del 2004).

El mètode utilitzat pel personal propi de la Conselleria de

Medi Ambient a les captures que es fan per al control de la

població de cabra és l'arma de foc. No obstant això, d'acord

amb allò que estableix l'ordre de vedes, en els períodes hàbils

de caça major i a les autoritzacions que es donen per danys a la

vegetació i als cultius, es permet l'ús d'armes de foc i la caça

tradicional amb cans i llaços. Aquest darrer mètode també es

pot dur a terme al llarg de tot l'any a qualsevol tipus de terreny

cinegètic.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

BZ)

A la pregunta RGE núm. 2700/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a peticions per

caçar cabres autòctones. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del

2004).

Si es tracta de les captures que es poden dur a terme a les

finques públiques, la titularitat de les quals és del Govern, li

record que mitjançant diverses resolucions del director general

de Biodiversitat dels anys 2000 i 2001 aquestes finques, que

abans s'oferien als afeccionats a la caça, varen ser declarades

refugis de caça, raó per la qual l'activitat cinegètica va quedar

en suspens i les captures que es fan per al control de la població

de cabra són realitzades per personal propi de la Conselleria de

Medi Ambient. D'acord amb allò que estableixen les ordres de

vedes s'autoritza a les finques privades, fora del període normal

de caça de cabra, el seu control per danys a la vegetació i als

cultius, i al llarg de l'any 2003 s'han expedit un total de 162

autoritzacions (159 a Mallorca i 3 a Menorca).

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

CA)

A la pregunta RGE núm. 2701/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fòrum

d'ocupació. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

El passat 19 d'abril del 2004 es realitzà un conveni entre la

Conselleria de Treball i Formació i l'Institut Municipal de

Formació Ocupacional i Feina per a l'organització del segon

Fòrum d'Ocupació i Emprenedors i la difusió de la iniciativa

comunitària Equal, iniciativa que té com a finalitat combatre la

discriminació i qualsevol desigualtat en relació amb el mercat

laboral i que es du a terme mitjançant els projectes Equitas i Filoxenia.

El segon Fòrum d'Ocupació i Emprenedors s'organitzà  per

l'IMFOF com una plataforma d'encontre per trobar solucions

pràctiques i originals a l'hora de connectar ofertes i demandes

d'ocupació, pretenent millorar la intermediació laboral,

fomentar la creació d'empreses, difondre les polítiques

modernes de recursos humans i facilitar l'accés laboral als

colAlectius més desfavorits.

La Conselleria de Treball i Formació participà al fòrum

esmentat mitjançant les següents activitats de participació:

- Es disposà d'un estand a la zona d'expositors situada al

Passeig del Born.

- Organització d'un cicle de conferències i tallers realitzats al

Centre Cultural Sa Nostra i a la Cambra de Comerç sobre

ocupació, creació d'empreses, recursos humans i oportunitats

laborals per a colAlectius desfavorits. Específicament es moderà

el taller "Formació a la carta", celebrat el 21 d'abril.

- Organització del cicle de cinema fòrum projectat durant els

dies 15, 19, 20 i 21 d'abril.

- Lliurament dels premis "Empreses per a l'ocupació 2004", que

tenen la finalitat de reconèixer la tasca realitzada per les

empreses que promouen la inserció. En concret, el conseller de

Treball i Formació atorgà el premi als nous jaciments

d'ocupació a l'empresa Es Burotell granja-escola SL.

- Promoció. Tant durant les setmanes prèvies a l'esdeveniment,

així com durant el mateix, es dugué a terme una acurada difusió

mitjançant les següents activitats:

- Remesa d'un extens mailing a totes aquelles persones

inscrites com a demandants d'ocupació i millora d'ocupació en

què se les informava de manera directa sobre totes les activitats

dutes a terme durant els dies 21 i 22 d'abril.

- Realització d'una àmplia campanya de mitjans mitjançant

espais de ràdio, cartells, OPIS i banderetes al carrer.

- Encartament cada un dels dos dies d'un suplement

específic per al fòrum en el Dia del Mundo de Balears, incloent

amplis reportatges sobre les diferents empreses expositores,

així com entrevistes als conferenciants.

- Realització de campanya de mitjans de comunicació:

1. Espais de ràdio: Onda Cero, Última Hora Ràdio, M80, 40

Principales, SER.

2. Programes radiofònics: una de les emissores més importants

de Mallorca colAlaborà directament amb l'organització de forma

que realitzà programes especials a hores punta sobre

l'esdeveniment en marxa.

3. Programes de televisió: es contactà amb diferents cadenes

per realitzar programes especials sobre el fòrum quinze dies

abans i programes especials, taules rodones, debats, entrevistes,

així com informació en directe des del Passeig del Born.
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4. Premsa: El Dia del Mundo de Balears realitzà un seguiment

exhaustiu del fòrum un mes abans, durant i després, mitjançant

entrevistes, articles especials a les pàgines d'economia i de

Palma. També dugué a terme la impressió dels dos suplements

especials del fòrum que es repartiren durant els dos dies de les

jornades amb publireportatges de cada empresa.

5. Publicitat: inserció d'anuncis a tots els diaris locals de major

difusió.

6. Banderoles: es penjaren banderoles amb el logotip del segon

Fòrum d'Ocupació i Emprenedors als fanals de les avingudes

més importants de Palma, on s'anunciava la convocatòria del

Passeig del Born.

Respecte al pressupost aportat per aquesta conselleria, les

despeses del conveni corren a càrrec d'aquesta conselleria fins

a un màxim de 25.000 i, cofinançats pel Fons Social Europeu

mitjançant la iniciativa comunitària Equal.

Palma, 1 de juny del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

CB)

A la pregunta RGE núm. 2702/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajornament de

pagament d'amortitzacions. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del

2004).

A dia d'avui s'ha realitzat l'ajornament de les amortitzacions

de quatre préstecs de l'Institut de Biologia Animal de Balears

SA per un import total d'1.118.437,86 i.

Palma, 18 de maig del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

CC)

A la pregunta RGE núm. 2703/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a interessos

durant el 2004. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

La previsió a dia d'avui de l'import d'interessos a pagar l'any

2004 per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació és de

25,7 milions d'euros.

Palma, 18 de maig del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

CD)

A la pregunta RGE núm. 2704/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deute

autonòmic. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació prensa fer

front al deute autonòmic a través dels mecanismes

pressupostaris que té la conselleria mitjançant la secció 34 amb

el pagament d'interessos o amortitzacions.

Palma, 24 de maig del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

CE)

A les preguntes RGE núm. 2705/04 i 2706/04, presentades

per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a

dèficit en la sanitat autonòmica i dèficit en l'educació

autonòmica. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

Ens remetem a les liquidacions pressupostàries, on queda

reflectida aquesta qüestió, i en el futur a la Comissió no

Permanent d'estudi de la millora per part de l'Estat del

finançament de les competències en matèria d'educació i

sanitat, creada ad hoc per debatre aquest tema.

