
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 13 de setembre del 1994 III Legislatura Núm. 146  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPEL•LACIONS

A) RGE núm. 2668/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al Govern de la CA, relativa a accions del Govern de les Illes Balears
per prevenir el contagi de la SIDA. 4003

 
B) RGE núm. 2729/94, del Grup Parlamentari MIXT, al Govern de la CA, relativa a política hidràulica. 4003

 
C) RGE núm. 2891/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al Govern de la CA, relativa a política ferroviària del Govern de la

Comunitat. 4003
 

D) RGE núm. 2892/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al Govern de la CA, relativa a condicionament de la carretera Deià-
Sóller. 4003

 
3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 2669/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a concessions
d'explotació de les platges. 4003

B) RGE núm. 2670/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a invasió
competencial per part del Govern de les Illes Balears. 4003

C) RGE núm. 2671/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a desallotjament de
Cales Coves. 4004

D) RGE núm. 2673/94, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Pascual i Amorós, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a tarifes d'aigües
potables i clavegueram. 4004

E) RGE núm. 2675/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a no remissió de la
Proposta d'atribució de competències en matèria d'Agricultura als Consells Insulars. 4004

F) RGE núm. 2676/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Granja per
a rehabilitació de drogaaddictes (Sencelles). 4004



3998 BOPIB núm.146 - 13 de setembre del 1994

G) RGE núm. 2697/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
finançament per construir un dic a l'entrada del Port de Ciutadella i un port esportiu a Cala en Busquets. 4004

H) RGE núm. 2698/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a data
prevista per iniciar les obres de construir un dic a l'entrada del Port de Ciutadella i un Port esportiu a Cala en Busquets. 4004

I) RGE núm. 2699/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a publicació
del concurs per construir un dic a l'entrada del Port de Ciutadella i un Port esportiu a Cala en Busquets. 4004

J) RGE núm. 2700/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a aprovació
del plec de bases del concurs per construir un dic a l'entrada del Port de Ciutadella i un Port esportiu a Cala en Busquets. 4004

K) RGE núm. 2701/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions dels
Serveis Ferroviaris de Mallorca. 4004

L) RGE núm. 2702/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cartografia
submarina de les Illes Balears. 4004

M) RGE núm. 2703/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a informació
donada als pagesos de Muro per acollir-se al Reial Decret Llei 6/1994. 4004

N) RGE núm. 2704/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures per a
la sequera dels pous de la zona de Muro. 4004

O) RGE núm. 2705/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a irregularitats
en matèria de contractació i assegurança a Sefobasa. 4004

P) RGE núm. 2733/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a camins a
cales protegides. 4004

Q) RGE núm. 2734/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a accessos
a les platges ubicades dins àrees naturals d'especial interès. 4004

R) RGE núm. 2735/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a adquisició d'un
edifici per a la Conselleria de Sanitat. 4004

S) RGE núm. 2736/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inclusió de la plaça
de Gerent del Servei de Millora de la Vivenda Rural en el Catàleg de Llocs de Feina de la CAIB. 4004

T) RGE núm. 2737/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a objecte de l'encàrrec
"Assistència tècnica enquesta sobre consum d'aigua per a reguiu a Balears". 4004

U) RGE núm. 2738/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a objectiu del concurs
d'assistència tècnica per a l'aportació de metodologia, coordinació tècnica i realització d'una anàlisi territorial global de la CAIB.

4004

V) RGE núm. 2739/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a utilitat real de
l'estudi sobre la viabilitat de constitució d'un consorci mediambiental. 4004

X) RGE núm. 2740/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a acomiadament d'una
professora del Col•legi La Salle d'Inca. 4004

Y) RGE núm. 2741/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a avaluació dels
resultats de l'experimentació del model educatiu propi. 4004

Z) RGE núm. 2743/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a constitució de
ponències i comissions tècniques dins el conveni de col•laboració MEC-CAIB. 4004

AA) RGE núm. 2744/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inclusió en el
currículum escolar de continguts o orientacions pedagògiques relacionats amb les peculiaritats històriques, culturals... pròpies
de la Comunitat. 4004

AB) RGE núm. 2745/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a consultes a la
Comunitat Autònoma per a la fixació del Calendari Escolar en l'àmbit de la Comunitat. 4004



BOPIB núm.146 - 13 de setembre del 1994 3999

AC) RGE núm. 2746/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a designació d'un
representant a la Comissió Provincial de Formació Professional. 4005

AD) RGE núm. 2747/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a programes
específics de cooperació amb el MEC. 4005

AE) RGE núm. 2757/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a atribució de
competències als Consells Insulars en matèria d'Agricultura. 4005

AF) RGE núm. 2760/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a publicació
d'anuncis a la premsa. 4005

AG) RGE núm. 2761/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a creació de fitxers
informàtics on hi figurin la "religió" i la "ideologia" de les persones. 4005

AH) RGE núm. 2762/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a cost per als
consumidors del transvasament d'aigua de l'Ebre a Mallorca. 4005

AI) RGE núm. 2763/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a adjudicació d'un
contracte de la Junta d'Aigües. 4005

AJ) RGE núm. 2765/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a aportació del
Govern per a la construcció de la Depuradora conjunta de Maó i Es Castell. 4005

AK) RGE núm. 2769/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
coneixement del Govern de la inclusió de membres d'aquest dins les matrius de xecs de l'empresa Brokerval. 4005

AL) RGE núm. 2811/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a instal•lació de
mòduls de protecció per evitar la pesca d'arrossec a les costes d'Eivissa i Formentera. 4005

AM) RGE núm. 2812/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a utilització d'aigua
potable de banda del camp de golf Vall d'Or. 4005

AN) RGE núm. 2813/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres de "Foment Industrial SA" amb algunes empreses. 4005

AO) RGE núm. 2814/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres de "Institut Balear de Disseny" amb algunes empreses. 4005

AP) RGE núm. 2815/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres de l'"Institut Balear de Promoció del Turisme" amb algunes empreses. 4005

AQ) RGE núm. 2816/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres de l'"Institut Balear de Sanejament" amb algunes empreses. 4005

AR) RGE núm. 2817/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres de l'"Institut Balear de la Vivenda" amb algunes empreses. 4005

AS) RGE núm. 2818/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres de "Gestió Sanitària de Mallorca" amb algunes empreses. 4005

AT) RGE núm. 2819/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres de "Serveis de Millora Agrària SA" amb algunes empreses. 4005

AU) RGE núm. 2820/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres de "Serveis Forestals de Balears SA" amb algunes empreses. 4005

AV) RGE núm. 2821/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres de "Serveis d'Aqüicultura Marina SA" amb algunes empreses. 4005

AX) RGE núm. 2822/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres de l'"Institut de Biologia Animal SA" amb algunes empreses. 4005

AY) RGE núm. 2823/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres d'"Isba Serveis SA" amb algunes empreses. 4005



4000 BOPIB núm.146 - 13 de setembre del 1994

AZ) RGE núm. 2824/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres d'"Isba SGR" amb algunes empreses. 4005

BA) RGE núm. 2825/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres de "IBSJ" amb algunes empreses. 4005

BB) RGE núm. 2826/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres de "Fires i Congressos" amb algunes empreses. 4005

BC) RGE núm. 2827/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions jurídiques,
econòmiques o financeres de l'Administració de la CA amb algunes empreses. 4006

BD) RGE núm. 2856/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cost de
l'estudi Ecomost. 4006

BE) RGE núm. 2862/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a recuperació del
Camí de Cavalls per al seu ús públic no rodat. 4006

BF) RGE núm. 2876/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a relació
de contractes d'obra efectuats per l'Ibasan durant l'any 1993 amb una quantia superior al milió de pessetes 4006

BG) RGE núm. 2877/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradores que compleixen garanties analítiques per al reg de camps de golf 4006

BH) RGE núm. 2878/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a resultats
inspeccions realitzades per la Direcció General de Medi Ambient a les depuradores l'any 1994 4006

BI) RGE núm. 2879/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a propostes
presentades al concurs "Complementari número 3 Andratx-Port d'Andratx, del p.q. 28,200 al 28,900 Mallorca" 4006

BJ) RGE núm. 2880/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a propostes
presentades per a l'adjudicació d'obra "Renovació paviment C-721 de Maó a Ciutadella, del p.q.1,000 al 12,400. Tram Maó-
Alaior. Menorca. 4006

BK) RGE núm. 2881/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
propostes presentades al concurs "Complementari número 1 Artà-Can Picafort, Tte. Son Bauló, Mallorca 4006

BL) RGE núm. 2882/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitats pagades en concepte d'estimació i de demora per l'expedient d'expropiació de les obres en carreteres 4006

BM) RGE núm. 2883/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a relació
i resultats de les inspeccions realitzades per l'Ibasan a les depuradores de les quals és titular 4006

BN) RGE núm. 2884/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a relació
de contractes d'obra efectuats per la Conselleria d'Obres Públiques durant l'any 1993 amb una quantia superior al milió de
pessetes 4006

BO) RGE núm. 2893/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
conclusions sobre l'estudi de viabilitat d'un consorci mediambiental 4006

 
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 2674/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a foment de sistemes de reguiu de baix consum d'aigua. 4018
 

B) RGE núm. 2766/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a ampliació d'horaris del Tren Palma-Inca. 4019
 

C) RGE núm. 2810/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inclusió d'una partida als pressuposts destinada a la cooperació
amb països en vies de desenvolupament. 4019

 
D) RGE núm. 2875/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pagament de les expropiacions en la construcció de

carreteres. 4020
 



BOPIB núm.146 - 13 de setembre del 1994 4001

E) RGE núm. 2889/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures complementàries en matèria d'aigua potable. 4020
 

F) RGE núm. 2890/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a destinació de 50 milions de pessetes a pal•liar la greu situació
que pateix Ruanda. 4021

 
3.15. RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

A) Complementària a la Pregunta RGE núm. 430/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a inversió durant
el 1992 subsector industrial d'aigües per formació i estudi. 4021

 
B) Complementària a la Pregunta RGE núm. 2612/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a adjudicacions

d'estudis i treballs tècnics de la Conselleria d'Economia i Hisenda. 4021
 

C) A la Pregunta RGE núm. 1086/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a quantitats percebudes pel Director
Gerent de l'IBAVI. 4023

 
D) A la Pregunta RGE núm. 991/94, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions previstes als polígons

industrials de Sant Lluís Ferreries i Es Castell per al 1994. 4023
 

E) A la Pregunta RGE núm. 1046/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Mascaró, relativa a detall que presenta la compte
comptable de Foment Industrial SA, núm. 41000134 Gestur Balear SA el 1993. 4024

