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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 1600/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a operativitat de
l'única cambra de descompresió per a submarinistes d'Eivissa i
Formentera. (Mesa de 12 d'abril del 1994).

Palma, a 12 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Té constància la Conselleria de Sanitat de diverses
notícies aparegudes als mitjans de comunicació sobre el fet que
l'única cambra de descompresió existent a Eivissa i Formentera,
destinada a atendre possibles accidents de submarinistes, no està
en servei durant tot l'any?

Té constància la Conselleria de Sanitat que l'esmentada
cambra de descompresió és de propietat privada?

Ha dut o pensa dur a terme la Conselleria de Sanitat
algun tipus de gestió o d'actuació a fi de garantir l'existència d'una
cambra de descompresió a les Pitiüses en servei ininterromput
durant tot l'any, i accessible a qualsevol persona que la necessiti?

Palma, a 6 d'abril del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1599/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a aigua que
s'extreu dels pous de Sa Marineta. (Mesa de 12 d'abril del 1994).

RGE núm. 1623/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a compra de la
potabilitzadora d'Eivissa per part del Govern. (Mesa de 12 d'abril
del 1994).

RGE núm. 1624/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a utilització de
l'aigua de la futura depuradora de Campos. (Mesa de 12 d'abril del
1994).

RGE núm. 1626/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a caducitat
d'autoritzacions prèvies per a construccions, obres i instal•lacions
d'empreses i activitats turístiques, des de la publicació del Decret
106/1993. (Mesa de 12 d'abril del 1994).

Palma, a 12 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quants de metres cúbics d'aigua s'extreuen diàriament dels
pous de Sa Marineta per proveir Palma i Calvià?

Palma, a 6 d'abril del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.

Quan es produirà la compra, per part del Govern balear,
de la planta dessalinitzadora d'aigua de la mar d'Eivissa, construïda
per l'empresa austríaca Hydrotecnic que segons sembla la valora en
2.200 milions de pessetes?

Palma, a 11 d'abril del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Què opina el Govern de les Illes Balears que, mentre el
projecte de transport d'aigua depurada del Pla de Sant Jordi a
Campos pot costar 8.000 milions de pessetes, l'aigua de la futura
depuradora de Campos s'utilitzi per regar dos camps de golf?

Palma, a 11 d'abril del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.



3650 BOPIB núm.131 - 15 d'abril del 1994 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quantes autoritzacions prèvies per a construccions,
obres i instal•lacions d'empreses i activitats turístiques han caducat
a cada illa, d'ençà que es va publicar el Decret 106/1993, de 30 de
setembre?

Palma, a 6 d'abril del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Severa.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 1587/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
previsió pressupostària per a la millora de la carretera de Cala
Morell (Menorca). (Mesa de 12 d'abril del 1994).

RGE núm. 1601/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a denúncies contra l'empresa Aumasa. (Mesa de 12 d'abril
del 1994).

RGE núm. 1602/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a inspeccions realitzades a l'empresa Aumasa. (Mesa de 12
d'abril del 1994).

RGE núm. 1603/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a investigació de les causes de l'incendi del vehicle de
transport escolar PM-4311-P. (Mesa de 12 d'abril del 1994).

Palma, a 12 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

Quina previsió pressupostària té la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori per a la millora de la carretera
de Cala Morell al terme municipal de Ciutadella de Menorca?

Palma, a 29 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quantes denúncies s'han formulat contra l'empresa
Aumasa durant els cinc darrers anys?

Quantes han estat contestades?

Quantes sancions s'han imposat a aquesta empresa,
derivades de les denúncies? Per quina quantia cadascuna?

Palma, a 6 d'abril del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quantes inspeccions ha realitzat la Conselleria d'Obres
Públiques i Transports a l'empresa Aumasa? Amb quin resultat
cadascuna?

Quantes sancions s'han imposat? Per quina quantia?

Quantes d'aquestes han estat cobrades?

Palma, a 6 d'abril del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Ha investigat la Conselleria d'Obres Públiques i
Transports les causes de l'incendi del vehicle de transport escolar
PM-4311-P?

Estava autoritzat aquest vehicle per realitzar transport
escolar?

Palma, a 6 d'abril del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
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3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 298/92, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur, relativa a productes químics per eliminar
l'herba de la vorera de les carreteres. (BOPIB núm. 21 de 20 de
febrer del 1992).

Per part del Departament de Carreteres s'usa un glifosat
no perjudicial per a les persones, animals o aigües, classificat com
a AAA per les autoritats sanitàries competents.
 

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2244/92, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell, relativa a la destrucció del
poblat talaiòtic de Sos Sastres. (BOPIB núm. 36 de 4 de juny del
1992).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports va iniciar
les accions administratives que es preveuen a la Llei 16/1985, de
25 de juny, del patrimoni espanyol, per aclarir el succés al poblat
talaiòtic de Sos Sastre (Capdepera).

En aquests moments, l'expedient continua obert, en el
qual s'incorporen els documents pertinents a fi d'avaluar i
concretar les responsabilitats dels presumptes responsables.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports té la
voluntat d'actuar a fi de protegir tots i cada un dels elements que
els tècnics considerin recuperables.
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2520/92, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a convidats a la festa del Dia de
les Illes balears a l'Expo. (BOPIB núm. 40 de 6 d'agost  del 1992).

En primer lloc volem fer notar que els convidats al Dia
de les Illes Balears, que va tenir lloc a l'Exposició Universal de
Sevilla, Expo 92, foren cursades per la Presidència de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no obstant l'anterior, en
la nostra opinió foren convidades les màximes autoritats de les
Illes Balears, sense poder assegurar amb tota seguretat si d'entre
elles s'incloeren els batles dels municipis de Balears. Sens dubte,
sí podem afirmar que, de convidar-se aquests, fou en la seva
totalitat incloent els batles de Menorca.

El criteri utilitzat per assistir a l'Acte fou el de fer-ho
arribar al màxim de les autoritats de les Illes, sense poder
assegurar quina és l'amplitud d'aquest criteri.

Quant al nombre de convidats que assistiren a la festa del
Dia de Balears a l'Expo 92, es difícil d'assegurar per tal de no dur un
control estricte d'assistència, ja que en realitat a la festa del Dia de
Baleares fou un dia de portes obertes al públic.

Quant al cost de la mateixa, es difícil de precisar donat
que es va servir un aperitiu en el Pavelló amb motiu del Dia de
Balears al que hi varen assistir SSMM els Reis d'Espanya i el vespre
un bufet a l'Hotel Al-Andalus de Sevilla, que fou abonat
íntegrament per Presidència de la Comunitat Autònoma.
 

El Director General:
Domingo Ferrari i Mesquida.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 3173/92, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicenç Tur, relativa a inversió contractada en matèria de
carreteres a l'illa d'Eivissa per al 1992. (BOPIB núm. 47 de 13
d'octubre  del 1992).

Aplicació: 61106. Concepte: Ronda Sant Antoni. Import:
53.287.952.

Aplicació: 61207. Concepte: 2 Ronda d'Eivissa. Import:
118.061.353.