Palma, 24 de maig del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

CF)

A la pregunta RGE núm. 2707/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a projectes de

llei. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

A continuació es relacionen els projectes de llei que el

Govern ha enviat al Parlament des del juliol del 2003 fins a al

data d'avui:

- Projecte de llei pel qual es deroga la Llei 7/2001, de 23

d'abril, de l'impost sobre les estades a empreses turístiques

d'allotjament, destinat a la dotació de fons per a la millora de

l'activitat turística i la preservació del medi ambient (ara Llei

7/2003, de 22 d'octubre)

- Projecte de mesures urgents en matèria d'ordenació i

urbanisme a les Illes Balears (ara Llei 8/2003, de 25 de

novembre).

- Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2004 (ara Llei 9/2003,

de 22 de desembre).

- Projecte de llei de mesures tributàries i administratives

(ara Llei 10/2003, de 22 de desembre).

- Projecte de llei de crèdit extraordinari per a subvencions

(ara Llei 1/2004, de 19 de febrer).

- Projecte de llei de creació del ColAlegi Oficial d'Enginyers

en Informàtica (ara Llei 2/2004, de 2 de març).

- Projecte de llei de creació del ColAlegi Oficial d'Enginyers

Tècnics en Informàtica de les Illes Balears (ara Llei 3/2004, de

2 de març).

- Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears (ara Llei 4/2004, de 2 d'abril).

Palma, 24 de maig del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació

CG)

A la pregunta RGE núm. 2708/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a projectes de

llei 2004. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

Des de l'1 de gener del 2004 fins a la data d'avui el Govern

ha remès al Parlament els següents projectes de llei:

- Projecte de llei de crèdit extraordinari per a subvencions

(ara Llei 1/2004, de 19 de febrer).

- Projecte de llei de creació del ColAlegi Oficial d'Enginyers

en Informàtica (ara Llei 2/2004, de 2 de març).

- Projecte de llei de creació del ColAlegi Oficial d'Enginyers

Tècnics en Informàtica de les Illes Balears (ara Llei 3/2004, de

2 de març).

- Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears (ara Llei 4/2004, de 2 d'abril).

Per altra banda el Govern està treballant en l'elaboració de

diversos textos normatius, sense que sigui possible determinar

amb exactitud quins seran finalment remesos al Parlament

durant el que resta d'aquest any 2004.

Palma, 19 de maig del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

CH)

A la pregunta RGE núm. 2709/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a partit

setmanal. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

És possible, no seria el primer cas en què es produeix una

situació semblant.

En qualsevol cas no existeix una decisió definitiva al

respecte ja que, com ja s'ha informat, el tema del partit està en

fase d'estudi.

Palma, 1 de juliol del 2004.

La directora general de l'EPRTVIB:

María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

CI)

A la pregunta RGE núm. 2711/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a auditoria sobre

programes d'inserció laboral. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig

del 2004).

Atès que des del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

(SOIB) es duen a terme les tasques de seguiment econòmic dels

programes d'inserció de l'Objectiu 3 del Fons Social Europeu

(aspecte que quedarà reflectit en la propera programació del

complement del programa del Programa Operatiu de l'Objectiu

3, 2000-2006, per a les Illes Balears), el passat 3 de març del

2004 es va transferir per la Direcció General de Formació al

Servei d'Ocupació de les Illes Balears la quantitat de 250.000

i amb dues finalitats:

Per una banda, elaborar una guia sobre l'elegibilitat de les

despeses del Fons Social Europeu, tant per a les entitats

executores d'accions com per al personal que des del SOIB

realitza les tasques de seguiment econòmic.

Per una altra banda, realitzar una auditoria sobre els

programes liquidats fins a la data en referència a l'Objectiu 3.

Palma, 1 de juny del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

CJ)

A la pregunta RGE núm. 2712/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a comptadors

d'obra a Capdepera. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

En resposta a la solAlicitud de quants comptadors

d'electricitat d'obra hi ha al municipi de Capdepera amb més de

dos anys de vigència des de la seva instalAlació a data d'avui,

detallant l'amperatge de cada comptador, remetem el llistat dels

comptadors.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre

General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.

Diputats.

Ordre de Publicació

CK)

A la pregunta RGE núm. 2713/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a comptadors

d'obra a Artà. (BOPIB núm. 40 de 7 de maig del 2004).

En resposta a la solAlicitud de quants comptadors

d'electricitat d'obra hi ha al municipi d'Artà amb més de dos

anys de vigència des de la seva instalAlació a data d'avui,

detallant l'amperatge de cada comptador, adjuntem el llistat

corresponent.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre

General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.

Diputats.

Ordre de Publicació

CL)

A la pregunta RGE núm. 2761/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

actuacions de prevenció d'incendis a Na Burguesa. (BOPIB

núm. 41 de 14 de maig del 2004).

Dins el marc del pla comarcal de defensa contra els incendis

forestals per a la zona de ponent de l'illa de Mallorca durant el

2004 s'han dut a terme 15 hectàrees d'obertura de noves faixes
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auxiliars de pista i està previst per a després de l'època de

màxim risc fer-ne 10 hectàrees més.

Per a la zona, i en compliment del pla general de defensa

contra els incendis forestals per a les Illes Balears, hi ha a més

un dispositiu molt important compost per diversos dipòsits de

50 tones utilitzables tant pels mitjans aeris com terrestres, dues

torres de vigilància (S'Hostalet i Son Vida), una unitat de

vigilància i primera intervenció (VVIP), un vehicle autobomba

rural, una brigada i un agent de medi ambient. També s'ha de

destacar que tenen despatx automàtic a la zona un helicòpter

biturbina amb una brigada i un agent de medi ambient, així com

una avioneta de càrrega a terra.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

CM)

A la pregunta RGE núm. 2763/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a vigilància

a les colònies de Larus audouinii i de Phalacrocorax aristotelis

desmarestii. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

Les tasques de vigilància a les colònies d'aquestes espècies

han estat les següents:

- Larus audouinii. Les feines dutes a terme han consistit en

la prospecció de tota la costa de les Illes Balears, localització,

vigilància, cartografia i fotografia de colònies reproductores i

cens de parelles nidificants. Queda exclòs l'arxipèlag de

Cabrera, on aquestes feines les fa el personal del parc nacional.

En total, per a localització i cens, s'han fet 17 jornades de

camp a Mallorca, 6 a Eivissa i 4 a Menorca. S'han localitzat 4

colònies a Mallorca, 3 a Menorca i 6 a Eivissa. Les feines amb

aquesta espècie s'iniciaren a finals d'abril i no finalitzaran fins

que volin els polls, la qual cosa es produirà durant la primera

quinzena de juliol.