 
F) A la Pregunta RGE núm. 2163/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a requisits en la convocatòria de beques

d'investigació. 4024
 

G) A la Pregunta RGE núm. 2171/94, presentada per l'Hble Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a import de la reparació dels
habitatges de Cas Serres. 4024

 
H) A la Pregunta RGE núm. 2176/94, presentada per l'Hble Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a conveni per a la prevenció de

les drogodependències. 4025
 

I) A la Pregunta RGE núm. 2281/94, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a superfície i preu que ha pagat
l'Ibasan pels terrenys d'Edar de Ses Salines. 4025

 
J) Complementària a la Pregunta RGE núm. 2292/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Llorenç Rus, relativa a actes d'inspecció

realitzades als escorxadors de les Balears referent al ramat boví. 4025
 

K) A la Pregunta RGE núm. 2320/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Ferrà, relativa a participació dels esportistes de la nostra
comunitat a la Universiada. 4026

 
L) A la Pregunta RGE núm. 2321/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Ferrà, relativa a ajuda per a la preparació dels esportistes

que puguin participar a la Universiada. 4026
 

M) A la Pregunta RGE núm. 2322/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Ferrà, relativa a pla específic de detecció de talents per
a la Universiada. 4026

 
N) A la Pregunta RGE núm. 2323/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Ferrà, relativa a pla de seguiment dels esportistes en

les categories infantil i cadet que podran participar a la Universiada. 4027
 

O) A la Pregunta RGE núm. 2324/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Ferrà, relativa a estudi sobre la preparació dels
esportistes per a la Universiada 99. 4027

 
P) A la Pregunta RGE núm. 2392/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a remissió per part dels Consells

Insulars de les memòries de gestió de les competències d'urbanisme. 4027
 

Q) A la Pregunta RGE núm. 2429/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a canvi d'us de concessions d'aigua
sol•licitades per Emaya. 4027

 
R) A la Pregunta RGE núm. 2464/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat J. Francesc Triay, relativa a càrrec i lloc de feina del Sr.

Miquel Jaume i Palmer. 4028
 

S) A la Pregunta RGE núm. 2497/94, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana M. Barceló, relativa a projectes i obres per a la
impulsió de les aigües residuals de Cala En Bosc i Son Xoriguer a l'Edar del sector sud de Ciutadella i retorn d'aigua depurada

4028
 



4002 BOPIB núm.146 - 13 de setembre del 1994

T) A la Pregunta RGE núm. 2498/94, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a projectes d'inversió per a la neteja
d'espais naturals per a l'illa de Menorca l'any 1994. 4028

 
U) A la Pregunta RGE núm. 2608/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a normalització de topònims en la

relació de llocs de feina. 4028
 

V) A la Pregunta RGE núm. 2614/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat J. Francesc Triay, relativa a relacions entre el Govern i les
empreses públiques amb Brokerval 4028

 
X) A la Pregunta RGE núm. 2631/94, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a sol•licituds de finançament amb els

fons de cohesió. 4029
 

3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 2696/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller

d'Economia i Hisenda. 4029
 

3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a creació d'una Comissió d'Investigació per determinar les possibles irregularitats en matèria de recaptació del Cànon

de Sanejament d'Aigües. 4030
 

B) Relativa a convocatòria de la Diputació Permanent per tal d'informar de les relacions de l'administració de la Comunitat Autònoma
i les seves empreses públiques amb Brokeval, Inverbroker i d'altres ramificacions d'aquestes empreses (RGE núm. 2914/94). 4030

 

4. INFORMACIONS
A) Comunicació de representants dels Grups Parlamentaris PSM i EEM i PP-UM a la Diputació Permanent (RGE núms. 2927/94

i 2932/94). 4030
 



BOPIB núm.146 - 13 de setembre del 1994 4003

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 2668/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
al Govern de la CA, relativa a accions del Govern de les Illes
Balears per prevenir el contagi de la SIDA. (Mesa de 2 de setembre
del 1994).

Palma, a 2 de setembre 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 preveu l'article 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM, Interpel•la el Govern sobre les accions
del Govern de les Illes Balears per prevenir el contagi de la SIDA.

Palma, a 26 de juliol  del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

RGE núm. 2729/94, del Grup Parlamentari MIXT, al
Govern de la CA, relativa a política hidràulica. (Mesa de 2 de
setembre del 1994).

Palma, a 2 de setembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveu l'article 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MIXT, presenta la següent Interpel•lació:

El Grup Parlamentari MIXT interpel•la el Govern de la
Comunitat Autònoma sobre Política Hidràulica.

Palma, a 2 d'agost  del 1994.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.

Ordre de Publicació

RGE núm. 2891/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA, relativa a política ferroviària del Govern de la
Comunitat. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

Palma, a 2 de setembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveu l'article 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
SOCIALISTA, presenta la següent Interpel•lació:

El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpel•la el Govern
de la Comunitat Autònoma sobre política ferroviària.

Palma, a 31 d'agost  del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

Ordre de Publicació

RGE núm. 2892/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA, relativa a condicionament de la carretera Deià-
Sóller. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

Palma, a 2 de setembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveu l'article 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
SOCIALISTA presenta la següent Interpel•lació:

El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpel•la el Govern
de la Comunitat Autònoma sobre les obres de condicionament de la
carretera Deià-Sóller.

Palma, a 31 d'agost  del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2669/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a concessions
d'explotació de les platges. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2670/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a invasió
competencial per part del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 2 de
setembre del 1994).

RGE núm. 2671/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a desallotjament
de Cales Coves. (Mesa de 2 de setembre del 1994).
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RGE núm. 2673/94, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Pascual
i Amorós, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a tarifes d'aigües
potables i clavegueram. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2675/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a no remissió
de la Proposta d'atribució de competències en matèria d'Agricultura
als Consells Insulars. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2676/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
Granja per a rehabilitació de drogaaddictes (Sencelles). (Mesa de
2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2697/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a finançament per construir un dic a l'entrada del Port de
Ciutadella i un port esportiu a Cala en Busquets. (Mesa de 2 de
setembre del 1994).

RGE núm. 2698/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a data prevista per iniciar les obres de construir un dic a l'entrada
del Port de Ciutadella i un Port esportiu a Cala en Busquets. (Mesa
de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2699/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a publicació del concurs per construir un dic a l'entrada del Port de
Ciutadella i un Port esportiu a Cala en Busquets. (Mesa de 2 de
setembre del 1994).

RGE núm. 2700/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a aprovació del plec de bases del concurs per construir un dic a
l'entrada del Port de Ciutadella i un Port esportiu a Cala en
Busquets. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2701/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions
dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. (Mesa de 2 de setembre del
1994).

RGE núm. 2702/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cartografia
submarina de les Illes Balears. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2703/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a informació
donada als pagesos de Muro per acollir-se al Reial Decret Llei
6/1994. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2704/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures per
a la sequera dels pous de la zona de Muro. (Mesa de 2 de setembre
del 1994).

RGE núm. 2705/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
irregularitats en matèria de contractació i assegurança a Sefobasa.
(Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2733/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
camins a cales protegides. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2734/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
accessos a les platges ubicades dins àrees naturals d'especial interès.
(Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2735/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a adquisició d'un
edifici per a la Conselleria de Sanitat. (Mesa de  2 de setembre del
1994).

RGE núm. 2736/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inclusió de la
plaça de Gerent del Servei de Millora de la Vivenda Rural en el
Catàleg de Llocs de Feina de la CAIB. (Mesa de 2 de setembre del
1994).

RGE núm. 2737/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a objecte de
l'encàrrec "Assistència tècnica enquesta sobre consum d'aigua per a
reguiu a Balears". (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2738/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a objectiu del
concurs d'assistència tècnica per a l'aportació de metodologia,
coordinació tècnica i realització d'una anàlisi territorial global de la
CAIB. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2739/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a utilitat real de
l'estudi sobre la viabilitat de constitució d'un consorci mediambiental.
(Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2740/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a acomiadament
d'una professora del Col•legi La Salle d'Inca. (Mesa de 2 de setembre
del 1994).

RGE núm. 2741/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a avaluació dels
resultats de l'experimentació del model educatiu propi. (Mesa de 2 de
setembre del 1994).

RGE núm. 2743/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a constitució de
ponències i comissions tècniques dins el conveni de col•laboració
MEC-CAIB. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2744/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inclusió en el
currículum escolar de continguts o orientacions pedagògiques
relacionats amb les peculiaritats històriques, culturals... pròpies de
la Comunitat. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2745/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a consultes a la
Comunitat Autònoma per a la fixació del Calendari Escolar en
l'àmbit de la Comunitat. (Mesa de 2 de setembre del 1994).
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RGE núm. 2746/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a designació d'un
representant a la Comissió Provincial de Formació Professional.
(Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2747/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a programes
específics de cooperació amb el MEC. (Mesa de 2 de setembre del
1994).

RGE núm. 2757/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a atribució de
competències als Consells Insulars en matèria d'Agricultura. (Mesa
de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2760/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a publicació
d'anuncis a la premsa. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2761/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a creació de
fitxers informàtics on hi figurin la "religió" i la "ideologia" de les
persones. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2762/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a cost per als
consumidors del transvasament d'aigua de l'Ebre a Mallorca. (Mesa
de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2763/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a adjudicació
d'un contracte de la Junta d'Aigües. (Mesa de 2 de setembre del
1994).

RGE núm. 2765/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a aportació del
Govern per a la construcció de la Depuradora conjunta de Maó i Es
Castell. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2769/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
coneixement del Govern de la inclusió de membres d'aquest dins les
matrius de xecs de l'empresa Brokerval. (Mesa de 2 de setembre del
1994).

RGE núm. 2811/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a instal•lació
de mòduls de protecció per evitar la pesca d'arrossec a les costes
d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2812/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a utilització
d'aigua potable de banda del camp de golf Vall d'Or. (Mesa de 2 de
setembre del 1994).

RGE núm. 2813/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres de "Foment Industrial SA"
amb algunes empreses. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2814/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres de "Institut Balear de
Disseny" amb algunes empreses. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2815/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres de l'"Institut Balear de
Promoció del Turisme" amb algunes empreses. (Mesa de 2 de
setembre del 1994).

RGE núm. 2816/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres de l'"Institut Balear de
Sanejament" amb algunes empreses. (Mesa de 2 de setembre del
1994).

RGE núm. 2817/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres de l'"Institut Balear de la
Vivenda" amb algunes empreses. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2818/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres de "Gestió Sanitària de
Mallorca" amb algunes empreses. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2819/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres de "Serveis de Millora Agrària
SA" amb algunes empreses. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2820/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres de "Serveis Forestals de
Balears SA" amb algunes empreses. (Mesa de 2 de setembre del
1994).

RGE núm. 2821/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres de "Serveis d'Aqüicultura
Marina SA" amb algunes empreses. (Mesa de 2 de setembre del
1994).