Aplicació: 65160. Concepte: Rotonda Santa Eulàlia- Sant
Joan. Import: 7.176.456.

Aplicació: 65318. Concepte: Sant Carles- Cala Sant
Vicenç. Import: 47.167.150.

Aplicació: 65331. Concepte: Accés Port d'Eivissa. Import:
17.693.113.

Aplicació: 66249. Concepte: Rontonda Sant Antoni.
Import: 3.096.733.

Aplicació: 66251. Concepte: Pont Intersecció Portinatx.
Import: 17.391.305.

Aplicació: 67001. Concepte: Terraplanements (gestió
pròpia). Import: 4.408.066.

Aplicació: 67005. Concepte: Picapredaratge (gestió
pròpia). Import: 1.472.084.

Aplicació: 67007. Concepte: Reparació de maquinària i
edificis (gestió pròpia). Import: 1.244.924.

Aplicació: 67008. Concepte: Jardineria (gestió pròpia).
Import: 1.293.894.

Aplicació: 67024. Concepte: Escultura rotonda Sant
Antoni. Import: 4.935.840.

Aplicació: 67098. Concepte: Combustibles conservació.
Import: 614.598.

Aplicació: 68003. Concepte: Il•luminació i semàfors
(gestió pròpia). Import: 88.829.

Aplicació: 68097. Concepte: Pla de senyalització
horitzontal (projecte). Import: 3.845.387.

Aplicació: 69001. Concepte: Renovació de maquinària.
Import: 1.280.302.

Total: 283.057.986.

 La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 4765/92, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a despeses de publicitat de l'IBASAN.
(BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).
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Edicions Caudal: Anunci-guia balear.- 115.000.
Maria Àngels Tena: Metacrilats préstec.- 136.956.
Telefònica: Anunci-guies.- 5.040.
Clau Public. SAL: Anunci compra solar d'Ariany,

Selva.- 251.580.
JMC Imagen Publ.: Publicitat informàtica Pinneet.

73.000.
 

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 102/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a la degradació de la finca
"Es Torretó" de Menorca. (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del
1993).

El Govern té coneixement puntual de l'estat de
conservació en què es troba la finca "Es Torretó".

En aquest sentit s'ha valorat el que suposaria la posada
en funcionament de les instal•lacions esmentades, la quantitat de
la qual, segons les valoracions sol•licitades, podria pujar al voltant
d'uns 38 milions de pessetes.

Atès l'elevat cost de les millores a realitzar a l'immoble,
en aquest moment es procedeix a valorar per prioritats i fases, les
actuacions a dur a terme en un futur, segons les disponibilitats
pressupostàries.
 

Palma, 16 de febrer del 1994.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover

Ordre de Publicació
G) 

Aclariment a la Pregunta RGE núm. 450/93, presentada
per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a inversions en
el Pla de comerç per inversions en actius fixos. (BOPIB núm. 69
de 5 de març del 1993).

La contestació a l'apartat 6 fou realitzada adjuntant una
relació dels expedients aprovats durant els exercicis del 1991 i del
1992 i abonats amb càrrec a la partida 77004, aquesta partida en
els anys esmentats incloïa les ajudes a les Pymes de comerç i
d'indústria.

A la relació, emesa per un error mecànic s'incloeren els
dos tipus d'empreses beneficiaries de les ajudes econòmiques,
quan només s'hauria d'haver relacionat les empreses de comerç-

Per altra banda s'interpretà amplament la pregunta
número 450/93, quan només s'hauria d'haver relacionat les ajudes
econòmiques aprovades amb càrrec a la quantitat pressupostada
per al Pla de suport a la modernització del comerç per a l'exercici
del 1992, que fou de 50.000.000 pessetes transferides a la referida
partida el setembre del 1992 per a la qual cosa, les ajudes a les
Pymes de comerç per a l'esmentat exercici del 1992 en aplicació
del Pla de suport a la modernització del comerç, es limita a
aquesta quantitat. 

 

El Conseller de Comerç i Indústria:

1.- Partida pressupostària a la que s'han aplicat aquestes
despeses: Partida 77004.

2.- Crèdit inicial a la partida 77004 a 1-1-92: per al Pla de
suport a la modernització del comerç en actius fixos no hi havia cap
crèdit inicial en aquesta data.

3.- Crèdit definitiu de la partida 77004 a 31-12-92:
50.000.000 de pessetes.

4.- Crèdit contret de la partida 77004 a 31-12-92:
39.369.168 pessetes.

5.- Crèdit pagat de la partida 77004 a 31-12-922:
39.369.168 pessetes.

6.- Comerciants que s'han pogut acollir a aquestes ajudes:
Nom, domicili, municipi, motiu de l'ajuda i quantia de la subvenció.

- Maria Sanchez Lucas. Avinguda Peguera, 69. Calvià.
Compra i reforma local comercial. Subvenció 3.380.340 pessetes.

- Super Son Verí, S.L. Carrer Dragonera s/n S'Arenal.
Agençament supermercat. Subvenció 1.682.828 pessetes.

- Mercat Camp Redó, Palma. reforma instal•lacions.
Subvenció: 18.306.000 pessetes.

- Mercapalma, SA. Palma. Compra nau peix i
reestructuració. Subvenció: 10.000.000 pessetes.

- Fruita Bona SAT. Mercapalma. Palma. Fusió
d'empreses. Subvenció: 6.000.000 pessetes.

El Cap del Servei de Comerç.

Ordre de Publicació
H) 

Aclariment a la Pregunta RGE núm. 452/93, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a Inversions en el Pla
de Comerç per a la previsió del Pla de subvencions a fons perdut.
(BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

1.- Partida pressupostària a la que s'han aplicat aquestes
despeses: Partida 77004.

2.- Crèdit inicial a la partida 77004 a 1-1-92: per al Pla de
suport a la modernització del comerç en subvencions a fons perdut
no hi ha hagut cap crèdit inicial a la data.

3.- Crèdit definitiu de la partida 77004 a 31-12-92:
25.000.000 pessetes.

4.- Crèdit contret de la partida 77004 a 31-12-92:
23.804.768 pessetes.

5.- Crèdit pagat de la partida 77004 a 31-12-92:
23.804.768 pessetes.

6.- Comerciants que s'han pogut acollir a aquestes ajudes:
Nom, domicili, municipi, motiu de l'ajuda i quantia de la subvenció.

- SA Distribució, Edició i Llibreries (DELSA) c/ Baró de
Pinopar, 4 (Llibreria l'Auba), Palma. Reforma i modernització del
local. Subvenció: 2.463.445 pessetes.

- Unió Electrodomèstica Balear SA. c/ Gremi Tintorers,
55 Palma. Activitats de Promoció. Subvenció: 2.292.000 pessetes.
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- Santiago Pons Quintana, SA. C/ Sant Antoni, 120.
Alaior. Compra i adequació d'un local per trasllat de punt de
venda. Subvenció: 5.213.986 pessetes.

- ASINCA, SA. Avinguda Jaume I, s/n, Inca. Reforma
i modernització establiment comercial. Subvenció: 1.390.480
pessetes.

- Radio Borne, SA. c/ Sant Miquel, 55. Palma. Reforma
i modernització locals comercials. Subvenció: 7.693.050 pessetes.