- Phalacrocorax aristoteli desmarestii. Les feines dutes a

terme han consistit en localització de colònies o nius aïllats,

cens de parelles reproductores, cartografia i fotografia dels

llocs de nidificació a la costa i als illots perifèrics de Mallorca,

inclosa l'illa de Sa Drogonera, Menorca i les Pitiüses. Resta

exclòs l'arxipèlag de Cabrera, on les feines de vigilància i

seguiment les fa el personal del parc nacional. A Mallorca i a

Menorca s'han efectuat anellaments amb anella metàlAlica

oficial i anella de lectura a distància.

En total s'han fet 65 dies a Mallorca i 14 dies a Eivissa i

Formentera de seguiment, vigilància i anellament dedicats

específicament a aquesta espècie a Mallorca entre els mesos de

gener i abril del 2004.

- A més d'aquestes activitats específiques s'han fet feines de

vigilància per a aquestes dues espècies durant la realització

d'altres treballs pel litoral durant el seguiment d'altres espècies

marines i rapinyaires (com Puffinus mauretanicus, Calonectris

diomedea, Falco peregrinus i Pandion haliaetus) o durant els

serveis regulars efectuats per terra o amb les embarcacions del

Servei de Protecció d'Espècies i dels parcs naturals de Sa

Dragonera, Cala d'Hort i Ses Salines d'Eivissa i Formentera, les

quals no es poden quantificar.

El personal que s'ha dedicat a aquestes tasques ha estat:

- Dos funcionaris de carrera (un agent de medi ambient i un

guarda forestal) de la Unitat de Flora i Fauna del Servei de

Protecció d'Espècies (dedicació parcial).

- Un guarda forestal del parc natural de Sa Dragonera, un

agent de medi ambient del parc natural de Llevant, un agent de

medi ambient del parc natural de S'Albufera des Grau, un agent

de medi ambient del parc natural de Cala d'Hort, un agent de

medi ambient interí del parc natural de Ses Salines d'Eivissa i

Formentera, un guarda forestal de territori d'Eivissa i un guarda

forestal de territori de Formentera (dedicació parcial).

- Un tècnic contractat del parc natural de Llevant, un tècnic

contractat del parc natural de S'Albufera des Grau, dos tècnics

contractats del parc natural de Ses Salines d'Eivissa i

Formentera i els directors dels parcs naturals de Cala d'Hort i

de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (dedicació parcial).

- Una persona contractada per TRAGSA per fer el

seguiment d'aquestes espècies (temps complet).

- Un especialista en protecció d'espècies de l'IBANAT

destinat al Servei de Protecció d'Espècies i un especialista

naturalista de  l'IBANAT destinat al parc natural de Cala

d'Hort, dos peons especialistes en biodiversitat del parc natural

de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (dedicació parcial).

- Un investigador responsable i dos tècnics contractats del

Grup d'Ecologia de Poblacions de l'Institut Mediterrani

d'Estudis Avançats, que participa en aquestes feines com entitat

colAlaboradora del LIFE-Posidònia.

- Un tècnic director i dos vigilants del consell insular

destinats al parc natural de Sa Dragonera.

El pla de feina que es du a terme és el següent:

- Per al Phalacrocorax aristotelis desmarestii el pla de

feina ha consistit en localització de colònies i parelles aïllades

al llarg de tota la costa, vigilància, cartografia i fotografia de

les zones de nidificació, anellament de polls i recollida de

dades de fenologia i biologia.

- Per al Larus audouinii el pla de feina ha consistit en

localització de les colònies, cens de parelles nidificants,

cartografia i fotografia digital dels llocs de nidificació i

vigilància. Les feines d'anellament i d'èxit reproductor es

realitzaran properament.

Palma, 29 de juny del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

CN)

A la pregunta RGE núm. 2764/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a activitats

lligades al projecte Life-Posidònia. (BOPIB núm. 41 de 14 de

maig del 2004).

D'acord amb el previst al projecte de l'assumpte, les

activitats i publicacions que el servei de Mobilitat i Educació

Ambiental està duent a terme són:



BOPIB núm. 49 -  23 de juliol del 2004 1569

- Publicació infantil: finalitzat. Coeditats amb Amics de la

Terra Eivissa, 4.000 unitats en català.

- Publicació per a navegants. S'està editant la versió

bilingüe castellà-català. Pendent de contractació l'edició

bilingüe alemany-anglès.

- Publicació de caràcter general: s'està preparant la

documentació que serà coincident amb els continguts de

l'exposició permanent.

- Vídeo Beta. Finalitzat. S'han editat 800 còpies en català i

actualment s'està en fase de distribució.

- Exposicions permanents: S'ha contractat l'exposició de

Life Posidònia a ubicar a Can Marroig (Formentera). S'està

tramitant la contractació per a l'exposició a Menorca (al centre

de recepció del parc del Grau).

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

CO)

A la pregunta RGE núm. 2765/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a data

d'aprovació del Decret de zones humides. (BOPIB núm. 41 de

14 de maig del 2004).

Em plau informar-vos que mitjançant escrit, amb data

d'entrada al Parlament de 26 de febrer del 2004, del mateix

diputat es va demanar de forma oral el que ara es demana de

forma escrita, la resposta del qual es va fer el passat dia 19

d'abril. Com ja vaig tenir l'oportunitat d'informar-vos, el Decret

435/2004, de 12 de març, regula les condicions mínimes que

han de tenir les zones humides per ser incloses en cada una de

les diferents categories previstes al mateix. Per tant es tracta

d'estudiar si les propostes que resultin de l'esborrany de decret

respondran a les exigències de la normativa estatal. Una vegada

haguem donat aquesta passa prèvia, podrem establir la data

aproximada d'aprovació de l'indicat decret.

Palma, 25 de juny del 2004.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

CP)

A la pregunta RGE núm. 2766/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a estudis

sobre la necessitat de noves dessaladores. (BOPIB núm. 41 de

14 de maig del 2004).

Em plau informar-vos que l'Àrea de Construcció de

l'IBAEN no té constància que el Govern de les Illes Balears

hagi realitzat estudis tècnics o econòmics relatius a les noves

dessaladores d'aigua de mar previstes a les Illes Balears.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

CQ)

A la pregunta RGE núm. 2767/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a data

d'inici i llocs per a les actuacions sobre fondeigs del projecte

Life-Posidònia. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

El projecte Life-Posidònia, pel que fa a la instalAlació de

fondeigs, abalisament i senyalització de zones de fondeig lliure,

es troba en fase prèvia de delimitació de zones que:

a) Afectin praderies de posidònia existents en bon estat.

b) Pateixin importants pressions a causa de la gran afluència

d'embarcacions que produeixen regressions a les esmentades

praderies.

c) Disposin de fondeigs en condicions d'instalAlar els elements

adequats.