RGE núm. 2822/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres de l'"Institut de Biologia Animal
SA" amb algunes empreses. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2823/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres d'"Isba Serveis SA" amb
algunes empreses. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2824/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres d'"Isba SGR" amb algunes
empreses. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2825/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres de "IBSJ" amb algunes
empreses. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2826/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres de "Fires i Congressos" amb
algunes empreses. (Mesa de 2 de setembre del 1994).
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RGE núm. 2827/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions
jurídiques, econòmiques o financeres de l'Administració de la CA
amb algunes empreses. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2856/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cost
de l'estudi Ecomost. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2862/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a recuperació
del Camí de Cavalls per al seu ús públic no rodat. (Mesa de 2 de
setembre del 1994).

RGE núm. 2876/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
relació de contractes d'obra efectuats per l'Ibasan durant l'any 1993
amb una quantia superior al milió de pessetes (Mesa de 2 de
setembre del 1994).

RGE núm. 2877/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradores que compleixen garanties analítiques per al reg de
camps de golf (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2878/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
resultats inspeccions realitzades per la Direcció General de Medi
Ambient a les depuradores l'any 1994 (Mesa de 2 de setembre del
1994).

RGE núm. 2879/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
propostes presentades al concurs "Complementari número 3
Andratx-Port d'Andratx, del p.q. 28,200 al 28,900 Mallorca" (Mesa
de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2880/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
propostes presentades per a l'adjudicació d'obra "Renovació
paviment C-721 de Maó a Ciutadella, del p.q.1,000 al 12,400. Tram
Maó-Alaior. Menorca. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2881/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
propostes presentades al concurs "Complementari número 1 Artà-
Can Picafort, Tte. Son Bauló, Mallorca (Mesa de 2 de setembre del
1994).

RGE núm. 2882/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitats pagades en concepte d'estimació i de demora per
l'expedient d'expropiació de les obres en carreteres (Mesa de 2 de
setembre del 1994).

RGE núm. 2883/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
relació i resultats de les inspeccions realitzades per l'Ibasan a les
depuradores de les quals és titular (Mesa de 2 de setembre del
1994).

RGE núm. 2884/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
relació de contractes d'obra efectuats per la Conselleria d'Obres
Públiques durant l'any 1993 amb una quantia superior al milió de
pessetes (Mesa de 2 de setembre del 1994).

RGE núm. 2893/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a conclusions
sobre l'estudi de viabilitat d'un consorci mediambiental (Mesa de 2 de
setembre del 1994).

Palma, a 2 de setembre 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.

Quina tramitació es segueix per a atorgar les concessions
d'explotació de les platges?

Per quin motiu s'han retardat tant algunes concessions?

Quina coordinació s'ha establert amb els ajuntaments?

Per al 1995, es prendran mesures per tal que les
concessions s'atorguin a començament de temporada (principis
d'abril)?

Palma, a 22 de juliol 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

La Llei 8/1993, de dia 1 de desembre, d'atribució de
competències als Consells Insulars en matèria de Règim Local,
atribueix als Consells de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera les competències en matèria d'autorització per a
l'agrupació de municipis per al manteniment comú de secretaria i
intervenció, l'autorització de canvi de denominació toponímica de
municipis i l'aprovació d'escuts, banderes o ensenyes municipals,
entre d'altres, establint que els consells insulars tendran potestat
reglamentària organitzativa plena per a regular-ne el propi
funcionament.

Com és possible que tenint en compte el contingut
d'aquesta llei, el President del Govern de les Illes Balears hagi
decretat (Decret 76/1994, de 9 de juny) determinats procediments
administratius, fixant els terminis màxims de resolució dels actes
presumptes, referits a les competències abans especificades, sense
tenir en compte que es tractava de competències pròpies de
cadascun dels consells insulars?

Quin és el motiu d'aquesta invasió competencial per part
del Govern de les Illes Balears?
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Pensa rectificar el contingut del Decret 76/1994, suprimint
qualsevol referència a competències transferides als Consells
Insulars?

Quan aprendrà el Govern a ser més respectuós amb els
Consells Insulars i les seves competències?

Palma, a 26 de juliol del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 escrita.

Dia 21 de juliol de l'any 1993, els mitjans de
comunicació de Menorca publicaven la notícia de que el Conseller
de Cultura havia dictat una ordre de desallotjament de les coves de
la necròpolis de Cales Coves.

Quants mesos més calcula el Govern que es necessitaran
per fer efectiva aquesta ordre?

Palma, a 26 de juliol del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 escrita.

Quines són les distintes tarifes d'aigües potables i
clavegueram aprovades per la Comissió de preus i actualment
vigents a les Illes Balears?

Es prega resposta on figurin, a ser possible per separat,
les tarifes d'aigua potable, clavegueram i depuració.

Palma, a 27 de juliol del 1994.
El diputat:
Miquel Pascual i Amorós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
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.

Dia 21 de juliol de l'any 1993, els mitjans de
comunicació de Menorca informaven de la voluntat del Govern
per aprovar l'esborrany de la Llei de Transferències en matèria
d'Agricultura el mes de setembre.

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears no ha remès
encara la proposta de text articulat en matèria d'agricultura,
ramaderia i pesca a la Comissió Tècnica Interinsular?

Ha detectat el Govern diferències de criteri entre la
Conselleria i els Consells Insulars a l'hora de valorar el cost efectiu
de la transferència?

En quina data pensa el Govern aprovar i remetre a la CTI
aquest projecte?

Es Mercadal, a 26 de juliol del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
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.

Que ha costat l'adequació per granja per a rehabilitació de
drogaaddictes a Ses Garrigues d'Amunt (Sencelles)?

Quins problemes hi ha perquè la instal•lació sigui
destinada per a l'ús previst?

Quins usos alternatius es preveuen?

Quin és el cost estimat d'adaptació als nous usos?

Palma, a 13 de juliol del 1994.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
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.

S'ha constituït, recentment, la Comissió Mixta Comunitat
Autònoma-Ajuntament de Ciutadella per convocar un concurs per
a construir un dic a l'entrada del Port i un Port esportiu a Cala en
Busquets.

Quina és la previsió del finançament de les obres per part
de les distintes institucions?

Palma, a 20 de juliol del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
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.
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S'ha constituït, recentment, la Comissió Mixta
Comunitat Autònoma-Ajuntament de Ciutadella per convocar un
concurs per a construir un dic a l'entrada del Port i un port esportiu
a Cala en Busquets.

En quina data està previst iniciar les obres?

Palma, a 20 de juliol del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
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.

S'ha constituït, recentment, la Comissió Mixta
Comunitat Autònoma-Ajuntament de Ciutadella per convocar un
concurs per a construir un dic a l'entrada del Port i un port esportiu
a Cala en Busquets.

En quina data està previst publicar el concurs?

Palma, a 20 de juliol del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J) 
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.

S'ha constituït, recentment, la Comissió Mixta
Comunitat Autònoma-Ajuntament de Ciutadella per convocar un
concurs per a construir un dic a l'entrada del Port i un Port
esportiu a Cala en Busquets.

En quina data està previst aprovar el plec de bases del
concurs?

Palma, a 20 de juliol del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
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.

De les manifestacions realitzades per en Tomàs Morell,
responsable de la gestió de Serveis Ferroviaris de Mallorca al
Club Diari de Mallorca, del passat dia 22 de juliol, que afirmava
que la inversió a realitzar dins els anys 1994 i 1995 és de 1963
milions de pessetes, voldria saber:

Procedència dels recursos a invertir?

Detall de la inversió a realitzar?

Pla d'amortització?

Palma, a 27 de juliol del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
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.

Quin ha estat el cost total de l'estudi anomenat
"Cartografia Submarina de les Illes Balears"?

Quina ha estat la partida pressupostària aplicada?

Detall de la cofinançació de l'estudi?

Palma, a 27 de juliol del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
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.

Ha tingut la Conselleria d'Agricultura i Pesca qualque
tipus de trobada amb els pagesos afectats de la zona de Muro, per
tal de donar-li la informació que pertoca sobre el poder d'incloure's
com a zona damnificada dins el Reial Decret Llei 6/1994?

Palma, a 27 de juliol del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
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.

Quin tipus de mesures ha pres el Govern de la Comunitat
per tal d'ajudar a pal•liar la greu situació donada per la sequera dels
pous de la zona de Muro?

Palma, a 27 de juliol del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O) 
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.
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En quina situació es troba la denúncia formulada davant
la inspecció de Treball per personal de Sefobasa per possibles
irregularitats en matèria de contractació i assegurança?

Palma, a 27 de juliol del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P) 
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.

Hi ha hagut altres ajuntaments de les Illes Balears que
han sol•licitat actuacions per part de la Conselleria d'Agricultura
similars a les tingudes en l'expropiació del camí de Cala Varques,
del terme municipal de Manacor?

Creu la Conselleria d'Agricultura que actuacions com la
tinguda a Cala Varques es poden repetir en altres indrets de la
costa de les Illes?

Creu la Conselleria d'Agricultura que podria ser la
solució al problema dels accessos a les Cales de Son Saura, es
Talaier, Turqueta, Macarella, Macarelleta i la Vall del terme
municipal de Ciutadella, on els propietaris fan pagar un "peatge"?

Ha sol•licitat l'Ajuntament de Ciutadella la col•laboració
de la Conselleria d'Agricultura per tal de procedir a l'expropiació
dels accessos a les esmentades cales?

Si aquesta sol•licitud s'ha produït o es produís,
col•laborarà la Conselleria d'Agricultura amb l'Ajuntament de
Ciutadella?

Ciutadella, a 28 de juliol del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q) 
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 coneixement la Conselleria d'Ordenació del Territori
que per accedir a les platges de Son Saura, es Talaier, cala
Turqueta, les de la Vall, Macarella i Macarelleta del terme
municipal de Ciutadella, i cala Mitjana del terme municipal de
Ferreries, que estan totes elles dins una Àrea Natural d'Especial
Protecció, els propietaris dels terrenys que l'envolten fan pagar un
"impost" per accedir a les esmentades cales de:

500 pessetes si hi vas amb cotxe
200 pessetes si hi vas amb moto
100 pessetes si hi vas amb bicicleta?

Per quin motiu, en aquests dos municipis s'ha de pagar una
taxa als propietaris dels terrenys per accedir a les platges protegides
per la Llei d'Espais Naturals, situació que no es dóna en cap altre
lloc de l'Estat?

Per quin motiu la Conselleria d'Ordenació del Territori
permet aquesta discriminació pel ciutadans d'aquests dos municipis,
al der els únics de tot l'Estat on s'ha de pagar un impost als
propietaris per accedir al mar?