- Montserrat Moyá, CB. Ctra. Palma-Artà km. 49
Manacor. Ampliació i reforma superfície de venda i
emmagatzemament. Subvenció: 4.648.000 pessetes.

- Moranta Electrodomèstics, SA. C/ Sant Miquel, 9.
Palma. Adquisició equipament informàtic. Subvenció: 103.807
pessetes.  
 

La Conselleria de Comerç i Indústria:
El Cap del servei de comerç.

Ordre de Publicació
I) 

Aclariment a la Pregunta RGE núm. 454/93, presentada
per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a inversions en
el Pla de comerç per a la previsió del Pla per façanes i rètols.
(BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

1.- Partida pressupostària a la que s'han aplicat aquestes
despeses: Partida 76000 i 78003.

2.- Crèdit inicial de la partida 76000 i de la partida
78003 a 1-01-92: Per al Pla de suport a la modernització del
comerç no hi havia cap crèdit inicial a la data.

3.- Crèdit definitiu de la partida 76000 a 31-12-92:
22.000.000 pessetes.

Crèdit definitiu de la partida 78003 a 31-12-92:
11.788.413 pessetes.

4.- Crèdit contret de la partida 76000 a 31-12-92:
22.000.000 pessetes.

Crèdit contret de la partida 78003 a 31-12-92:
11.788.413 pessetes.

5.- Crèdit pagat de la partida 76000 a 31-12-92:
22.000.000 pessetes.

Crèdit pagat de la partida 78003 a 31-12-93: 11.788.413
pessetes.

6.- Relació de comerciants i d'altres entitats que s'han
acollit a aquestes ajudes:

- Ajuntament de Manacor, 2a fase reforma Mercat
Municipal, 22.000.000 pessetes.

Associació Comerciants Carrer de Sant Miquel, Palma,
instal•lació megafonia, 3.273.000 pessetes (partida 78003).

Associació de Comerciants del Mercat de Llevant,
Palma, Reforma instal•lacions, 3.895.000 pessetes (partida
78003).
 

La Conselleria de Comerç i Indústria:
El Cap del servei de comerç.

Ordre de Publicació
J) 

Aclariment a la Pregunta RGE núm. 458/93, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a inversions en el Pla
de Comerç per a publicitat. (BOPIB núm. 69 de 5 de març del
1993).

1.- Partida pressupostària a la que s'han aplicat aquestes
despeses: Partida 226020.

2.- Crèdit inicial de la partida 226020 a 1-01-92: per al Pla
de suport a la modernització del comerç no hi havia cap crèdit
inicial a la data.

3.- Crèdit definitiu de la partida 226020 a 31-12-92:
25.000.000 pessetes.

4.- Crèdit contret de la partida 226020 a 31-12-92:
19.994.315 pessetes.

5.- Crèdit pagat de la partida 226020 a 31-12-92:
19.994.315 pessetes.

6.- Actuacions realitzades amb càrrec a aquesta partida per
al Pla de suport a la modernització del comerç:

- tascons radiofònics (429)
- espots TV (85)
- anuncis en premsa (42)
- material gràfic (16.000 cartells i 75.000 fullets)
- distribució de cartells i fullets.

Empresa contractada per a la realització d'aquestes
activitats: Imatge de Publicitat i Marketing, SA, Edifici Asima
planta 1ª, Palma, Campanya de Publicitat del Pla de suport a la
modernització del comerç, 19.994.315 pessetes. 
 

La Conselleria de Comerç i Indústria:
El Cap del servei de Comerç.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 584/93, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a programa d'inversió en carreteres
per a Menorca. (BOPIB núm. 70 de 12 de març del 1993).

- Variant d'Alaior, obra destinada a separar el trànsit de
llarga distància del local d'aqueixa població i evitar així el gran
conflicte que existeix actualment entre ambdós.

- Intersecció a la carretera de Maó-Es Castell, a l'altura de
l'urbanització "Horizonte", punt de certa conflictivitat produïda pels
moviments indirectes del trànsit rodat i els freqüents encreuaments
dels vianants.

- Rotonda en l'accés a Cala Galdana, intersecció de quatre
accessos i de gran trànsit de vianants que pretén ser adequat.

- Reforç del paviment en la carretera C-721, tram de Maó
a Alaior, degut al seu mal estat.

Així mateix, i amb caràcter successiu, es preveu l'execució
d'un tram de Maó a Fornells, dos trams de la Ronda de Maó i l'accés
a Es Migjorn: totes aquestes obres estan en fase de projecte i la
Ronda Nord de Ciutadella en fase d'estudi preliminar.  
 

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral RGE núm.
1357/93, presentada per l'Hble Sra. Diputada Encarna Magaña,
relativa a conveni amb els ajuntaments d'Eivissa i Formentera per
a la millora dels camins rurals. (BOPIB núm. 79 de 7 de març del
1993).

Independentment dels possibles convenis a subscriure a
l'empara de l'establert en el Decret 41/92, de 8 de juliol, pel qual
s'estableix un marc jurídic per regular la col•laboració entre la
CAIB i els municipis de Balears i les seves mancomunitats en
matèria de camins rurals, i en les condicions previstes en aquest,
cal indicar que des de l'any 1989 s'estan realitzant a les illes
d'Eivissa i Formentera obres de millora de camins rurals,
inicialment en aplicació d'allò que preveu el Pla de camins rurals
de Balears, aprovat per acord del Consell de Govern de 25 d'abril
del 1989 i a partir del 1991 en aplicació del Programa Operatiu
"FONER" del Pla de desenvolupament de zones rurals de
l'objectiu 5B 1991-1993. Les obres s'executen cada any amb
càrrec a les corresponents partides dels Pressuposts Generals de
la CAIB, si bé posteriorment són objecte de retorn del 45% en el
seu cost pels Fons Estructurals de la CEE.

Pel que fa a l'any 1993, s'han fet obres de millora en els
següents camins de l'illa d'Eivissa: "Es Novells", "Murta", "Can
Pep de Mayans II", "Sa Venda des Savions" i "Sant Carles" del
terme municipal de Santa Eulàlia del Riu i "Aubarqueta" i "Es Pla
de ses Formigues i Ramal" del terme municipal de Sant Joan de
Labritja. Així mateix s'han expedit les certificacions corresponents
a les medicions finals dels camins "Atxaró", "Des Fils",
"Milestones i Milestones II" del terme municipal de Santa Eulàlia
del Riu, "Can Pep de Mayans I" del terme municipal de Sant Joan
de Labritja i "Val de la Mola" i "Can Parra" de l'illa de
Formentera.   
 

Palma, 4 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2075/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Obrador, relativa al projecte d'explotació de
l'aqüífer situat entre Biniagual, Sencelles i el Llogaret de s'Arisal.
 (BOPIB núm. 96 de 15 de juliol del 1993).

Punt 1.- No consta.

Punt 2.- El registre o catàleg de concessions és duit per
compte del Ministeri d'Obres Públiques, que és fins ara
l'organisme que té la competència per a resoldre.