Per tot això s'estan realitzant els treballs imprescindibles

com els que a continuació s'esmenten:

- Cartografia bentònica adequada.

- Fotografia aèria d'intensitat de fondeigs.

- Comprovacions puntuals de densitat de feixos,

determinació de tipus de fons i cotes de gruixos de mantells

rocosos o arenosos.

- Estudis d'hidrodinàmica.

Per tot això és prematur fixar dates d'execució de fondeigs,

així com precisar la seva ubicació exacta.

Palma, 2 de juny del 2004.

El cap de Servei de Costes i Litoral:

José María González i Ortea.

Ordre de Publicació

CR)

A la pregunta RGE núm. 2768/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a data

d'inici i pressupost del projecte del torrent de Manacor.

(BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

El Govern té previst iniciar les obres relatives al

condicionament del torrent de Manacor a l'interior del casc

urbà abans del mes de novembre d'enguany, i el pressupost de

licitació és de 5.192.617,52 i.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

CS)

A la pregunta RGE núm. 2769/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

actuacions previstes a torrents de Palma. (BOPIB núm. 41 de

14 de maig del 2004).

Les actuacions previstes a Palma en matèria de torrents són

les contemplades al conveni signat per l'Ajuntament de Palma

i l'IBAEN, que figuren a la primera relació adjunta, i les

incloses al conveni signat entre la Direcció General de

Recursos Hídrics i el mateix ajuntament, consistent, en matèria

de torrents, en la terminació de les obres d'adequació

urbanística de les zones de desembocadura dels torrents dels



1570 BOPIB núm. 49 -  23 de juliol del 2004

Jueus, Son Verí i Na Clot, per un import de 383.721,51 i i que

es troben actualment en execució.

En tot cas, el conveni preveu una comissió de seguiment del

conveni que pot introduir canvis a aquestes previsions per tal

d'adaptar-se a les prioritats d'actuacions i a la definició més

precisa i adequada d'aquelles mitjançant els estudis i els

projectes que es redactin.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

CT)

A la pregunta RGE núm. 2770/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a raons de

l'autorització per explotar sis pous de Sa Marina Gran, Santa

Margalida. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

L'expedient de concessió d'aigües subterrànies de cinc

sondejos situats a la finca Marina Gran o Sa Teulada, en el

terme municipal de Santa Margalida, per proveïment de Can

Picafort, Son Bauló i Son Serra de Marina, es va iniciar a

solAlicitud d'Aguas Can Picafort SL i Aguas Son Bauló SL, i es

va resoldre a favor de Sorea SA, propietària per absorció de les

dues anteriors, havent-se complit els tràmits prevists a la Llei

d'aigües i al Reglament de domini públic hidràulic per aquest

tipus d'expedients.

Les raons de l'atorgament de la concessió són, per tant, que

hi ha hagut una solAlicitud que s'ha tramitat d'acord a un

procediment reglat, amb informes tècnics favorables del Servei

d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos

Hídrics pel que fa a la quantitat, i de la Conselleria de Sanitat

i Consum pel que fa a la qualitat de l'aigua, i que s'ha resolt de

conformitat a les normes legals vigents.

En relació als tres pous públics de la mateixa zona existeix,

efectivament, un expedient de concessió en tràmit a nom de

l'Ajuntament de Santa Margalida que inclou tres sondejos

situats, també, en el paratge de Sa Teulada; el citat expedient

s'està tramitant d'acord amb els mateixos preceptes legals que

l'anterior i en aquest moment està pendent del fet que

l'ajuntament estableixi unes mesures imposades per la

Conselleria de Sanitat i Consum per evitar el perill de

contaminació de l'aigua.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

CU)

A la pregunta RGE núm. 2772/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

actuacions amb l'Associació pel desenvolupament i la

integració de persones esquizofrèniques. (BOPIB núm. 41 de

14 de maig del 2004).

Des de la creació de l'Associació pel desenvolupament i la

integració de persones amb esquizofrènia el Govern ha vengut

colAlaborant en la realització de diverses accions i projectes

d'aquesta entitat. Durant aquests anys s'han concedit ajuts i

subvencions per al funcionament de l'associació i s'han anat

signant convenis per a la realització d'accions específiques.

Així, s'han formalitzat convenis amb la Conselleria de Treball

i Formació per a accions formatives, amb l'Institut Balear

d'Afers Socials per al servei d'atenció domiciliària, i s'han

realitzat actuacions puntuals per a projectes específics.

Palma, 30 de juny del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

CV)

A la pregunta RGE núm. 2867/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a possibles

incompatibilitats dels recaptadors de zona de Mallorca.

(BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

El Govern de les Illes Balears disposa d'un informe en el

qual es posa de manifest que el recaptador de zona de Mallorca

no incorre en cap tipus d'incompatibilitat.

Palma, 28 de maig del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis de Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació

CX)

A la pregunta RGE núm. 2916/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a projectes de

concertació social amb ajuntaments. (BOPIB núm. 41 de 14 de

maig del 2004).

Per part de la Direcció General de Formació no s'han

paralitzat des del juliol del 2003 cap dels projectes esmentats.

Cal dir que la relació amb els ajuntaments ha implicat l'impuls

de pactes locals i la renovació de contractes programa.

Per part del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, entitat

autònoma depenent de la Conselleria de Treball i Formació del

Govern de les Illes Balears, no s'ha paralitzat cap projecte

sobre concertació social amb els ajuntaments des del mes de

juliol del 2003.

Palma, 3 de juny del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

CY)

A la pregunta RGE núm. 2917/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a projectes de
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concertació social amb consells insulars. (BOPIB núm. 41 de

14 de maig del 2004).

Per part de la Direcció General de Formació no s'han

paralitzat des del juliol del 2003 cap dels projectes esmentats.

Cal dir que la relació amb els consells insulars ha implicat

l'impuls de pactes locals i la renovació de contractes programa.

Per part del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, entitat

autònoma depenent de la Conselleria de Treball i Formació del

Govern de les Illes Balears, no s'ha paralitzat cap projecte

sobre concertació social amb els consells insulars des del mes

de juliol del 2003.

Palma, 3 de juny del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

CZ)

A la pregunta RGE núm. 2918/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a projectes

d'orientació laboral amb ajuntaments. (BOPIB núm. 41 de 14

de maig del 2004).