Per quin motiu es permet que en aquests dos municipis es
pagui un doble impost: un a l'Ajuntament que és qui manté les
platges netes i un altre als propietaris, que no reverteix damunt les
platges?

S'ha comprovat per part de la Conselleria d'Ordenació del
Territori si aquesta activitat de cobrar "impostos" per accedir a la
mar és legal?

Per quin motiu quan la Llei 22/1988 de Costes, garanteix
plenament el dret de gaudir de les platges i el litoral com a espais de
domini públic, no s'utilitzen els mecanismes que permet l'esmentada
Llei per garantir que l'accés a les platges sigui públic?

Quines actuacions realitzarà (si en pensa realitzar alguna),
la Conselleria d'Ordenació del Territori, per garantir l'accés públic
a la mar a la costa protegida de Ciutadella i Ferreries?

Creu la Conselleria d'Ordenació del Territori que l'estiu
que ve la situació romandrà igual que aquests dos darrers anys o ja
s'hauran pres mesures per solucionar aquesta situació?

Ciutadella, a 28 de juliol del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R) 
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.

Quin ordre de prioritats ha fet que el Govern pretengui
adquirir un edifici per a la Conselleria de Sanitat gastant fins a 545
milions de pessetes?

És realment necessària una despesa tan important sols per
adquirir un edifici?

Ha valorat el Govern la possibilitat de dedicar aquesta
quantitat a altres inversions més productives?

Es Mercadal, a 2 d'agost del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S) 
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.

La inclusió de la plaça de Gerent del Servei per a la
Millora de la Vivenda Rural en el catàleg de llocs de feina de la
CAIB és indicatiu de la voluntat del Govern de mantenir la figura
d'aquest gerent, que guanya 6 milions de pessetes per gestionar el
repartiment de subvencions per valor de sols 5 milions anuals?

No creu el Govern que seria molt més rendible eliminar
aquesta plaça i dedicar els 6 milions de cost d'aquesta a
incrementar el volum de la partida destinada als préstecs per a la
millora de la vivenda rural?

Es Mercadal, a 2 d'agost del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
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.

Quin és l'objecte de l'encàrrec per valor de 5.900.000
pessetes fet pel Govern a "Asesoria Técnica y Control SA", per
"assistència tècnica enquesta sobre consum d'aigua per a reguiu a
Balears"?

Té previst el Govern destinar alguna partida a ajudar els
pagesos per tal que introdueixin nous sistemes de reg de menys
consum d'aigua per substituir els actuals?

Es Mercadal, a 2 d'agost del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
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.

Quin és l'objectiu del concurs d'assistència tècnica per
a l'aportació de metodologia, coordinació tècnica i realització
d'una anàlisi territorial global de la CAIB, valorat en 25 milions
de pessetes, encarregat pel Govern?

Pensa el Govern utilitzar-ho per a dur a terme les tan
reclamades Directrius d'Ordenació Territorial per a cada illa?

Es Mercadal, a 2 d'agost del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V) 
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.

Quina utilitat real ha tingut l'estudi encarregat fa un any
per la Conselleria d'Economia i Hisenda sobre la viabilitat de
constitució d'un consorci mediambiental a les Illes i que va costar
25 milions de pessetes?

Es Mercadal, a 2 d'agost del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X) 
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.

Durant la setmana del 4 al 10 de juny els mitjans de
comunicació s'han fet ressò de l'acomiadament de la professora
Joana Cantallops del Col•legi La Salle d'Inca. Les informacions es
referien a l'acomiadament com a la resolució d'un conflicte entre la
professora i la direcció del centre que s'oposa a l'ensenyament en
català, petició que havia estat presentada pels pares.

Quina informació té la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports sobre aquest tema?

Ha intervingut en algun moment la Conselleria davant la
direcció del centre?

Pensa la Conselleria realitzar algun tipus d'actuació? 

Palma, 1 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y) 
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.

A unes declaracions efectuades el 16-5-94, el Director
General d'Educació informava que una comissió d'avaluació havia
avaluat els resultats de l'experimentació del model educatiu propi
elaborat per la Conselleria de Cultura, que s'ha desenvolupat els
cursos 1991/92 i 1992/93.

Quines persones formen aquesta comissió avaluadora?

Quants d'alumnes han participat en aquesta fase
d'experimentació del model educatiu? A quins centres pertanyen?
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Quants de professors i professores d'Educació Infantil han
participat? A quins centres pertanyen?

Quants de professors i professores d'Educació Primària
han participat? A quins centres pertanyen?

Quants professors i professores d'Educació Secundària
(o 2ª etapa) han participat? A quins centres pertanyen?

Quants de professors i professores de FP han participat?
A quins centres pertanyen?

Quins ajuts econòmics o subvencions ha concedit la
Conselleria de Cultura i Educació als centres, professors i alumnes
participants? Quina ha estat la quantitat, el concepte i el
destinatari de cadascuna?

Quins ajuts econòmics o subvencions no destinats a
centres, alumnes o professors ha concedit la Conselleria de
Cultura i Educació? Quina ha estat la quantitat, el concepte i el
destinatari de cadascuna?

Quines són les principals conclusions de l'avaluació del
projecte?

Palma, 1 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z) 
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.

El conveni de col•laboració entre el MEC i la CAIB per
a la col•laboració en la planificació educativa estableix a la
clàusula 2.4 que la Comissió de Direcció podrà acordar la
constitució de Ponències i Comissions tècniques.

S'ha acordat la constitució de ponències o comissions
tècniques? Quines?

S'han anomenat persones per treballar en aquestes
ponències o comissions?

En cas afirmatiu, quines persones?

Palma, 1 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA) 
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.

El conveni de col•laboració entre el MEC i la CAIB per
a la col•laboració en la planificació educativa, estableix a la clàusula
4.g que la Comunitat Autònoma podrà proposar al MEC la inclusió
en el currículum escolar de continguts o orientacions pedagògiques
relacionats amb les peculiaritats històriques, culturals,
socials...pròpies de la Comunitat...

Té previst la Conselleria proposar al MEC la inclusió en
el currículum escolar de continguts o orientacions pedagògiques
relacionats amb les peculiaritats històriques, culturals,
socials...pròpies de la Comunitat...?

En cas afirmatiu, quin és el calendari previst?

Palma, 1 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB) 
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.

El conveni de col•laboració entre el MEC i la CAIB per
a la col•laboració en la planificació educativa estableix a la clàusula
4.j que el MEC consultarà amb la Comunitat Autònoma la fixació
del calendari escolar en l'àmbit de la Comunitat.

Ha estat consultada la Comunitat Autònoma per a la
fixació del calendari escolar 1994/95?

Palma, 1 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC) 
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.

El conveni de col•laboració entre el MEC i la CAIB per
a la col•laboració en la planificació educativa estableix a la clàusula
4.c que la Comunitat Autònoma designarà un representant a la
Comissió Provincial de Formació Professional.

Ha anomenat la Comunitat Autònoma aquest
representant?

En cas afirmatiu, de quina persona es tracta?

Palma, 1 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD) 
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.
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El conveni de col•laboració entre el MEC i la CAIB per
a la col•laboració en la planificació educativa estableix a la
clàusula 4.a que la Comunitat Autònoma podrà establir programes
específics de cooperació amb el MEC.

Té previst la Conselleria establir algun programa
específic en col•laboració amb el MEC?

En cas afirmatiu, quin?

Palma, 1 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE) 
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.

En declaracions a un mitjà de comunicació de Menorca
(9-8-94), el Conseller d'Agricultura i Pesca afirmava que la seva
conselleria havia lliurat, feia temps, a la Comissió Tècnica
Interinsular, una proposta d'atribució de competències en matèria
d'Agricultura, amb la corresponent valoració econòmica, i que era
la CTI qui tenia pendent la pertinent transformació en proposició
de llei.

En quina data va aprovar el Consell de Govern una
proposta de text articulat d'atribució de competències als Consells
Insulars en matèria d'Agricultura, ramaderia i pesca, d'acord amb
el procediment que disposa la Llei 5/1989 de Consells Insulars?

En quina data es va remetre la certificació d'aquest acord
del Consell de Govern a la Comissió Tècnica Interinsular?

Com és possible que al registre d'entrada de la CTI no hi
figuri aquesta documentació?

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears, a través
dels seus representants a la CTI (4), mai no ha reclamat que
s'estudiï i aprovi -si fa al cas- la proposta que segons el Conseller
d'Agricultura s'ha remès des de fa temps a la CTI?

Es Mercadal, 9 d'agost del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF) 
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.

Els mitjans de comunicació de Mallorca publiquen dia 8
d'agost sengles anuncis de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, convocant dos concursos d'assistència
tècnica d'elaboració de la base informàtica per a la redacció dels
plans especials de protecció d'ANEI i ARIP de Mallorca, i
d'assistència tècnica per a l'aportació de metodologia, coordinació
tècnica i realització d'una anàlisi territorial global de la CAIB.

En ambdós anuncis s'explicita que els plecs de condicions
es poden examinar a l'Avinguda Gabriel Alomar de Palma i que les
proposicions s'hauran de presentar a la mateixa adreça de Palma.

Quina distorsió representaria per a la Conselleria d'Obres
Públiques disposar d'una còpia dels plecs de condicions dels
concursos als Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera,
per tal de facilitar als possibles interessats la consulta de la
documentació corresponent sense haver-se de desplaçar a Palma?

Seria factible que els possibles interessats poguessin
depositar les proposicions a les seus dels Consells Insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera per tal d'estalviar-se un nou viatge
a Palma?

Quina opinió té el Govern sobre la presa de mesures com
les que proposam, per tal d'afrontar alguns dels problemes que
provoca la discontinuïtat geogràfica de les Illes Balears?

Quan es publiquen anuncis com els esmentats, es té en
compte la diferent difusió a cada illa de cada mitjà a l'hora
d'escollir-ne els mitjans de comunicació que els han d'inserir?  

Es Mercadal, 9 d'agost del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG) 
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.

El BOCAIB núm. 91. Ext. publica el Decret 92/1994, de
27 de juliol, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que
contenen dades de caràcter personal gestionades pel Servei
d'Informàtica de la CAIB.

El Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC), entre
les dades de caràcter personal que té previst obtenir per al seu fitxer
de les persones i col•lectius amb qui treballi, s'hi troba la
"ideologia", tal i com es pot comprovar a la pàgina 5 del BOCAIB
esmentat (versió catalana) i a la pàgina 13 (versió castellana).

Així mateix, en el conjunt de dades a recaptar entre els
pacients i metges del complex hospitalari de l'empresa pública
"Gestió Sanitària de Mallorca", hi figura la "religió", tal i com es
pot comprovar a les pàgines 6 i 13 del BOCAIB núm. 91 Ext.
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És conscient el Govern que aquesta pretensió atempta
contra els drets fonamentals i la pròpia Llei de protecció de les
dades informàtiques que garanteix l'esfera íntima d'inviolabilitat?