 La Junta d'Aigües n'és només la instructora, com a
conseqüència del Conveni de col•laboració que sobre això es va
realitzar el 26 d'octubre del 1986, sense que de moment no s'hagi
informatitzat el sistema (costaria 200 milions de pessetes pel cap
baix).

 Per aquesta raó la confecció de la relació demanada
requereix un temps important i una dedicació extra; no obstant això,
s'està procedint a la revisió d'arxius relativa a les tres sub-unitats
aqüífers de la unitat hidrogeològica interessada.

Per això ha estat necessari fer una laboriosa investigació,
per a la qual són escassos els mitjans amb què comptam en aquesta
Junta. Malgrat tot hem realitzat la relació de les de l'àrea de
Sencelles, la fotocòpia de la qual vos adjuntam.

Punt 3.- Les extraccions que es realitzen actualment són
tals que, en la sub-unitat de Llubí-Muro (hidràulicament connectada
amb la mar i amb l'albufera d'Alcúdia) existeix un flux subterrani de
sortida avaluat en 15 milions de metres cúbics a l'any en una
situació d'hidraulicitat mitjana, per la qual cosa seran d'una mitjana
de 3 Hm3, sense excedir de 7, no suposaran una afectació de
l'esmentat aqüífer.

Punt 4.- A la Junta d'Aigües es va rebre un escrit de
l'Il•lm. Sr. Batle de Palma, acompanyat d'un projecte titulat
"Projecte d'aprofitament de recursos hídrics del Pla de Mallorca".
En aquest escrit es diu, entre d'altres coses:

"Són nombrosos els agricultors de Mallorca, en la seva
majoria veïns dels municipis de Binissalem i Sencelles, que vénen
oferint a aqueix Ajuntament l'aigua que tenen autoritzada per
concessió administrativa per a l'ús en el reguiu de les seves terres;
això en benefici del proveïment dels nuclis urbans que serveix
EMAYA. A canvi d'aquesta cessió sol•liciten una compensació
econòmica que satisfaci la pèrdua de les seves collites. Per això
estan disposats a permetre que aquesta empresa sol•liciti de
l'autoritat hidràulica competent el canvi d'ús de l'aigua de reguiu en
proveïment".

"Davant la situació d'emergència que patim, no dubt a
demanar-vos que eleveu a l'Excm. Sr. Ministre d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient la petició d'aquest ajuntament perquè el
projecte "Aprofitament de recursos hídrics del Pla de Mallorca",
aprovat en el consell d'administració d'EMAYA celebrat el passat
dia 14 de juny, sigui considerat als efectes tècnics i econòmics com
una primera fase del Projecte de transvasament d'aigües de Llubí".

No obstant això, al projecte en qüestió no s'identifica cap
captació d'aigües, ni tan sols de forma indicativa, pel que fa a la
seva situació, cabal, titularitat, etc.
 

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

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

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2157/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a transferències corrents durant l'any
1992, al subprograma 612100 subconcepte 48000. (BOPIB núm. 96
de 15 de juliol del 1993).
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1.- Concessió beca per a un curs d'investigació i
ampliació d'estudis a l'Institute For Policy Studies-Johns Hopkins
University de Baltimore (USA), a favor del Sr. Joan Garau
Vadell.- 1.175.000.

2.- Concessió beca per a dos cursos d'investigació i
ampliació d'estudis a l'Institute Paul Nitze School Of Advanced
International Studies the Bologna Center-Johns Hopkins
University de Bologna (Italia), a favor del Sr. Josep Lluís de Juan
Clar.- 3.576.250.

3.-Subvenció a fons perdut a la Federación de
Asociaciones de Mayores de Baleares, per sufragar les despeses
ocasionades per les reunions mantingudes amb el Sr. Pujades i
Porquer, en relació amb els avantatges donats a les persones més
dèbils econòmicament respecte a l'Impost sobre el Cànon
d'Aigües.- 99.000.

4.- Subvenció a l'Instituto de Relaciones Culturales
Baleares-Israel, per les despeses derivades de l'organització de les
"Jornadas sobre Judios y Conversos de Baleares en la época del
descubrimiento de América".- 200.000 

5.- Subvenció a l'Associació de Joves Empresaris de
Balears, per sufragar les despeses de l'organització de la
conferència "La escena económica internacional y los requisitos
europeos" a impartir pel Sr. Ramón Tamames.- 300.000.

6.- Subvenció a l'Asociación Balear de Estudiantes
Universitarios (ABEU) per sufragar les despeses de l'escola d'estiu
i el congrès anual de "European Democratic Students (EDS).-
500.000.

7.- Subvenció a la Mancomunitat Pla de Mallorca per
suportar part de les despeses derivades d'una jornada de treball
dirigida als regidors dels ajuntaments i amb l'assistència de la
Subcomissió de Mancomunitats de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.- 278.250.

8.- Subvenció UGT, Unió Insular de Mallorca, per
sufragar les despeses de publicació de les ponències de les
jornades sobre Convergència amb Europa.- 300.000.

9.- Subvenció Fundació Antoni Maura de Balears amb
l'objecte de sufragar les despeses d'organització d'un curs
d'introducció al Dret Comunitari.- 400.000.
 

Palma, 25 de febrer del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2304/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la Llei de Comerç. (BOPIB
núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

La Conselleria de Comerç i Indústria estava estudiant la
possibilitat d'elaborar una norma amb rang de llei, que regules el
sector comerç a l'àmbit de la CAIB.

El motiu pel qual el Govern de les Illes Balears no ha
remés al Parlament el Projecte de Llei de Comerç, es deu a diverses
raons.

En primer lloc, el coneixement de que s'està elaborant un
avantprojecte de llei per al Govern de la Nació, damunt aquest tema.

En segon lloc, les Sentencies del Tribunal Constitucional
damunt les lleis de comerç de la Generalitat de Catalunya i de
València que influïren, en el seu moment, en l'oportunitat de
replantejar els estudis que s'estaven fent damunt la possibilitat
d'elaborar una llei que regules aquest sector i a la vegada, els
problemes que es derivaven de que la CAIB no tingués competència
per poder regular aquest tema.

En tercer lloc, l'aprovació recent del Reial Decret Llei
regulador dels horaris comercials i el seu desenvolupament per les
comunitats autònomes, junt amb la promesa d'enviar a les Corts un
projecte de llei que reguli aquest sector, fa injustificable, en aquests
moments, plantejar-se l'elaboració d'una norma reguladora del
Comerç a les Illes.  

Palma, 1 de març del 1994.
El Cap del Servei de Comerç.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2480/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a respostes sense signatura a
preguntes parlamentàries. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del
1993).

Les respostes que es remeten sobre qüestions referides al
consorci IFEBAL solen ésser traslladades habitualment pel portaveu
del Govern.

Conscient de que pot perfeccionar-se la mecànica concreta
de les contestacions que s'envian, es posarà la major atenció perquè
a partir de la data, tant el document de remissió com el contingut de
la resposta vagin identificades amb la persona que les subscriu.
 

Palma, 23 de febrer del 1994.
La Vicepresidenta:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2483/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a incompliment de la normativa
d'acampades lliures. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

La normativa sobre acampades lliures, com qualsevol altre
disposició, obliga a tots els ciutadans.