D'acord amb la resolució del conseller de Treball i

Formació de 13 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria

anual per a l'any 2004 per presentar solAlicituds de programació

de serveis d'orientació i d'itineraris integrats d'inserció

emmarcats en l'Objectiu 3 del Fons Social Europeu (BOIB

núm. 159 de 15/11/2003) i pel que fa a les solAlicituds

presentades pels ajuntaments, cal dir:

1. Dins els serveis generals (eixos 1 i 6) l'Ajuntament de

Campos va ser exclòs per no tenir signat contracte programa.

2. Dins els serveis específics (eix 2, autoocupació; eix 7.1,

discapacitats; eix 7.2, exclosos socials) no es va excloure cap

solAlicitud presentada per ajuntaments.

Pel que fa al període juliol-desembre 2003, cal dir que no

s'ha paralitzat cap projecte presentat per ajuntaments.

Palma, 25 de maig del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

DA)

A la pregunta RGE núm. 2919/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a projectes

d'orientació laboral amb consells insulars. (BOPIB núm. 41 de

14 de maig del 2004).

D'acord amb la resolució del conseller de Treball i

Formació de 13 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria

anual per a l'any 2004 per presentar solAlicituds de programació

de serveis d'orientació i d'itineraris integrats d'inserció

emmarcats en l'Objectiu 3 del Fons Social Europeu (BOIB

núm. 159 de 15/11/2003) i pel que fa a les solAlicituds

presentades pels ajuntaments, cal dir:

1. Dins els serveis generals (eixos 1 i 6) no es va excloure cap

solAlicitud presentada pels consells insulars.

2. Dins els serveis específics (eix 2, autoocupació; eix 7.1,

discapacitats) no es va excloure cap solAlicitud presentada pels

consells insulars.

3. Dins els serveis específics (eix 7.2, exclosos socials) no es va

concedir subvenció a la solAlicitud presentada pel Consell

Insular d'Eivissa i Formentera.

Pel que fa al període juliol-desembre 2003, cal dir que no

s'ha paralitzat cap projecte presentat pels consells insulars.

Palma, 1 de juny del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

DB)

A la pregunta RGE núm. 2920/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pla estratègic

de salut laboral. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

Els agents socials signants del conveni nacional de

construcció -UGT, CCOO i CAEB/CEOE- solAlicitaren una

suspensió de les activitats de la comissió tècnica negociadora

ja que entenien que, com a representants qualificats del sector,

podien enriquir el pla amb les seves aportacions.

Una vegada rebudes les aportacions esmentades, es varen

debatre en una reunió convocada amb aquesta finalitat i, com

a conseqüència del debat que hi va haver, el dia 31 de maig es

mantindrà la previsible reunió final com a pas previ abans de

convocar el ple.

ParalAlelament, l'actuació de l'ISLIB es continua guiant en

allò fonamental pels criteris bàsics del pla anterior i pels acords

subscrits als RRDD de transferència.

Palma, 26 de maig del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

DC)

A la pregunta RGE núm. 2921/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pla director

d'economia social. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

L'actual pla director de foment de l'economia social té una

vigència de 2002-2004, per la qual cosa es troba en fase

d'aplicació.

La previsió del Govern és iniciar les negociacions amb el

sector a final d'enguany per tal que, a partir del contingut de

l'anterior, millorar-lo i establir el que serà el contingut del nou

pla amb el consens de totes les parts implicades.

Palma, 25 de maig del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.
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Ordre de Publicació

DD)

A la pregunta RGE núm. 2922/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pactes locals

d'ocupació. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

La Conselleria de Treball i Formació no és signant de

pactes locals i, en conseqüència, no aporta cap finançament en

aquest sentit. No obstant això, des del juliol del 2003 s'ha fet

càrrec de promoure la signatura dels següents pactes: Consell

Insular d'Eivissa i Formentera, Ajuntament de Palma,

Ajuntament de Calvià, Ajuntament de Felanitx, Consell Insular

de Mallorca i Mancomunitat del Pla de Mallorca.

Palma, 1 de juny del 2004.

El conseller de Treball i Formació:

Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

DE)

A la pregunta RGE núm. 2924/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a assignació de

canals múltiplex. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

L'assignació de canals múltiplex que el Pla tècnic nacional

de televisió digital local terrestre estableix per a les Illes

Balears respon bàsicament a la petició de cobertura que va fer

el Govern de les Illes Balears durant el termini de consultes

desenvolupat per part del Ministeri de Ciència i Tecnologia

entre la tardor de l'any 2002 i la primavera de l'any 2003.

Palma, 18 de juny del 2004.

El director general de Comunicació:

Joan Martorell i Bonet.

Ordre de Publicació

DF)

A la pregunta RGE núm. 2925/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Agenda Local

21 a Mallorca. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

En el capítol VII, subvencions, corresponent a l'any 2004,

està previst destinar 240.000 i per a la implantació d'AL als

diferents municipis de les Illes, d'acord amb la corresponent

ordre de subvencions, en la qual s'estableixen les bases per al

seu repartiment, que no serà per illes, sinó per als ajuntament

que ho demanin, si bé s'intentarà arribar a una proporció entre

el nombre d'ajuntaments de les Illes i les subvencions. En data

d'avui l'ordre ha estat informada favorablement pel Consell

Consultiu i és d'imminent publicació en el BOIB.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

DG)

A la pregunta RGE núm. 2926/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Agenda Local

21 a Menorca. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

En el capítol VII, subvencions, corresponent a l'any 2004,

està previst destinar 240.000 i per a la implantació d'AL als

diferents municipis de les Illes, d'acord amb la corresponent

ordre de subvencions, en la qual s'estableixen les bases per al

seu repartiment, que no serà per illes, sinó per als ajuntament

que ho demanin, si bé s'intentarà arribar a una proporció entre

el nombre d'ajuntaments de les Illes i les subvencions. En data

d'avui l'ordre ha estat informada favorablement pel Consell

Consultiu i és d'imminent publicació en el BOIB.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

DH)

A la pregunta RGE núm. 2927/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Agenda Local

21 a Eivissa. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

En el capítol VII, subvencions, corresponent a l'any 2004,

està previst destinar 240.000 i per a la implantació d'AL als

diferents municipis de les Illes, d'acord amb la corresponent

ordre de subvencions, en la qual s'estableixen les bases per al

seu repartiment, que no serà per illes, sinó per als ajuntament

que ho demanin, si bé s'intentarà arribar a una proporció entre

el nombre d'ajuntaments de les Illes i les subvencions. En data

d'avui l'ordre ha estat informada favorablement pel Consell

Consultiu i és d'imminent publicació en el BOIB.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

DI)

A la pregunta RGE núm. 2928/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a

desestacionalització turística. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig

del 2004).

El termini de presentació de projectes acaba el proper

dilluns dia 7 de juny, per la qual cosa no es pot saber la

quantitat total de projectes presentats fins haver acabat el

termini.