No creu el Govern que la seva voluntat d'informatitzar
les dades obtingudes sobre l'ideologia i la religió de determinades
persones relacionades amb el SIAC o amb el Servei Balear de
Salut, pot vulnerar el dret a l'intimitat personal i familiar
d'aquestes persones?

És conscient el Govern que la voluntat de crear fitxers
que continguin dades tan íntimes com és la "ideologia" o la
"religió", contradiu de forma flagrant el que disposa l'article 16.2
de la Constitució Espanyola: "Ningú no podrà ser obligat a
declarar quant a la seva ideologia, religió o creences"?

Com és possible que el Govern manifesti la voluntat de
crear fitxers on hi figurin elements tan íntims com són la
"ideologia" i la "religió" de les persones quan l'article 18 de la
Constitució estableix que: "La Llei limitarà l'ús de la informàtica
per tal de garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels
ciutadans i el ple exercici dels seus drets?

Una volta conegut aquest intent de crear fitxers amb un
contingut poc d'acord amb el que la pròpia Constitució estableix,
pensa el Govern rectificar el contingut del Decret 92/1994 de 27
de juliol?  

Es Mercadal, 9 d'agost del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH) 
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.

Quin cost tindrà pels consumidors de les Illes Balears el
transvasament d'aigua de l'Ebre a Mallorca?

És cert que també els consumidors de Menorca i Eivissa
pagaran part del cost d'aquest transvasament?

Quina reacció pensa el Govern que tindran els ciutadans
que han de pagar el transport de l'aigua de l'Ebre, quan poden
comprovar com es segueixen regant camps de golf amb aigua
potable?

Es Mercadal, 10 d'agost del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI) 
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.

Com és possible que segons l'anunci de la Junta d'Aigües,
publicat al BOCAIB núm. 82, s'hagi adjudicat el contracte
d'"assistència tècnica enquesta sobre consum d'aigua per a reguiu a
Balears", a l'empresa "Asesoria Técnica y Control SA", quan
realment l'empresa que està realitzant l'enquesta és "Técnicas de
Gestión Ambiental SL"? 

Es Mercadal, 10 d'agost del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ) 
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.

Quina aportació té previst fer el Govern de les Illes
Balears a través de l'Ibasan per a la construcció de la depuradora
conjunta de Maó i Es Castell, a l'illa de Menorca?

Considera el Govern que és una contradicció el fet que els
ciutadans de Maó i Es Castell hagin pagat un 90 milions en dos anys
en concepte de cànon de sanejament, i finalment l'Ibasan no s'hagi
pogut fer càrrec de la construcció de la depuradora conjunta com
han fet a la majoria de les poblacions de les Illes Balears?

Es Mercadal, 11 d'agost del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK) 
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.

Coneix el Govern de la Comunitat si qualque membre del
Govern o alt càrrec ha estat inclòs dins les matrius de xecs de la
societat de valors Brokerval? Si la resposta és positiva. Quins?

Palma, 4 d'agost del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL) 
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.

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del
Govern de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera han signat recentment un conveni que ha permès la
instal•lació de 296 mòduls de protecció per evitar la pesca
d'arrossec a les costes d'aquelles illes, i concretament a les zones de
l'illa Esponja (Eivissa) i Punta Prima (Formentera).
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Fa més de tres anys, el Govern de les Illes Balears va
presentar als mitjans de comunicació un programa de instal•lació
d'esculls artificials a les costes de l'illa de Menorca, que mai s'ha
arribat a dur a terme.

És cert que amb la signatura del conveni amb el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera s'utilitzaran la totalitat dels mòduls
existents en aquests moments en propietat de l'empresa pública
Seamasa?

Per quin motiu sols s'han instal•lat el mòduls propietat
de la CAIB a les costes d'Eivissa i Formentera?

Ha ofert la Conselleria d'Agricultura la possibilitat de
signar un conveni semblant al Consell Insular de Menorca?

Ha formulat el Consell Insular de Menorca alguna
proposta d'instal•lació d'esculls artificials a les costes d'aquesta illa
en els darrers tres anys?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM) 
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.

Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les Illes
Balears per a paralitzar l'ús il•legal d'aigua potable de banda del
camp de golf Vall d'Or, a Felanitx?

Considera el Govern que la promoció de camps de golf,
que fins ara ha duit a terme, és una política adequada a les
condicions de les Illes Balears?

S'emprendrà cap casta d'actuació per frenar els projectes
especulatius, de caire urbanístic, que amaguen aquests camps de
golf?

Palma, 16 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres ha
tingut l'empresa pública "Foment Industrial SA" amb les empreses
Brokerval, Inverbroker Baleares, Inverbroker Ibiza, Inverbroker
Servicios, Inverbroker Sociedad Instrumental de Agentes de
Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión Baleares, Broker Negocios,
Broker Balear, Edificaciones y Contratas, Take Off SA, Edificio
Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres ha
tingut l'empresa pública "Institut Balear de Disseny" amb les
empreses Brokerval, Inverbroker Baleares, Inverbroker Ibiza,
Inverbroker Servicios, Inverbroker Sociedad Instrumental de
Agentes de Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión Baleares, Broker
Negocios, Broker Balear, Edificaciones y Contratas, Take Off SA,
Edificio Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres ha
tingut l'empresa pública "Institut Balear de Promoció del Turisme"
amb les empreses Brokerval, Inverbroker Baleares, Inverbroker
Ibiza, Inverbroker Servicios, Inverbroker Sociedad Instrumental de
Agentes de Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión Baleares, Broker
Negocios, Broker Balear, Edificaciones y Contratas, Take Off SA,
Edificio Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ) 
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.
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Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres
ha tingut l'empresa pública "Institut Balear de Sanejament" amb
les empreses Brokerval, Inverbroker Baleares, Inverbroker Ibiza,
Inverbroker Servicios, Inverbroker Sociedad Instrumental de
Agentes de Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión Baleares, Broker
Negocios, Broker Balear, Edificaciones y Contratas, Take Off SA,
Edificio Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres
ha tingut l'empresa pública "Institut Balear de la Vivenda" amb les
empreses Brokerval, Inverbroker Baleares, Inverbroker Ibiza,
Inverbroker Servicios, Inverbroker Sociedad Instrumental de
Agentes de Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión Baleares, Broker
Negocios, Broker Balear, Edificaciones y Contratas, Take Off SA,
Edificio Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres
ha tingut l'empresa pública "Gestió Sanitària de Mallorca" amb les
empreses Brokerval, Inverbroker Baleares, Inverbroker Ibiza,
Inverbroker Servicios, Inverbroker Sociedad Instrumental de
Agentes de Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión Baleares, Broker
Negocios, Broker Balear, Edificaciones y Contratas, Take Off SA,
Edificio Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres
ha tingut l'empresa pública "Serveis de Millora Agrària SA" amb
les empreses Brokerval, Inverbroker Baleares, Inverbroker Ibiza,
Inverbroker Servicios, Inverbroker Sociedad Instrumental de
Agentes de Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión Baleares, Broker
Negocios, Broker Balear, Edificaciones y Contratas, Take Off SA,
Edificio Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres ha
tingut l'empresa pública "Serveis Forestals de Balears SA" amb les
empreses Brokerval, Inverbroker Baleares, Inverbroker Ibiza,
Inverbroker Servicios, Inverbroker Sociedad Instrumental de
Agentes de Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión Baleares, Broker
Negocios, Broker Balear, Edificaciones y Contratas, Take Off SA,
Edificio Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres ha
tingut l'empresa pública "Serveis d'Aqüicultura Marina SA" amb les
empreses Brokerval, Inverbroker Baleares, Inverbroker Ibiza,
Inverbroker Servicios, Inverbroker Sociedad Instrumental de
Agentes de Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión Baleares, Broker
Negocios, Broker Balear, Edificaciones y Contratas, Take Off SA,
Edificio Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres ha
tingut l'empresa pública "Institut de Biologia Animal SA" amb les
empreses Brokerval, Inverbroker Baleares, Inverbroker Ibiza,
Inverbroker Servicios, Inverbroker Sociedad Instrumental de
Agentes de Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión Baleares, Broker
Negocios, Broker Balear, Edificaciones y Contratas, Take Off SA,
Edificio Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres
ha tingut l'empresa pública "Isba Serveis SA" amb les empreses
Brokerval, Inverbroker Baleares, Inverbroker Ibiza, Inverbroker
Servicios, Inverbroker Sociedad Instrumental de Agentes de
Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión Baleares, Broker Negocios,
Broker Balear, Edificaciones y Contratas, Take Off SA, Edificio
Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres
ha tingut l'empresa "Isba SGR" amb les empreses Brokerval,
Inverbroker Baleares, Inverbroker Ibiza, Inverbroker Servicios,
Inverbroker Sociedad Instrumental de Agentes de Cambio y Bolsa
SA, Broker Gestión Baleares, Broker Negocios, Broker Balear,
Edificaciones y Contratas, Take Off SA, Edificio Palma I, Falcon
Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres
ha tingut l'empresa pública "Institut Balear de Serveis a la
Joventut" amb les empreses Brokerval, Inverbroker Baleares,
Inverbroker Ibiza, Inverbroker Servicios, Inverbroker Sociedad
Instrumental de Agentes de Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión
Baleares, Broker Negocios, Broker Balear, Edificaciones y
Contratas, Take Off SA, Edificio Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres ha
tingut l'empresa pública "Fires i Congressos SA" amb les empreses
Brokerval, Inverbroker Baleares, Inverbroker Ibiza, Inverbroker
Servicios, Inverbroker Sociedad Instrumental de Agentes de
Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión Baleares, Broker Negocios,
Broker Balear, Edificaciones y Contratas, Take Off SA, Edificio
Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC) 
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.

Quines relacions jurídiques, econòmiques o financeres ha
tingut l'Administració de la Comunitat Autònoma amb les empreses
Brokerval, Inverbroker Baleares, Inverbroker Ibiza, Inverbroker
Servicios, Inverbroker Sociedad Instrumental de Agentes de
Cambio y Bolsa SA, Broker Gestión Baleares, Broker Negocios,
Broker Balear, Edificaciones y Contratas, Take Off SA, Edificio
Palma I, Falcon Ranch SA?

Palma, 12 d'agost del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD) 
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.

Quin es el cost total, i per fases, de l'estudi ECOMOST
que realitza la Federació Internacional de Tour Operadors (IFTO)?

Quina es la participació del Govern de la Comunitat en el
finançament de l'estudi?