No és funció del Govern fer manifestacions puntuals sobre
presumptes incompliments que, en el seu cas, seran contemplades
d'acord amb la legislació vigent.
 

Palma, 21 de febrer del 1994.
La Vicepresidenta:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2530/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al projecte de recuperació "Camí
de cavalls".  (BOPIB núm. 100 de 17 de setembre del 1993).

El Govern no té previst incloure cap partida
pressupostària en els Pressuposts del 1994 per al projecte de
recuperació del "Camí de Cavalls" a l'illa de Menorca.
 

Palma, 3 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 2545/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan B. Gomila, relativa a expedients incoats per
excavacions arqueològiques sense autorització. (BOPIB núm. 100
de 17 de setembre del 1993).

En el període que va del 1990 al 1993, la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports ha incoat diversos expedients
sancionadors en matèria de patrimoni històric per la realització de
diverses obres sense l'autorització preceptiva.

Durant els esmentats anys la Conselleria solament ha
incoat un expedient sancionador per a la realització d'excavacions
arqueològiques sense autorització, atès que aquestes obres tenen
una natura molt específica.

L'expedient es va incoar per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports l'any 1990 per una espoliació arqueològica a
Punta Pavellons (Cabrera), en virtut de denúncia realitzada per la
Comandància Militar de Marina de Mallorca.

Les actuacions es dugueren a terme d'acord amb les
dades aportades per la Comandància de Marina a partir de les
quals fou del tot impossible identificar els presumptes
responsables per dur a terme la preceptiva audiència als
interessats, tràmit aquest indispensable per prosseguir el
procediment.
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 2546/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan B. Gomila, relativa a sanció per excavacions sense
autorització a una cova natural de Sa Punta Gallamina. (BOPIB
núm. 100 de 17 de setembre del 1993).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, una
vegada complimentats els tràmits establerts a l'antiga Llei de
procediment administratiu, va notificar la resolució de l'expedient
al presumpte infractor, el qual dins el termini legal va interposar
recurs de reposició contra l'esmentada resolució. D'entre les
al•legacions esgrimides, a més de les de caràcter personal, va
mostrar l'actitud de col•laboració amb l'Administració Pública (en
concret, el Museu de Menorca), la qual cosa va suposar el dipòsit
de les peces trobades. En conseqüència, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports considerà oportú d'admetre el recurs i procedir
a l'arxiu de les actuacions. 
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
Comissió RGE núm. 2587/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Valentí Valenciano, relativa a quantia definitiva després del retall del
pressupost del Pla de comerç referent a capital circulant. (BOPIB
núm. 102 de 1 d'octubre  del 1993).

1.- Com ja vàrem dir l'any passat, la partida del Pla de
Comerç referent a capital circulant correspon a una partida de la
Conselleria d'Economia i Hisenda, no com s'atribueix a la pregunta
a una partida de la Conselleria de Comerç i Indústria.

2.- Desconeixem a quin retall es refereix el Sr. Diputat, ja
que com vaig exposar personalment en Comissió, aquest Govern
vigila de forma escrupolosa l'execució del pressupost d'ingresos i de
despeses amb criteris de prudència, però això no significa la
formalització d'un esmentat retall pressupostari.

3.- Com ja hem contestat a una altra pregunta, la partida
esmentada està totalment executada.
 

Palma, 21 de febrer del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
Comissió RGE núm. 2702/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Valentí Valenciano, relativa a quantitat adjudicada en fase "0"
pagada del Pla de Comerç referent a capital circulant. (BOPIB núm.
105 de 8 d'octubre  del 1992).

Estan pagats la totalitat dels 30.000.000 de pessetes
prevists al Pla de Comerç pel 1993.
 

Palma, 3 de febrer del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 2719/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions en carreteres.
(BOPIB núm. 105 de 8 d'octubre  del 1993).

1990.- No existia la transacció informàtica per a
desglossar els projectes d'inversió de cada partida, i es consignava
l'import global.

1991.-

Nom projecte: Condicionament carretera Sóller-Deià.
Import: 95.000.000.
Observacions: En execució 1994.



BOPIB núm.131 - 15 d'abril del 1994 3657

 Nom projecte: Desdoblament Palma Nova-Santa Ponça.
Import: 129.049.200.
Observacions: Pendent de disponibilitat pressupostària.

 
Nom projecte: Variant d'Alaior.
Import: 100.000.000.
Observacions: En execució 1994.

Nom projecte: Establiment tercers carrils (via lenta) a
Menorca.

Import: 69.123.177.
Observacions: En execució 1994.

1992.-

Nom projecte: Variant d'Alaior.
Import: 97.130.000.
Observacions: En execució 1994.

Nom projecte: Accés a Migjorn.
Import: 60.000.000.
Observacions: Pendent de disponibilitat pressupostària.

El Secretari General Tècnic:
Bernat Salvà i Alloza.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral RGE núm.
2781/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano,
relativa a motius de les desviacions pressupostàries de la partida
programa 5B dels pressuposts de l'any 1992. (BOPIB núm. 106 de
15 d'octubre  del 1993).

Us adjuntam la despesa prevista de cada un dels
projectes sol•licitats.
 

Palma, 4 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Subprograma 01. Millora de les estructures i
diversificació del sector agrari.

Objectiu: 01 Millora qualitat alimentària.
Despesa prevista: 64.845.
Despesa executada: 55.287.
% sobre: 85'3%.

Objectiu: 02 Compra i prestació serveis en comú.
Despesa prevista: 94.129.
Despesa executada: 34.052.
% damunt: 36'2%.

Objectiu: 04 Suport a l'agroturisme.
Despesa prevista: 10.330.
Despesa executada: 10.330.
% damunt: 100%.

Objectiu: 05 Qualitat cabanya ramadera.
Despesa prevista: 110.710.
Despesa executada: 111.519.
% damunt: 100'7%.

Objectiu: 06 Reguívols per a diversificar produccions.
Despesa prevista: 63.000.
Despesa executada: 57.442.
% damunt: 91'2%.

Total del Subprograma: 01.
Despesa prevista: 343.014.
Despesa executada: 268.629.
% damunt: 78'3%.

Subprograma 02. Conservació i aprofitament del Medi
natural.

Objectiu: 01 Control i reducció d'agents nocius.
Despesa prevista: 30.300.
Despesa executada: 30.836.
% sobre: 101'8%.

Objectiu: 02 Reducció de l'erosió del sòl.
Despesa prevista: 25.670.
Despesa executada: 25.791.
% sobre: 100'5%.

Objectiu: 03 Reducció d'incendis forestals
Despesa prevista: 45.065.
Despesa executada: 24.594.
% sobre: 54'6%.

Objectiu: 05 Creació àrees recreatives i d'acampada.
Despesa prevista: 115.600.
Despesa executada: 117.061.
% sobre: 101'3%.

Objectiu: 06 Millora en gestió d'espais naturals.
Despesa prevista: 33.600.
Despesa executada: 33.951.
% sobre: 101'0%.

Objectiu: 07 Millores cinegètiques.
Despesa prevista: 30.065.
Despesa executada: 30.010.
% sobre: 99'8%.