Palma, 3 de juny del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

DJ)

A la pregunta RGE núm. 2929/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a quantitat

econòmica per a programes de desestacionalització. (BOPIB

núm. 41 de 14 de maig del 2004).

El termini de presentació de projectes acaba el proper

dilluns dia 7 de juny, per la qual cosa no es pot saber la

quantitat total de projectes presentats fins haver acabat el

termini.

Palma, 3 de juny del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació

DK)

A la pregunta RGE núm. 2937/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

subvencions per a l'Acampallengua 2004. (BOPIB núm. 42 de

21 de maig del 2004).

El Govern de les Illes Balears no ha concedit cap subvenció

a Joves de Mallorca per la Llengua per a la realització de

l'Acampallengua 2004.

Palma, 23 de juny del 2004.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

DL)

A la pregunta RGE núm. 2938/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a

Acampallengua 2004. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del

2004).

El dia 25 de març del 2004 va tenir entrada a la Conselleria

de Presidència i Esports una solAlicitud de colAlaboració per a

l'Acampallengua 2004 (RGE núm. 14839/04).

Examinada la solAlicitud per la Direcció General de

Joventut, i atès que no és possible, d'acord amb la normativa

vigent llevat d'alguns supòsits molt taxats, atorgar subvencions

directament si no hi ha una línia de subvencions a la qual

acollir-se, dia 1 d'abril del 2004 es va contestar a l'entitat

solAlicitant, Joves de Mallorca per la Llengua, en el sentit

següent:

- Que l'activitat era susceptible de rebre subvenció perquè és

una trobada juvenil de participació nombrosa, ja que la

Direcció General vol donar suport a les iniciatives del teixit

associatiu juvenil mitjançant convocatòries de línies de

subvenció.

- Que la solAlicitud per a l'Acampallengua no té cabuda dins la

línia per activitats d'associacions juvenils amb una regularitat

de funcionament de 9 mesos, però que enguany se'n vol

convocar una que empari la subvenció d'accions puntuals o de

curta durada per patrocinar aquest tipus d'esdeveniments, però

que encara no estava publicada.

Per tot això se'ls demanava que tornassin a reiterar la seva

petició una vegada publicada la convocatòria corresponent i

se'ls donava, a més, telèfons i adreces de web on anar a cercar

la informació.

Palma, 11 de juny del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

DM)

A les preguntes RGE núm. 3019/04 a 3028/04, 3033/04 a

3047/04 i 3005/04 a 3009/04, presentades per l'Hble. Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relatives a llista d'espera als

hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i

Verge del Toro; exclusions de llista d'espera als hospitals de

Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; llista

d'espera quirúrgica; llista d'espera a consulta; llista d'espera

de proves diagnòstiques; i intervencions als hospitals de Son

Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro;

respectivament. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).

A causa de les característiques de la resposta, aquesta

queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

DN)

A la pregunta RGE núm. 3010/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a

centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig

del 2004).

Cirurgia. Menys de 3 mesos, 8; de 3 a 6 mesos, 7; més de

6 mesos, 0.

COT. Menys de 3 mesos, 3; de 3 a 6 mesos, 5; més de 6

mesos, 2.

Oftalmologia. Menys de 3 mesos, 10; de 3 a 6 mesos, 3;

més de 6 mesos, 0.

Palma, 18 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DO)

A la pregunta RGE núm. 3011/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a

centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig

del 2004).

El nombre d'intervencions programades i realitzades per

especialitats en jornada laboral ordinària, per temps d'espera de

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos,

a centres concertats d'Eivissa durant el mes d'abril del 2004 és:

dues intervencions de l'especialitat de cirurgia entre tres i sis

mesos.

Palma, 18 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DP)

A la pregunta RGE núm. 3012/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a Son Dureta. (BOPIB núm. 42 de 21

de maig del 2004).

Intervencions realitzades en jornada extraordinària el mes

d'abril del 2004, per servei i trams de procedència de la llista

d'espera quirúrgica:
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Cirurgia cardíaca. 0-3 mesos, 3; 4-6 mesos, 0; més de 6

mesos, 0; total servei, 3.

Cirurgia general. 0-3 mesos, 16; 4-6 mesos, 24; més de 6

mesos, 0; total servei, 40.

Cirurgia maxilofacial. 0-3 mesos, 4; 4-6 mesos, 0; més de

6 mesos, 0; total servei, 4.

Cirurgia pediàtrica. 0-3 mesos, 3; 4-6 mesos, 2; més de 6

mesos, 2; total servei, 7.

Neurocirurgia. 0-3 mesos, 1; 4-6 mesos, 0; més de 6 mesos,

2; total servei, 3.

ORL. 0-3 mesos, 4; 4-6 mesos, 7; més de 6 mesos, 0; total

servei, 11.

ORL infantil. 0-3 mesos, 4; 4-6 mesos, 6; més de 6 mesos,

0; total servei, 10.

Traumatologia adults. 0-3 mesos, 13; 4-6 mesos, 31; més de

6 mesos, 4; total servei, 48.

Traumatologia infantil. 0-3 mesos, 3; 4-6 mesos, 1; més de

6 mesos, 1; total servei, 5.

Urologia. 0-3 mesos, 24; 4-6 mesos, 13; més de 6 mesos, 0;

total servei, 37.

Total. 0-3 mesos, 75; 4-6 mesos, 84; més de 6 mesos, 9;

total servei, 168.

Palma, 18 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DQ)

A la pregunta RGE núm. 3013/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 42 de 21

de maig del 2004).

Intervencions realitzades:

Cirurgia, 21 intervencions.

Ginecologia, 15 intervencions.

També ha estat necessària la participació dels anestesiòlegs

en jornada extraordinària per realitzar 6 intervencions d'altres

especialitats i per realitzar 10 anestèsies per dur a terme

exploracions radiològiques.

Palma, 18 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DR)

A la pregunta RGE núm. 3014/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm.

42 de 21 de maig del 2004).

Cirurgia: 10 intervencions (total IQ: 127).

Ginecologia: 13 intervencions (total: 72).

Oftalmologia: 24 intervencions (total: 76).

Traumatologia: 19 intervencions (total: 99).

Urologia: 4 intervencions (total: 62).

Llista d'espera a 31/04/04:

Inferior a 3 mesos: 1.082.

Entre 3 i 6 mesos: 370.

Més de 6 mesos: 0.

Palma, 18 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DS)

A la pregunta RGE núm. 3015/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB

núm. 42 de 21 de maig del 2004).

El nombre d'intervencions realitzades en jornada

extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de 3

mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Can

Misses pel que fa al mes d'abril del 2004 és de 0.

Palma, 18 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DT)

A la pregunta RGE núm. 3016/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en

jornada extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB

núm. 42 de 21 de maig del 2004).