Palma, 19 d'agost del 1994.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE) 
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.
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El 5 de maig del 1989, a petició del Consell Insular de
Menorca, es va acordar incoar l'expedient de declaració del Camí
de Cavalls de Menorca com a Bé d'Interès Cultural (BIC) amb la
categoria de monument. Conscients de l'interès que pels
menorquins i menorquines té la recuperació d'aquest camí, el grup
parlamentari del PSM i EEM va presentar una Proposició no de
Llei al Parlament de les Illes Balears, la qual va ser aprovada per
unanimitat el 19 de maig del 1993, d'acord amb el següent
contingut:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a iniciar els treballs per fer un projecte de
recuperació del Camí de Cavalls a l'illa de Menorca i incloure
aquest projecte dins els programes 5b, per tal de possibilitar el seu
ús públic no rodat".

Quin grau de compliment ha donat el Govern a aquest
acord del Parlament?

Si el 1993 i el 1994 no es va destinar cap partida
pressupostària a donar compliment a l'acord del Parlament en el
sentit de recuperar el Camí de Cavalls pel seu ús públic no rodat,
quina partida té previst destinar el Govern a aquest objectiu dins
els pressuposts generals de la CAIB pel 1995?

Es Mercadal, 23 d'agost del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF) 
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 escrita.

Quina és la relació de contractes d'obres,
subministraments i serveis efectuats per l'Ibasan a 1993 amb una
quantia superior al milió de pessetes?

Palma, 23 d'agost del 1994.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG) 
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 escrita.

Quantes i quines depuradores a les Illes Balears
compleixen les garanties analítiques perquè les seves aigües
residuals resultants del procés de depuració siguin aptes per al reg
de camps de golf?

Palma, 23 d'agost del 1994.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH) 
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 escrita.

Quina és la relació i els resultats de les inspeccions
realitzades per la Direcció General de Medi Ambient a les
depuradores de les Illes als mesos de maig, juny, juliol i agost de
1994?

Palma, 23 d'agost del 1994.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI) 
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 escrita.

Quines foren les propostes presentades al concurs per a
l'adjudicació de l'obra "Complementari número 3 Andratx-Port
d'Andratx, del p.q. 28,200 al 28,900 Mallorca"?

Palma, 23 d'agost del 1994.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ) 
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 escrita.

Quines foren les propostes i ofertes presentades al concurs
per a l'adjudicació de l'obra "Renovació paviment C-.721 de Maó a
Ciutadella, del p.q. 1,000 al 12,400. Tram Maó-Alaior. Menorca?

Palma, 23 d'agost del 1994.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK) 
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 escrita.

Quines foren les propostes presentades al concurs per a
l'adjudicació de l'obra "Complementari número 1 Artà-Can Picafort,
Tte. Son Bauló, Mallorca?

Palma, 23 d'agost del 1994.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL) 
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 escrita.

El 30 de juny de 1994 es procedí per part de la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori per al
pagament d'alguns dels expedients pendents de pagament
d'expropiació d'obres en carreteres.

Quines són les quantitats de l'estimació pagades en
l'expedient d'expropiació de les obres:

- Rotonda de Sa Pobla
- Campos-Santanyí
- Llucmajor-s'Arenal
- Via de Cintura, Tram III
- Maó-Fornells, Tram I
- Ferreries-Ciutadella
- Via de Cintura, Tram IV
- Felanitx-Portocolom

Quines són les quantitats pagades en concepte
d'interessos de demora en els expedients d'expropiació pagats?

Palma, 23 d'agost del 1994.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM) 
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 escrita.

Quina és la relació i el resultat de les inspeccions
realitzades per l'Ibasan a les depuradores de les quals és titular, als
mesos de maig, juny, juliol i agost de 1994?

Palma, 23 d'agost del 1994.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN) 
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 escrita.

Quina és la relació de contractes d'obres,
subministraments i serveis efectuats per la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori a 1993 amb una quantia
superior al milió de pessetes?

Palma, 23 d'agost del 1994.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO) 
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.

Quines conclusions aplicables a les Illes Balears ha tret el
Govern de la Comunitat de l'Estudi de Viabilitat per a la creació
d'un consorci mediambiental (Feasibility Report prepared for
Govern Balear) elaborat per The Nally Group, que ha costat 25
milions de pessetes?

Palma, 31 d'agost del 1994.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2674/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a foment de sistemes de reguiu de baix consum d'aigua.
(Mesa de 2 de setembre del 1994).

Palma, a 2 de setembre 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 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El reconeixement per llei de l'aigua com a bé de domini
públic vol dir que tots els ciutadans tenen el dret i el deure d'un ús
racional i solidari, i s'ha de vetllar que ningú no en surti perjudicat
per un ús irracional o de privilegi sectorial.

La seva escassesa dificulta la implantació de determinades
activitats. Per això el recurs d'aigua s'ha de considerar com un
recurs imprescindible per al desenvolupament de qualsevol activitat
i un condicionament essencial en l'estructuració del territori.

Amb aquests criteris no seria just pretendre
l'abandonament d'activitats agrícoles amb la pretensió que l'aigua és
necessària per altres activitats sectorials, camps de golf, noves
urbanitzacions, reguius de zones ajardinades alienes al nostre clima
i que demanden grans consums d'aigua,...

Però també és evident que les noves tecnologies han
incorporat sistemes i tècniques de reguiu que no només suposen un
estalvi d'aigua, sinó també d'energia d'extracció i, a la vegada,
incorporen un rendiment major dels conreus.
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En aquest sentit cal fomentar la progressiva implantació
d'aquests sistemes amb la doble finalitat d'estalviar aigua i
rendibilitzar millor les explotacions agràries.

És per això que el Grup Parlamentari del PSM i EEM
presenta la següent,

Proposició no de Llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:

1.- Presentar en el termini de tres mesos un pla de
foment de sistemes de reguiu de baix consum d'aigua.

2.- Habilitar en els pressuposts del 1995 una partida
pressupostària per fomentar el canvi de sistemes de reguiu.

Palma, a 27 de juliol  del 1994.
Pere Sampol i Mas.
Ramon Orfila i Pons.

Ordre de Publicació

RGE núm. 2766/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a ampliació d'horaris del Tren Palma-Inca. (Mesa de 2 de
setembre del 1994).

Palma, a 2 de setembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La reducció de la freqüència dels serveis del tren, a la
línia Palma-Inca ha sorprès i preocupat l'opinió pública
mallorquina, sobretot quan després del traspàs de FEVE a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, eren d'esperar
actuacions en un sentit absolutament contraposat: augment i
millora dels serveis, potenciació del tren, i perspectiva d'una
propera ampliació de les línies cap a Sa Pobla i Alcúdia, i cap a
Manacor i Artà.

D'altra banda, també s'han anunciat importants obres en
el tren de Palma a Inca (nou material, zona de tallers i oficines a
Son Rul•lan, millora de la via i de les estacions, etc.) però a la
vegada s'ha previst un desplaçament de l'actual estació cap a una
estació subterrània o a altres fórmules que permetessin mantenir
l'actual quilòmetre 0 a la plaça d'Espanya.

És per tot això que el Grup Parlamentari del PSM i EEM
presenta la següent

Proposició no de Llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:

1.- Ampliar els horaris del tren Palma-Inca, adequant-los
a les necessitats dels usuaris, especialment a les hores punta.

2.- Considerar com a opció més viable per al futur del tren
el manteniment de l'estació a la plaça d'Espanya, i que en
conseqüència s'asseguri, mitjançant la solució tècnicament i
econòmicament més viable, el manteniment d'aquest important
actiu.

3.- Dur al Parlament el Pla d'actuacions i inversions del
Govern de les Illes Balears en la línia Palma-Inca, per al seu estudi
i debat.

Palma, a 9 d'agost  del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

RGE núm. 2810/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a inclusió d'una partida als pressuposts destinada a la
cooperació amb països en vies de desenvolupament. (Mesa de 2 de
setembre del 1994).

Palma, a 2 de setembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Desastres com els que estan succeint aquests dies a
Ruanda -amb milers de morts, el retard en la intervenció del món
occidental per tal de pal•liar els efectes de la guerra i l'èxode de
milions de persones-, demostren fina a quin punt és necessari que
els països desenvolupats es preparin per fer front a situacions que ja
abans s'havien donat a Somàlia, Etiòpia i altres llocs.

En un món on les fronteres són cada dia superades pels
problemes que abasten dimensions globals, calen actituds de
col•laboració per tal de fer front a les situacions que, encara que es
plantegin en un àmbit local, poden acabar afectant tot el planeta. En
aquest sentit, el concepte d'aldea global s'està obrint pas arreu del
món en tant que augmenta la consciència de que vivim en un
planeta cada dia més interconnectat.

Així, l'ecologia i els problemes mediambientals han deixat
de ser locals per tenir una consideració molt més global. El mateix
succeeix amb les relacions econòmiques i els esforços per millorar
la qualitat de vida dels habitants del planeta.

La cooperació internacional és, per tant, una exigència de
futur i el món desenvolupat que tant ha tingut que veure amb el
manteniment d'unes condicions de vida deplorables als països en
vies de desenvolupament, ha de cooperar necessàriament en aquest
procés.
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Les recomanacions dels organismes internacionals, així
com les conclusions de les cimeres mundials on s'han debatut els
plantejaments que ha de tenir la cooperació pel desenvolupament,
coincideixen en reclamar de les institucions públiques i dels
ciutadans del països més rics la cessió d'un percentatge dels seu
pressupost d'ingressos per destinar-lo a la cooperació internacional
i la solidaritat. La recomanació s'ha fixat en un 0'7% com a
percentatge indicatiu.

Els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears contemplen cada any una partida destinada a la
cooperació, sense que s'arribi, no obstant, a aquest percentatge
que, d'acord amb les xifres dels pressuposts, hauria d'arribar fins
els 350 milions de pessetes anuals.

Encara que és difícil arribar immediatament al
percentatge del 0'7% dels pressuposts de la CAIB com a quantitat
destinada a la cooperació amb els països en vies de
desenvolupament, es pot preveure un augment progressiu
d'aquesta partida amb l'objectiu de que l'any 2.000 es dediqui un
mínim de 350 milions anuals a aquest objectiu.

És per tot això que el Grup Parlamentari del PSM i EEM
presenta la següent

Proposició no de Llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a incloure una partida als Pressuposts
Generals de la CAIB destinada a la cooperació amb els països en
vies de desenvolupament. Aquesta partida pressupostària
s'augmentarà progressivament amb la perspectiva que l'any 2.000
signifiqui un 0'7% dels Pressuposts Generals de la CAIB.

2.- Amb aquesta finalitat, la partida inclosa als
pressuposts per al 1995 serà de 150.000.000 pessetes.