Objectiu: 08 Conservació vida natural.
Despesa prevista: 31.500.
Despesa executada: 31.745.
% sobre: 100'8%.

Total del Subprograma: 02.
Despesa prevista: 311.800.
Despesa executada: 293.988.
% sobre: 94'3%.

Subprograma 03. Diversificació de l'activitat econòmica
i millora d'infraestructures bàsiques.

Objectiu: 01 Suport al turisme rural.
Despesa prevista: 55.000.
Despesa executada: 55.000.
% sobre: 100'0%.

Objectiu: 02 Foment d'activitats artesanals.
Despesa prevista: 50.000.
Despesa executada: 50.000.
% sobre: 100'0%.
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Objectiu: 03 Construcció de camins per al Turisme rural.
Despesa prevista: 241.000.
Despesa executada: 243.701.
% sobre: 101'1%.

Objectiu: 04 Electrificació susceptible de TR.
Despesa prevista: 6.670.
Despesa executada: 6.670.
% sobre: 100'1%.

Total del Subprograma: 03.
Despesa prevista: 465.398.
Despesa executada: 362.026.
% sobre: 32'9%.

Subprograma 04. Valoració dels recursos humans.

Objectiu: 01 Cursos de conservació.
Despesa prevista: 27.820.
Despesa executada: 20.743.
% sobre: 74'6%.

Objectiu: 02 Aprenentatge de noves tècniques de
producció.

Despesa prevista: 105.572.
Despesa executada: 142.450.
% sobre: 94'6%.

Total del Subprograma: 04.
Despesa prevista: 178.392.
Despesa executada: 163.193.
% sobre: 91'5%.

Total del Programa "Zona Rural 5B".
Despesa prevista: 1.298.604.
Despesa executada: 1.087.837.
% sobre: 83'8%.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 2895/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur, relativa a autoritzacions del Servei de
Carreteres als accessos a les carreteres d'Eivissa. (BOPIB núm.
107 de 22 d'octubre  del 1993).

- Carretera PM-810, ramal de la C-733 a Sant Carles.

1.- Accés al punt quilomètric 2, venda de productes
ceràmics. En aquest punt existeix des de fa molt de temps, un
camí peatonal d'accés al recinte. L'estacionament de vehicles
s'efectua en un tram de l'antic traçat de la carretera, annex a
l'esmentat camí.

2.- Accés al punt quilomètric 2,4, venda de productes
ceràmics.

En realitat aquest accés està situat en el punt quilomètric
2,55. Les instal•lacions existents varen ser autoritzades segons la
resolució núm. 1296/73, en data 10 de gener del 1973. L'accés a
aquestes instal•lacions ja existia amb anterioritat a la data
esmentada, i donava cobriment a la finca annexa.

3.- Accés al punt quilomètric 3,5, venda de fruita.
En aquest punt existeixen dos accessos de fa molt de

temps, separats per uns 70 metres aproximadament.

- Carretera C-733, d'Eivissa a Portinatx.

1.- Accés Perlas Majorica.
Aquest accés existia amb anterioritat a les obres de millora

del traçat de la carretera i va ser condicionat durant la seva
execució.

2.- Accés a la venda de productes de jardineria.
Les instal•lacions varen ser autoritzades segons la

resolució núm. 729/85, en data de gener del 1986. Pel que fa a
l'accés, en l'autorització s'esmenta la negativa expressa a obrir-ne un
de nou; en conseqüència, aquest accés es realitza a través d'un camí
que de fa molt de temps uneix aquesta carretera amb Cala Llonga.
 

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 2996/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa al compromís del Govern per a la
compra de Can Salord.  (BOPIB núm. 110 de 5 de novembre del
1993).

El Govern no té cap compromís amb l'Ajuntament
d'Alaior en quant a la compra de Can Salord.
 

Palma, 14 de febrer del 1994.
La Vice-Presidenta:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 3097/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a les accions previstes en
el Pla d'Il•luminació viària per a Eivissa, Formentera i Menorca.
(BOPIB núm. 111 de 12 de novembre del 1993).

En aquests moments s'està efectuant a l'Illa d'Eivissa la
il•luminació de l'accés a Santa Eulàlia: el pressupost d'adjudicació
d'aquesta obra és de 10.253.140 pessetes.

Al Projecte de pressuposts del 1994 i en el programa de
conservació (5132) existeix un capítol de seguretat vial dins el qual
alguns projectes es destinen a la il•luminació de diverses
interseccions o trams de carreteres. Al capítol de gestió pròpia es
preveuen 50 milions per a la conservació de la il•luminació i
semàfors.

No hi ha cap Pla d'il•luminació de 200 milions de
pessetes.
 

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.



BOPIB núm.131 - 15 d'abril del 1994 3659

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 3167/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Gómez, relativa a la distribució als ajuntaments
del dobles provinents del Pla Concertat de prestacions socials
bàsiques. (BOPIB núm. 112 de 19 de novembre del 1993).

Per a l'any 1992 s'ha signat un Conveni entre el Consell
Insular de Menorca i els ajuntaments de l'illa, per un import de
9.807.501 pessetes, de les quals s'adjunta relació de la distribució
entre els ajuntaments.

En relació a l'any 1993, s'està a l'espera de que per part
del Consell Insular, es remeti la distribució entre els respectius
ajuntaments.

Respecte del Conveni amb el Consell Insular d'Eivissa
i Formentera i segons la informació que a tal efecte es remet per
l'esmentat Consell, les quantitats que reb són transferides al
Patronat per a la protecció de la Salud Mental i el Benestar Social
d'Eivissa i Formentera, fundació pública formada pels sis
ajuntaments i el propi Consell, al que així mateix, els ajuntaments
també aporten la corresponent partida econòmica.

Durant els anys 1992 i 1993 la aportació del Govern als
Consells Insulars als que es refereix la pregunta ha estat la
següent:

Any 1992.-

Consell Insular de Menorca: 33.000.000.
Consell Insular d'Eivissa i Formentera: 36.100.000.

Any 1993.-

Consell Insular de Menorca: 33.000.000.
Consell Insular d'Eivissa i Formentera: 36.100.000. 

 
Palma, 10 de febrer del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Relació de la distribució als ajuntaments dels doblers del PPBB
del CIMe atenció i informació (sub1).

Maó: 200.000.
Es Castell: 300.000.
Sant Lluís: 600.000.
Alaior: 600.000.
Es Mercadal: 600.000.
Ferreries: 300.000.
Es Migjorn: 300.000.
Ciutadella: 200.000.
Total sub 1: 3.100.000

Serveis d'ajuda a domicili (sub2).

Maó: 1.000.000.
Es Castell: 200.000.
Sant Lluís: 150.000.
Alaior: 500.000.
Es Mercadal: 100.000.
Ferreries: 200.000.
Es Migjorn:-
Ciutadella: 1.000.000.
Total sub 2: 3.150.000

Prevenció i inserció social (sub 3).

Es Castell: programa de prevenció de la marginació social
(Càritas). 300.000.

Alaior: programa de reinserció social d'immigrants
magrebins (Càritas) 200.000.