Cirurgia. Menys de 3 mesos, 3; de 3 a 6 mesos, 0; més de

6 mesos, 0.

COT. Menys de 3 mesos, 7; de 3 a 6 mesos, 6; més de 6

mesos, 3.

Oftalmologia. Menys de 3 mesos, 2; de 3 a 6 mesos, 2; més

de 6 mesos, 0.

Urologia. Menys de 3 mesos, 4; de 3 a 6 mesos, 0; més de

6 mesos, 0.

Palma, 18 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DU)

A la pregunta RGE núm. 3017/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a

centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig

del 2004).

No hi ha hagut activitat extraordinària a centres concertats

en el mes d'abril.

Palma, 18 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació

DV)

A la pregunta RGE núm. 3018/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a

centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig

del 2004).

Les intervencions que s'han realitzat en els centres

concertats es fan en l'àmbit del concert de cada centre; per tant

no es pot concretar quina ha estat la jornada extraordinària.

Palma, 21 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DX)

A la pregunta RGE núm. 3029/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i

consulta fora d'horari laboral. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig

del 2004).

Anestèsia i reanimació. Consultes: 480,80; intervencions:

2.415,36301,92.

Aparell digestiu. Intervencions: 905,76.

Cirurgia. Intervencions: 2.415,36.

COT. Intervencions: 603,84.

Oftalmologia. Consultes: 240,40.

Psiquiatria. Consultes: 1.202,00.

Radiodiagnòstic. Consultes: 1.322,20.

Urologia. Intervencions: 603,84.

Palma, 18 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DY)

A la pregunta RGE núm. 3030/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions fora

d'horari normal. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).

El cost per a la realització de les consultes i per les

intervencions realitzades per personal de l'Hospital Can Misses

fora de l'horari laboral ("peonades") durant el mes d'abril del

2004, distribuït per serveis, és 0.

Palma, 18 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

DZ)

A la pregunta RGE núm. 3031/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o

intervencions de Son Dureta. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig

del 2004).

Pla de demora.

Consultes externes i tècniques diagnòstiques.

Direcció Mèdica (Serveis)

Angiologia i cirurgia vascular: 285,80.

Cardiologia-Hemodinàmica: 1.886,40.

Radiologia: 9.196,20.

Genètica: 1.855,80.

Hematologia: 4.570,02.

Medicina nuclear: 2.263,30.

Nefrologia: 1.100,00.

Oncologia: 1.728,00.

Pediatria: 980,56.

Total: 23.966,08.

Direcció mèdica: 23.966.

Direcció infermeria: 3.761,14

Total: 27.727,22.

Palma, 21 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

EA)

A la pregunta RGE núm. 3032/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i

intervencions fora de centre. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig

del 2004).

Canal Salat. Consultes medicina interna: 961,60. Consultes

psiquiatria: 450,75. Intervencions: 0.

Cl. Med. Av. Consultes: 0. Intervencions: 0.

Cl. Menorca. Consultes: 0. Intervencions: 0.

Palma, 18 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

EB)

A la pregunta RGE núm. 3048/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa

farmacèutica. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).

Primària Mallorca: abril 2004, 9.789.863,40; gener-abril

2004, 38.248.229,58.

Hospital Son Dureta: abril 2004, 886.957,62; gener-abril

2004, 3.370.121,55.

Hospital de Manacor: abril 2004, 220.499,57; gener-abril

2004, 863.407,05.

Hospital Son Llàtzer: abril 2004, 461.023,33; gener-abril

2004, 1.742.792,61.

Complex Hospitalari: abril 2004, 14.834,86; gener-abril

2004, 55.433,77.

Especialitzada Mallorca: abril 2004, 1.583.315,38; gener-

abril 2004, 6.031.754,98.

Àrea de Mallorca: abril 2004, 11.373.178,79; gener-abril

2004, 44.279.984,56.

Primària Menorca: abril 2004, 924.087,29; gener-abril

2004, 3.649.576,72.

Especialitzada Menorca: abril 2004, 187.879,15; gener-

abril 2004, 749.262,01.
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Àrea de Menorca: abril 2004, 1.111.966,44; gener-abril

2004, 4.398.838,73.

Primària Eivissa: abril 2004, 964.608,32; gener-abril 2004,

3.701.581,07.

Especialitzada Eivissa: abril 2004, 236.603,84; gener-abril

2004, 878.685,70.

Àrea d'Eivissa: abril 2004, 1.201.212,16; gener-abril 2004,

4.580.266,77.

Primària Ib-salut: abril 2004, 11.678.559,02; gener-abril

2004, 45.599.387,38.

Especialitzada Ib-salut: abril 2004, 2.007.798,37; gener-

abril 2004, 7.659.702,68.

Total Ib-salut: abril 2004, 13.686.357,39; gener-abril 2004,

53.259.090,06.

Palma, 18 de juny del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

EC)

A les preguntes RGE núm. 3051/04, 3054/04 i 3055/04,

presentades per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu,

relatives a recaptació definitiva per l'ecotaxa, i distribució de

la despesa efectuada amb càrrec a l'ecotaxa el 2003 i el 2004.

(BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).

1. Recaptació íntegra al subconcepte 22010 per l'impost sobre

estades en empreses d'allotjament turístic, 6.467.624,79

l'exercici 2002, i 21.842.399 l'exercici 2003.

2. S'adjunta la relació dels reconeixements d'obligacions i

proposta de pagament comptabilitzats al pressupost de despeses

de la comunitat autònoma de les Illes Balears del 2003, referida

al programa 443H, fons de rehabilitació d'espais turístics.

L'execució dels projectes en el pressupost del 2004 s'hauria de

demanar als centres gestors corresponents, donat que aquesta

no figura en un programa pressupostari específic.

3. Pel que fa als projectes de despesa executats per empreses

públiques i d'altres entitats, figuren a la comptabilitat de cada

una d'elles, per la qual cosa aquesta informació s'ha de demanar

a cada entitat.

Palma, 4 de juny del 2004.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

ED)

A la pregunta RGE núm. 3052/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes

realitzats amb l'ecotaxa al 2003. (BOPIB núm. 42 de 21 de

maig del 2004).

Projectes realitzat l'any 2003:

- Rutes de cicloturisme des de la platja de Palma a Campos.

- Esponjament i restitució de la platja de Cas Català.

- Esponjament preventiu a Son Serra de Marina.

- Adquisició i rehabilitació de la finca de Son Real.

- Apuntalament i consolidació de Can Serra.

- Itineraris culturals per la ciutat de Palma.

- Reforma del molí de Llubí.

- Concurs recuperació del conjunt paleocristià de Son

Fradinet de Campos.