Palma, a 12 d'agost  del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

RGE núm. 2875/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a pagament de les expropiacions en la construcció de
carreteres. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

Palma, a 2 de setembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Atès el perjudici econòmic que suposa per a la despesa
pública i als ciutadans, el retard abusiu i sistemàtic en el pagament
de les expropiacions als ciutadans afectats per la construcció de
carreteres per part del Govern de la Comunitat

És per la qual cosa que el Grup Parlamentari
SOCIALISTA presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a fer front al pagament del deute pendent motivat per les
expropiacions en la construcció de carreteres en termini màxim de
6 mesos.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a prendre les mesures pressupostàries necessàries per tal
de garantir el pagament de les expropiacions en un termini de sis
mesos des de la data d'inici de les obres.

Palma, a 24 d'agost  del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

Ordre de Publicació

RGE núm. 2889/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a mesures complementàries en matèria d'aigua potable.
(Mesa de 2 de setembre del 1994).

Palma, a 2 de setembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

. Davant la situació d'escassesa d'aigua potable, que ha
motivat la decisió del Govern d'Espanya d'autoritzar un excepcional
i transitori proveïment des de l'Ebre a l'illa de Mallorca, i per tal de
revestir amb la màxima credibilitat aquest transport d'aigua
peninsular, cal incrementar els esforços d'aprofitament de l'aigua
disponible reduint pèrdues a les xarxes de distribució i a les grans
conduccions de proveïment, posposar els consums sumptuaris
d'aigua potable substituïbles per aigües reciclades i assegurar que la
repercussió sobre l'usuari dels costos de transport és el mínim com
a conseqüència de la més transparent adjudicació d'aquest.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

1. El Govern de la Comunitat adoptarà totes les mesures
precises per tal que cap camp de golf de les Illes Balears es regui
amb aigua potable.

2. El Govern de la Comunitat donarà prioritat a la
renovació de la conducció que uneix els embassaments del Gorg
Blau i Cúber amb els dipòsits de Palma, per tal d'eliminar les
importants pèrdues que s'hi produeixen.
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3. El Govern de la Comunitat assegurarà la màxima
transparència i la major concurrència en l'adjudicació del transport
marítim d'aigua de Tarragona a Palma.

Palma, a 24 d'agost  del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

Ordre de Publicació

RGE núm. 2890/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a destinació de 50 milions de pessetes a pal•liar la greu
situació que pateix Ruanda. (Mesa de 2 de setembre del 1994).

Palma, a 2 de setembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El passat 20 de juliol el Front Patriòtic Ruandès (FPR),
un cop va aconseguir entrar i controlar la capital del país, va
proclamar la fi de la guerra a Ruanda.

Però per molt que s'hagi imposat militarment, l'FPR no
pot governar contra el 80% de la població de l'ètnia hutu, als
quals, en primer lloc, ha de convèncer que poden tornar a casa
sense témer per les seves vides.

La tragèdia provocada per l'afluència de refugiats
ruandesos al Zaire en condicions desesperades ha assolit
proporcions espantoses, segons explica l'Alt Comissionat de les
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) a Ginebra: "No
havíem vist mai un èxode així, és pitjor que Somàlia, el Kurdistan
o Bòsnia."

A la desgràcia provocada per la guerra, la mort i els
desplaçaments, s'hi va sumar una fulminant epidèmia de còlera en
el camp de refugiats de Goma, al Zaire, la qual, cada minut que
passava, s'emportava la vida d'una persona.

D'altra banda, el nou govern no és cap garantia que la
pau arribi a Ruanda en un curt període de temps, les rivalitats
interètniques no s'han solucionat i la victòria militar del FPR no ha
fet més que incrementar l'odi i la desconfiança entre els hutus i els
tutsis.

Els esdeveniments se succeeixen ràpidament i
tràgicament, dia rera dia arriben noves i cruentes notícies sobre
una de les tragèdies més grans que ha viscut el món en aquest
segle.

Mentre es planteja el retorn dels refugiats a Ruanda,
l'època de pluges s'acosta amb més perill d'epidèmies. Si les
organitzacions no governamentals han de continuar actuant,
necessiten que l'ajut humanitari continuï arribant.

Fins ara la resposta dels governs ha estat important i la
de la ciutadania ha estat espectacular. El govern de la nostra
comunitat no se'n pot mantenir al marge i ha de fer una aportació
econòmica d'acord amb les seves possibilitats, per això el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent proposició no de llei.

1. El Parlament de les Illes Balears condemna la violència
i el genocidi ètnic que pateix el poble de Ruanda i s'adhereix a la
resolució 925 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, que
demana a les parts en conflicte que posin fi a l'odi racial i realitzin
esforços per assolir una reconciliació política.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a ampliar en cinquanta milions de pessetes (50.000.000)
la partida prevista a la secció 11, programa 1343, Ajuts al tercer
món, dels pressuposts del 1994 que seran lliurats a l'organització
Taula per Ruanda amb la finalitat de ser destinats a pal•liar la greu
situació que pateix Ruanda.  

Palma, a 24 d'agost  del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
Complementària a la Pregunta RGE núm. 430/93,

presentada per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a
inversió durant el 1992 subsector industrial d'aigües per formació i
estudi. (BOPIB núm. 69 de 5 de març  del 1993).

Durant l'exercici del 1992, no s'han realitzat transferències
de capital per a inversions en el subsector industrial d'aigües per a
formació i estudi.

 El Cap de Secció de Promoció Industrial:
P.O: A. Armengol i Garau

Ordre de Publicació
B) 

Complementària a la Pregunta RGE núm. 2612/93,
presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a
adjudicacions d'estudis i treballs tècnics de la Conselleria
d'Economia i Hisenda. (BOPIB núm. 102 d'1  d'octubre  del 1993).

Segons les dades recaptades fina a la present data,
relacionam adjudicacions d'estudis i treballs tècnics de la
Conselleria d'Economia i Hisenda:

Servei: Planificació i seguiment objectius exercici 1992
Conselleria d'Economia i Hisenda.

Pressupost: 5.370.000.
Empresa: Semagroup SAE.
Mod. contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.

Servei: Elaboració programa execució del
desenvolupament cosi-econòmic de la Mancomunitat del Pla.

Pressupost: 8.870.400.
Empresa: Epypsa-Estudios, Proyectos y Planificación, SA.
Mod. contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.
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Servei: Delimitació figures tributàries en matèria de
liquidació dels imposts de la CAIB.

Pressupost: 3.954.000
Adjudicatari: T. Fernández.
Mod. Contractació: Art. 8 Reial Decret 1465/85.

Servei: Estudi ampliació programa desenvolupament
regional.

Pressupost: 5.650.000.
Empresa: Sofemasa, SA.
Mod. contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.
Ofertes: Sofemasa

Deloitte and Touche
Coopers and Lybrand SA

Servei: Pla desenvolupament soci-econòmic Comarca
Campos.

Pressupost: 7.345.000
Empresa: Epypsa-Estudios Proyectos y Planificación

SA.
Mod. contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.
Ofertes: Epypsa

Price Waterhouse
Andersen Consulting

Servei: Estudi d'establiment i implantació sistema
pressupostari base zero per a la CAIB.

Pressupost: 14.850.000
Empresa: Semagroup SAE
Mod. contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.
Ofertes: Semagroup SAE

Price Waterhouse
Ernst and Young SA

Servei: Realització tasques d'espedificació pericial
tributària d'immobles.

Pressupost: 2.381.000
Empresa: V. Anguera
Mod. contractació: Art. 8 del Reial Decret 1465/85.
Ofertes: V. Anguera

A. Zaragoza
M. Caldés

Servei: Pla Auditories 1992
Pressupost: 16.936.440
Empresa: Ernst and Young SA
Mod. contractació: Concurs públic.
Percentatge de baixa: 0,37%

Servei: Treball suport implantació sistema control
inversions, seguiment resultats.

Pressupost: 14.520.00.
Empresa: Semagroup SAE.
Mod. contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.

Servei: Pla energètic de Balears.
Pressupost: 24.654.792.
Empresa: Sener-Ingeniería y Sistemas SA.
Mod. contractació: Concurs públic.
percentatge de baixa: 18%

Servei: Estudi organitzatiu cànon aigua.
Pressupost: 15.000.000.
Empresa: Semagroup SAE.
Mod. contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.
Ofertes: Arthur Andersen

Semagroup SAE
Ernst and Young SA

Servei: Disseny de l'estructura de previsió de Tresoreria
de la CAIB.

Pressupost: 4.500.000.
Empresa: Coopers&Lybrand.
Mod. Contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.
Ofertes: Arthur Andersen

Price Waterhouse
Semagroup
Coopers&Lybrand

Servei: Pròrroga contracte valoració preus públics
aplicables a l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats.

Pressupost: 3.954.000.
Adjudicatari: P. Rius.
Mod. Contractació: Art. 5 del Reial Decret 1465/85.

Servei: Estudi de la Normativa Autonòmica de la CAIB,
de les altres Comunitats Autònomes de l'Estat i de la CEE i la seva
incidència a l'ordenament legislatiu.

Pressupost: 1.725.000.
Adjudicatari: Institut de Dret Públic.
Mod. Contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.

Servei: Treballs de supervisió de la Compte General de la
CAIB de l'any 1989.

Pressupost: 3.090.000.
Adjudicatari: F. Bosch.
Mod. Contractació: Art. 8 del Reial Decret 1465/85

Servei: Estudi tècnic-econòmic de la planta
potabilitzadora d'aigua d'Eivissa.

Pressupost: 9.200.000.
Empresa: Consulting Comunitari.
Mod. Contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.

Servei: Edició i publicació de 1500 exemplars del llibre
"Dades Balears 1990".

Pressupost: 3.600.000.
Adjudicatari: Gráficas García.
Mod. Contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.
Ofertes: Gráficas García

Impremta Politècnica
Jorvich SL

Servei: Enquesta de la despesa turística 1992.
Pressupost: 1.900.000.
Adjudicatari: Universitat de les Illes Balears.
Mod. Contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.
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Servei: Pròrroga contracte valoració preus públics
aplicables a l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats.

Pressupost: 3.954.000.
Adjudicatari: G. Rosselló
Mod. Contractació: Art. 5 del Reial Decret 1465/85.

Servei: Anàlisis i revisió del programa de
desenvolupament regional (PDR) 1991-1995.

Pressupost: 1.695.000
Adjudicatari: Plató Consultores.
Mod. Contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.

Servei: Anàlisis transferències de la CAIB als Consells
Insulars en matèria de serveis socials, culturals, esportius i
agrícoles.