Ciutadella: programa d'integració sòcio-comunitària de
disminuïts 1.659.000.

-equipaments centre, 630.545
-obres rehabilitació 768.036
Total sub 3: 3.557.581

TOTAL: 9.807.581 pessetes.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 3168/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Gómez, relativa a l'aportació del Govern de la CA als
Fons d'Assistència Social per als anys 1991, 1992 i 1993. (BOPIB
núm. 112 de 19 de novembre del 1993).

No hi ha hagut cap aportació del Govern als consells
insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera, perquè en virtut de la
delegació de competències de l'any 1982, es delega als consells
insulars la gestió i concessió de les pensions del FAS, però no el
pagament, el qual continua a càrrec del Govern de la CA.  
 

Palma, 14 de febrer del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm.3196/93 , presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a les ajudes destinades a les
institucions que realitzin activitats agràries. (BOPIB núm. 112 de 19
de novembre del 1993).

Han sol•licitat ajuts a la Conselleria d'Agricultura d'acord
amb l'Ordre d'aquesta Conselleria de 11 de juliol del 1990:

- La Fundació Illes Balears, amb CIF núm. G-07431604,
mitjançant instància presentada l'11 de març del 1993, sense
especificar la quantitat sol•licitada, tot adjuntant un pressupost de
les activitats a realitzar durant l'any 1993, que ascendeix a un total
de 21.485.936 pessetes.

Per Resolució del Conseller d'Agricultura i Pesca, de data
5 d'abril del 1993, se li concedeix una subvenció de 5.000.000 de
pessetes per activitats relacionades amb la conservació del
patrimoni rural, com activitats agràries d'investigació.

- L'Associació per al Foment de l'Agricultura Ecològica
(AFAE), amb CIF núm. G-07611627, sol•licità aquestes ajudes el
mes d'abril del 1993 per a realitzar diverses activitats relacionades
amb l'agricultura ecològica, per un import de 2.700.000 pessetes. El
novembre del 1993 sol•licità així mateix una subvenció de 100.000
pessetes per a la realització d'un audiovisual per al foment de
l'agricultura ecològica.
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En les dues ocasions se li va denegar la subvenció per
haver-se esgotat la dotació pressupostària corresponent a l'exercici
del 1993. 
 

Palma, 14 de febrer del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
Comissió RGE núm. 3216/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Pallicer, relativa a mesures per estalviar aigua a les
instal•lacions turístiques. (BOPIB núm. 112 de 19 de novembre
del 1993).

La Conselleria de Turisme no ha dictat cap norma
encaminada a l'estalvi d'aigua a les instal•lacions turístiques.
 

Palma, 9 de febrer del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
Comissió RGE núm. 3217/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Pallicer, relativa a mesures per estalviar energia a les
instal•lacions turístiques. (BOPIB núm. 112 de 19 de novembre
del 1993).

La Conselleria de Turisme no ha dictat cap norma
encaminada a l'estalvi d'energia a les instal•lacions turístiques.
 

Palma, 9 de febrer del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
Comissió RGE núm. 3218/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Pallicer, relativa a davallada del turisme escandinau.
(BOPIB núm. 112 de 19 de novembre del 1993).

El problema fonamental dels països escandinaus, és la
crisi econòmica i la recessió que continua.

A més de l'abans esmentat, hi ha un aspecte molt
important, que ens ha afectat d'una forma negativa les darreres
temporades, la climatologia. Les darreres temporades, els
escandinaus han gaudit d'un clima molt benigne durant els mesos
de primavera i durant l'estiu, aquest, és un factor determinat. Per
ells no ha estat imprescindible sortir de vacances.

No obstant, durant l'any 1993, s'ha produït una
recuperació considerable del mercat suec cap a les nostres illes,
fruit entre altres, de les distintes accions promocionals que s'han
dut a terme en aquest país, i especialment les relacionades amb
l'esport del golf.

Hem de continuar amb la nostra presència en les fires més
importants que es duen a terme als països escandinaus, organitzar
rodes de premsa, propiciar els viatges educacionals i també de
periodistes, així com col•laborar amb els TTOO, amb les
contraportades d'alguns fullets, etc. 
 

Palma, 10 de febrer del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
Comissió RGE núm. 3225/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan
Mari, relativa a higiene als hotels de tres estrelles d'Eivissa. (BOPIB
núm. 112 de 19 de novembre del 1993).

No es tenen notícies del fet que s'exposa a la pregunta, ja
que aquesta Conselleria només pot conèixer aquestes situacions
quan hi ha reclamacions per part dels interessats, i fins aquest
moment no ha tingut entrada cap reclamació en aquest sentit.
 

Palma, 8 de febrer del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
Comissió RGE núm. 3301/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Antoni Pallicer, relativa a objectius i resultats del viatge a Niça.
(BOPIB núm. 113 de 26 de novembre del 1993).

El passat mes d'octubre, l'Associació de Joves Empresaris
organitzà un encontre institucional entre les entitats econòmiques
més importants de la ciutat de Niça i una representació de
l'Associació de Joves Empresaris, a la qual vaig acompanyar
juntament amb el Director General d'Ordenació Turística.

El viatge va ésser un éxit. Vàrem contactar amb les
institucions i empreses més importants de Niça, on vàrem poder
estudiar les tècniques de promoció i gestió d'empreses que ells
utilitzen, amb uns resultats òptims.

D'entre les empreses i institucions que vàrem visitar en
podem destacar:

- Cámara de Comercio e Industria de Niza-Costa Azul.
- NICEXPO, Institució Ferial de Niça.
- SOPHIA-ANTIPOLIS, parc tecnològic.
- Comité Regional del Turisme.
- CAD Agencia de Desarrollo Económico.
- Ayuntamiento.
- Forum de l'Entreprise.

Cal dir també, que podem fer referència a l'article publicat
a la revista "Nuevos Dirigentes", en la que es comenta el referit
viatge. 
 

Palma, 18 de febrer del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 4095/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a contractacions directes
en matèria de software d'informàtica que ha fet el Govern de la
CAIB durant els anys 1991,1992 i 1993. (BOPIB núm. 115 de 17
de desembre del 1993).

Any 1991.-

Objecte/matèria: Mecanització de la Conselleria de
Cultura i base de dades cultural municipal.

Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 19.800.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Adquisició sistema de gestió integrada

d'ordres mèdiques per a la mecanització de l'Hospital Joan March.
Empresa adjudicatària: IBM.
Import adjudicació: 11.134.368 pessetes.

 
Objecte/matèria: Mecanització de la Conselleria de

Cultura, mòduls d'Educació i Esports.
Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 19.500.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per a la

normalització lingüística de les aplicacions informàtiques de la
Conselleria d'Economia i Hisenda.

Empresa adjudicatària: Seresco.
Import adjudicació: 13.000.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per a

l'ampliació de les funcionalitats de gestió del SICODE.
Empresa adjudicatària: Seresco.
Import adjudicació: 13.000.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al

manteniment de les aplicacions. Bloc V.
Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 9.900.000 pessetes.
Objecte/matèria: Projecte per a la contractació de suport

tècnic durant la posada en funcionament del sistema de gestió de
pacients i ordres mèdiques. Pla d'expansió.