Palma, 10 de juny del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

EE)

A la pregunta RGE núm. 3053/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes

realitzats amb l'ecotaxa al 2004. (BOPIB núm. 42 de 21 de

maig del 2004).

Els projectes realitzats durant l'any 2004 són els següents:

- Rutes de cicloturisme de Campanet al Cap Blanc.

- Rehabilitació i gestió de la finca de Son Real.

- Apuntalament i consolidació de Can Serra.

- Itineraris culturals per la ciutat de Palma i Valldemossa.

- Concurs per al pla de neteja de platges.

- Adquisició de Can Portmany d'Eivissa.

Palma, 10 de juny del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

EF)

A la pregunta RGE núm. 3056/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes

prevists amb la recaptació per l'ecotaxa. (BOPIB núm. 42 de

21 de maig del 2004).

Els projectes prevists són els següents:

- Rehabilitació de Can Serra per a l'ús públic.

- Ampliació i manteniment de rutes de cicloturisme de

Campanet al Cap Blanc.

- Recuperació, rehabilitació i restauració de la finca de Son

Real.

- Rehabilitació de Can Fàbregues per a l'ús públic.

- Adaptació per a l'ús públic del quarter d'intendència.

- Ampliació dels itineraris culturals a Menorca i Eivissa.

- Rehabilitació i restauració del refugi de Sa Coma d'en

Vidal.

- Adaptació per a l'ús públic de Cas Català.

Palma, 10 de juny del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

EG)

A la pregunta RGE núm. 3057/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a reunions per
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elaborar el Pla estratègic de turisme. (BOPIB núm. 42 de 21

de maig del 2004).

En resposta a la pregunta sobre quin és el calendari oficial

per a l'elaboració del Pla estratègic de turisme, us comunic que

no hi ha cap calendari oficial de reunions en les quals

intervenguin tècnics i/o funcionari de la Conselleria de

Turisme.

Palma, 7 de juny del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

EH)

A la pregunta RGE núm. 3061/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a pla de neteja de

platges. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).

L'esmentat pla de neteja es desenvolupa mitjançant 3

contractes.

El primer es refereix a la utilització d'embarcacions en la

prevenció i la neteja de les aigües litorals per un total de

4.021.920 i, dels quals 1.999.593,78 són per al 2004.

S'adjunta plec de prescripcions tècniques dels dos tipus

d'embarcacions emprades amb la descripció dels treballs i

calendaris.

El segon, mitjançant la contractació d'un avió de

reconeixement per un pressupost global de 365.000 i, dels

quals n'estan prevists 182.500 per al 2004. S'acompanya el plec

de condicions tècniques que inclou el calendari i la descripció

dels treballs a realitzar.

El tercer i darrer consisteix en el desenvolupament d'un

sistema integrat de gestió administrativa, amb un pressupost

total de 358.101,65 i, dels quals per a l'any 2004 n'estan

prevists 298.101,65. Com a annex incloem el plec de

condicions tècniques on s'especifica el desenvolupament i el

calendari d'actuacions previstes.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Els plecs adjunts a la resposta queden dipositats al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

EI)

A la pregunta RGE núm. 3062/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a rutes per a la

pràctica del ciclisme. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del

2004).

S'han redactat 25 projectes per a la pràctica del

cicloturisme, dels quals 17 són exclusivament senyalítica i 8

corresponen a millora del ferm. Tots aquests projectes abasten

34 rutes amb un total de 193 quilòmetres.

Actualment estan adjudicades 12 rutes de senyalítica i 3 de

millora del ferm segons la descripció següent:

Rutes adjudicades de senyalítica.

Ruta 7, Selva-Inca; ruta 9, Inca-Campanet; ruta 12, Inca-

Lloseta; ruta 14, Inca-Sencelles (ramal Costitx); ruta 20,

Sencelles-Costitx (ramal Ruberts); ruta 13, Inca-Sencelles; ruta

15, Binissalem-Sencelles (fins a la intersecció del camí de

Muro); ruta 16, Santa Eugènia-Consell; ruta 17, Santa Maria-

Sencelles (fins al camí de Son Roig); ruta 24, Pina-Ruberts

(bicicleta de muntanya); ruta 29, Porreres-Montuïri; ruta 38,

camí de Can Cabrians.

Rutes adjudicades de millora de ferm:

Ruta 13, tram I, Sencelles; ruta 7, Selva-Inca, camí de

Canyars (Selva); ruta 7, Selva-Inca, camí vell de Pollença

(Inca).

Palma, 10 de juny del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

EJ)

A la pregunta RGE núm. 3065/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a hotels adherits

al Pla de marques. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).

Us trametem còpia de la relació dels hotels adherits, dels

quals els números d'acreditacions són 230, en procés, n'hi ha

118; en total 348.

Palma, 10 de juny del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

EK)

A la pregunta RGE núm. 3067/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a recaptació

definitiva per l'ecotaxa. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del

2004).

Us tramet, adjunta, la documentació sobre les anualitats

aprovades i en execució que fan referència als projectes i als

pressuposts dels plans d'excelAlència turística del Port de Sóller,

la Platja de Palma, Sant Lluís i Sant Josep. Pel que fa al pla

d'excelAlència de Porto Cristo, encara està pendent d'aprovar la

primera anualitat.

D'altra banda, en els plans d'excelAlència turística no hi ha

cap referència als pressuposts de  l'ecotaxa.

Palma, 10 de juny del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.
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La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

EL)

A la pregunta RGE núm. 3069/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a persones

contractades per la Conselleria de Turisme. (BOPIB núm. 42

de 21 de maig del 2004).

Us tramet, adjunta, la relació de la documentació que ens

demanau en referència a les persones contractades per la

Conselleria de Turisme, empreses públiques, consorcis i

instituts dependents, des del mes de juliol de l'any 2003 a data

d'avui.

Palma, 7 de juny del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 48.

- Pàg. 1517. Apartat 9.1.

On diu: Del dia 1 al 15 de setembre i del dia 1 al 15 de juny

Hi ha de dir: Durant els mesos de juny i setembre

- Pàg. 1531. Apartat 2.

El tercer paràgraf d'aquest apartat s'ha de substituir pel

següent:

A més a més, té per objecte el canvi de la forma de

provisió de la plaça de Cap de Recursos Humans.

- Pàg. 1532. Apartat 2.

On diu: ... els llocs de feina d'administrador de bases de dades

i d'administrador de l'entorn ofimàtic, ocupats per Xavier

Mesquida Perpinyà i Eva Janakieff de Pablos respectivament,

...

Hi ha de dir: ... els llocs de feina d'administrador de bases de

dades i d'administrador de l'entorn ofimàtic, ocupats per Eva

Janakieff de Pablos i Xavier Mesquida Perpinyà,

respectivament, ...
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