Empresa adjudicatària: IBM.
Import adjudicació: 12.789.765 pessetes.

 
Objecte/matèria: Projecte per a la realització de la

particulació i la implantació d'un sistema de gestió de pacients i
ordres mèdiques.

Empresa adjudicatària: IBM.
Import adjudicació: 11.666.343 pessetes.

 
Objecte/matèria: Mecanització de la Conselleria

d'Economia i Hisenda. Mòdul de notificacions.
Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 6.890.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Manteniment noves funcionalitats

Conselleria d'Economia i Hisenda. Formació usuaris. Bloc I.
Intervenció General.

Empresa adjudicatària: Seresco.
Import adjudicació: 20.000.000 pessetes.

 

Objecte/matèria: Manteniment noves funcionalitats
Conselleria d'Economia i Hisenda. Formació usuaris. Bloc II.
Direcció General d'Hisenda.

Empresa adjudicatària: Seresco.
Import adjudicació: 17.000.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Manteniment noves funcionalitats

Conselleria d'Economia i Hisenda. Formació usuaris. Bloc III.
Tresoreria General i Secretaria General Tècnica..

Empresa adjudicatària: Seresco.
Import adjudicació: 14.000.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Mecanització de la Conselleria

d'Agricultura i Pesca. Bloc II.
Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 24.900.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Seguiment i control de la qualitat en la

càrrega històrica d'expedients en el SEINCO.
Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 3.920.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Mecanització de la Conselleria de

Cultura, Educació i Esports. Seguiment d'expedients.
Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 19.900.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Mecanització de la Conselleria de

Cultura, mòdul de patrimoni, béns mobles i immobles.
Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 19.900.000 pessetes.

 
Any 1992.-

Objecte/matèria: Finalització tributs cedits Conselleria
d'Economia i Hisenda..

Empresa adjudicatària: Seresco.
Import adjudicació: 5.800.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Notificació tributs cedits, fase II.

Conselleria d'Economia i Hisenda.
Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 3.000.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Subsistema d'informàtica pressupostària.

Conselleria d'Economia i Hisenda.
Empresa adjudicatària: Seresco.
Import adjudicació: 12.000.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al

manteniment i documentació del subsistema de gestió de personal.
Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 10.680.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al

manteniment de les aplicacions de l'àrea tributària.
Empresa adjudicatària: Seresco.
Import adjudicació: 12.000.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Assistència tècnica per al manteniment

dels subsistemes corporatius de l'àrea administrativa.
Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 9.900.000 pessetes.
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Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al
manteniment de les aplicacions departamentals de les conselleries
de Turisme, Cultura, Agricultura, Obres Públiques, Treball i
Adjunta a la Presidència.

Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 17.300.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al

manteniment de les aplicacions corporatives de l'àrea econòmic-
financera.

Empresa adjudicatària: Seresco.
Import adjudicació: 15.000.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Adquisició de software per a l'IBM

AS/400, instal•lat a l'Hospital Joan March.
Empresa adjudicatària: IBM.
Import adjudicació: 2.684.330 pessetes.

 

Any 1993.-

Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al
manteniment dels processos departamentals de la Conselleria de
Turisme.

Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 1.948.000 pessetes.

 
Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al

manteniment dels processos departamentals de la Conselleria de
Cultura

Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 3.507.200 pessetes.

Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al
manteniment de les aplicacions de la Conselleria Adjunta a la
Presidència

Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 1.948.000 pessetes.

Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al
manteniment dels processos corporatius de gestió de personal.

Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 7.392.000 pessetes.

Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al
manteniment de les aplicacions de la Conselleria de Transports

Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 4.787.200 pessetes.

Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al
manteniment de les aplicacions de la Conselleria d'Obres
Públiques i estudi d'implantació d'expropiacions.

Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 3.704.000 pessetes.

Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al
manteniment dels processos corporatius administratius

Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 10.222.000 pessetes.

Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al
manteniment dels processos corporatius de la Direcció General de
Pressuposts

Empresa adjudicatària: Seresco.
Import adjudicació: 5.000.000 pessetes.

Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al
manteniment dels processos corporatius de la Intervenció General
i la Tresoreria General

Empresa adjudicatària: Seresco.
Import adjudicació: 10.000.000 pessetes.

Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al
manteniment dels processos de gestió tributària de la Direcció
General d'Hisenda

Empresa adjudicatària: Seresco.
Import adjudicació: 5.000.000 pessetes.

Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al
manteniment del SIT i altres BD corporatives

Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 5.040.000 pessetes.

Objecte/matèria: Assistència tècnica externa per al
manteniment de les aplicacions de la Conselleria de Sanitat.

Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 4.704.000 pessetes.

Objecte/matèria: Adquisició de programes
complementaris per a diferents sistemes d'informació

Empresa adjudicatària: Sema Group.
Import adjudicació: 9.384.000 pessetes.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada del Projecte de llei RGE núm. 1408/93,

pel qual es crea i es regula el Pla de modernització de l'oferta
turística complementària (restaurants, cafeteries, bars i similars) de
les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 d'abril del 1994, d'acord amb l'article 128.1 del Reglament de
la Cambra, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1540/94, presentat pel
Govern de la CA, mitjançant el qual se sol•licita el retorn al Govern
del projecte de llei de referència (publicat en el BOPIB núm.81, de 21
d'abril del 1993), per procedir-ne a la modificació i millora i per fer-
ne la tramesa posterior al Parlament perquè el tramiti
reglamentàriament.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de les Preguntes amb sol•licitud de

resposta escrita RGE núms. 1153/94, 1154/94, 1155/94 i 1156/94. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 d'abril del 1994, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1640/94, presentat pel Grup Parlamentari PP-UM, mitjançant el qual
se sol•licita la retirada de les preguntes de referència, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relatives a
coordinació sobre el programa de Consell Genètic, a proves per a la
detecció d'hipoacúsies (evolució), a proves per a la detecció
d'hipoacúsies (tècnica) i a proves per a la detecció d'hipoacúsies
(inclusió), respectivament, publicades al BOPIB núm. 128, de 25 de
març del 1994.
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El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a incorporació de la diputada Hble. Sra. Maria

Antònia Munar i Riutort i del diputat Hble. Sr. Antoni Pacual i
Ribot al Grup Parlamentari MIXT.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 d'abril del 1994, d'acord amb l'article 26 del Reglament de
la Cambra, restà assabentada de l'escrit RGE núm. 1612/94,
presentat pels Hbles. Srs. Diputats Maria Antònia Munar i Riutors
i  i Antoni Pascual i Ribot, mitjançant el qual es comunica la
voluntat d'incorporació dels dos diputats esmentats al Grup
Parlamentari MIXT.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 125.

- Pàgs. 3431 i 3443. 3.11. Preguntes amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple. Apartat S).
On diu: RGE núm. 729/94, ...
Ha de dir: RGE núm. 784/94, ...

B) Correcció errates BOPIB núm. 129.

- Pàgs. 3561 i 3570. 1.2. Textos debatuts. 1.2.1. Interpel•lacions.
Apartat A).
On diu: RGE núm. 2132/93, ...
Ha de dir: RGE núm. 413294, ...
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