Pressupost: 4.000.000.
Empresa: Semagroup SAE
Mod. Contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.
Ofertes: Ernst&Young

Semagroup SAE
Arthur Andersen  

Servei: Estudi sobre dotació de capital públic i
desenvolupament regional de la CAIB.

Pressupost: 1.316.000
Adjudicatari: Institut Valencià Investigacions

Econòmiques.
Mod. Contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.

Servei: Edició i publicació de 600 exemplars del llibre
divulgatiu del Pressupost General de la CAIB.

Pressupost: 3.000.000
Empresa: Jorvich. 
Mod. Contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.
Ofertes: Impremta Politècnica

Esment
Jorvich SL

Servei: Establiment de paràmetres de control d'activitats
de disseny del sistema documental de la Direcció General
d'Economia.

Pressupost: 1.243.000
Adjudicatari: Semagroup SAE.
Mod. Contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.

Servei: Microfilmació dels documents comptables de la
CAIB corresponents a l'exercici del 1990.

Pressupost: 5.000.000
Empresa: Simibal.
Mod. Contractació: Art. 9 del Decret 1005/74 modificat

pel Reial Decret 1842/91.
Ofertes: Simibal.

Aquesta informació es complementària de la que va
enviar la Conselleria d'Economia i Hisenda.

 Palma, 7 de juliol del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 1086/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a quantitats percebudes pel Director
Gerent de l'IBAVI. (BOPIB núm. 127 de 18 de març del 1994).

Primer.- Les quantitats percebudes pel Director Gerent de
l'IBAVI, tant en metàl•lic com en altres conceptes, durant els anys
1991, 1992 i 1993, han estat les següents:

1991

Retribucions salarials: 1.299.491 pts.
Primes assistència Consell Adm: 28.572 pts.

TOTAL: 1.328.063 

1992

Retribucions salarials: 5.884.127 pts.
Primes assistència Consell Adm: 780.000 pts.
Retribucions en espècie: 550.000 pts.

TOTAL: 7.214.127 

1993

Retribucions salarials: 6.144.335 pts.
Primes assistència Consell Adm: 540.000 pts.
Retribucions en espècie: 550.000 pts.

TOTAL: 7.204.335

Segon.- No s'ha efectuat cap descompte mensual de les
retribucions del Director Gerent en concepte de lloguer d'habitatge,
malgrat tot en aplicació dels articles 26 i 27 de la Llei 18/1991, de
6 de juny, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, s'han
computat unes retribucions en espècie de 550.000 pts, en cada un
dels exercicis del 1992 i 1993, conforme a la legislació assenyalada.

Tercer.- Les quantitats que va percebre l'anterior Director
Gerent durant l'exercici del 1990 són les següents:

Retribucions salarials: 7.983.188 pts.
Primes assistència Consell Adm: 100.000 pts.

TOTAL: 8.083.188 pts.   
 

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

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 991/94, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a inversions previstes als polígons
industrials de Sant Lluís Ferreries i Es Castell per al 1994. (BOPIB
núm. 127 de 18 de març del 1994).

ES CASTELL

10.000.000 de pessetes, destinats a la gestió de les fases
preliminars de l'execució de la "2ª fase del Polígon Industrial d'Es
Castell" que seran reintegrades a Foment Industrial SA.
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FERRERIES

Realització estudi econòmic-financer referit a la
finalització del Polígon Industrial de Ferreries.

SANT LLUÍS

No es preveuen inversions en aquest exercici.
 

El Cap de Servei de Promoció Industrial:
P.O: Antoni Armengol i Garau

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 1046/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Mascaró, relativa a detall que presenta la compte
comptable de Foment Industrial SA, núm. 41000134 Gestur Balear
SA el 1993. (BOPIB núm. 127 de 18 de març del 1994).

Data: 19-05-1993
Saldo anterior: Fra. contracte núm. 003-LLS
Dèbit: 0
Haver: 13.685.000
Saldo: -10.185.000

Data: 31-05-1993
Saldo anterior: Pagament Fra. núm. 009-LLS
Dèbit: 10.185.000
Haver: 0
Saldo: 0

Data: 15-09-1993
Saldo anterior: Fra. contracte núm. 006-LLS
Dèbit: 0
Haver: 13.685.000
Saldo: -13.685.000

Data: 21-09-1993
Saldo anterior: Pagament Fra. núm. 006-LLS Gestur

Balear.
Dèbit: 13.685.000
Haver: 0
Saldo: 0

Saldo anterior: 3.500.000 dèbit.
Saldo anterior: 3.500.000

Totals:
Dèbit 27.370.000
Haver: 27.370.000

 
El Cap de Servei de Promoció Industrial:
P.O: Antoni Armengol i Garau

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2163/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a requisits en la convocatòria de
beques d'investigació. (BOPIB núm. 140 de 7 de juny del 1994).

Efectivament, no existeix cap relació entre els requisits
exigits en l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports, de
dia 15 d'abril del 1994, mitjançant la qual s'amplia la convocatòria
de beques d'investigació establerta per l'Ordre de dia 18 d'octubre
del 1993 (BOCAIB de dia 28-4-94 i 4-11-93) i els que havien de ser
publicats i que, per un d'aquells errors tant freqüents com
inevitables que succeeixen a les impremtes, van aparèixer al núm.
52 del BOCAIB.

La relació correcta dels requisits exigibles fou publicada
al núm. 60 del BOCAIB, de dia 17-05-1994, i és la següent:

- Ser espanyol.

- Estar en possessió de la diplomatura o llicenciatura en
informàtica, per optar a les tres beques d'investigació convocades
amb càrrec a la partida pressupostària 11210 1265000 22706-1, i
estar en possessió del títol de llicenciat en Dret per a la beca,
convocada amb càrrec al crèdit de la partida pressupostària 31200
612500 640121.

- Per a qualsevol beca, haver finalitzat els estudis que
atorguen les esmentades titulacions el juny del 1986 o en data
posterior.
 

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

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

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2171/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a import de la reparació
dels habitatges de Cas Serres. (BOPIB núm. 140 de 7 de juny del
1994).

Dia 4 de febrer del 1991 es va signar un acord entre l'Ibavi
i "Cubiertas y Mzov", empresa constructora del grup Cas Serres
d'Eivissa, pel qual es pactava, en resum, el següent:

- La reparació per part de "Cubiertas y Mzov" d'una sèrie
de desperfectes de l'obra, que recollia el document esmentat.

- En contraprestació de les reparacions esmentades, l'Ibavi
abonaria l'import de la liquidació final que pujava a 25.703.955
pessetes i que es desglossaven en:

- 11.192.988 pessetes en concepte de la revisió de preus.

- 14.510.967 pessetes en concepte dels treballs realitzats
fora del projecte.

En vistes que les reparacions no varen ser efectuades a
satisfacció de l'Ibavi, l'1 de desembre del 1992, es va signar a
"Cubiertas y Mzov" una liquidació per la qual renunciava al
cobrament de la liquidació final esmentada per l'import de
25.703.955 pessetes.
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Dia 15 de desembre del 1993, l'Ibavi va contractar
l'empresa "Rafal y Cardonet" per a la reparació de totes les
deficiències, incloses les assenyalades pels veïns, per un import de
24.000.000 de pessetes, IVA inclòs. Efectuats treballs per un
import de 6.370.613 pessetes el contracte esmentat va ser rescindit
per l'incompliment dels terminis establerts amb l'adjudicatària.

L'adjudicació de les obres que queden per fer està
pendent de la decisió del concurs. Les ofertes presentades es
situen entre 15.626.005 pessetes i 23.002.320 pessetes.
 

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

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 2176/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a conveni per a la
prevenció de les drogodependències. (BOPIB núm. 140 de 7 de
juny del 1994).

Pel que fa a la primera qüestió plantejada a la pregunta,
us informam que per l'exercici del 1994 s'ha renovat amb la
Fundació Hombre Libre el Conveni que fa referència a les
despeses de manteniment del programa Projecte Home per import
de 55.000.000 de pessetes, en canvi, el de 10 milions que es va
signar l'any 1992 no s'ha renovat, ja que es tractava d'un annex
concret i específic al Conveni "general" per a reinserció de
persones amb problemes jurídic-penals.

Així mateix està previst renovar el Conveni amb la Creu
Roja per import de 9.000.000 de pessetes, que encara no s'ha
signat.

Aquest any no se renova el conveni amb el GREC, ja
que les competències en matèria de menors s'han transferit a la
Conselleria de Governació.

Quant a la segona qüestió, feim constar que a la
Conselleria es troben les memòries de les activitats
desenvolupades d'aquestes tres Institucions corresponents a
l'exercici del 1993.
 

Palma, 9 d'agost del 1994
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2281/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a superfície i preu que ha
pagat l'Ibasan pels terrenys d'Edar de Ses Salines. (BOPIB núm.
142 de 17 de juny del 1994).

Superfície: seixanta àrees i noranta-una centiàrees.
Preu: un milió cinc-centes mil pessetes.

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

Ordre de Publicació
J) 

Complementària a la Pregunta RGE núm. 2292/94,
presentada per l'Hble Sr. Diputat Llorenç Rus, relativa a actes
d'inspecció realitzades als escorxadors de les Balears referent al
ramat boví. (BOPIB núm. 142 de 17 de juny del 1994).

Durant el 1993 pels Serveis Tècnics de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social de Balears es procedí a aixecar 306 actes,
amb presa de mostres de ramat boví, sent 111 les actes
formalitzades el 1994 fins al 31 de maig i d'acord amb el següent
desglossament per illes:

1993

Mallorca: 204

Menorca: 75

Eivissa: 27

1994

Mallorca: 67

Menorca: 34

Eivissa: 10

S'ha de senyalar que la inspecció als escorxadors, en
previsió de detectar anomalies a les carns de les diferents espècies
de caps de ramat d'abastiment, no pot mesurar-se en el nombre
d'actes aixecades, sinó en el nombre d'hores dedicades pels Serveis
Veterinaris Oficials, la presència dels quals és continua i obligada
en els nostres escorxadors. Així, durant l'any 1993 es dedicaren
7.481 hores en el sector Palma, 9.660 en el de Manacor i 2.916 en
el d'Inca. A Menorca 2.385 hores i 1.540 a Eivissa i Formentera.

Durant 1994 i fins dia 31 de maig, 3.067 hores en el sector
Palma, 3.960 a Manacor i a Inca !.995. A Menorca 977 i a Eivissa
631 hores.

Com a conseqüència de les actes aixecades, el 1993 el
Consell de Govern de la Comunitat autònoma  ha interposat dos
sancions per un import de sis-centes mil pessetes cada una. de les
actes aixecades el 1994 no s'ha incoat cap expedient, en no haver-se
detectat la presència de clenbuterol.

L'article 11 del Reial Decret 1945/83, pel qual es regulen
les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de
la producció agroalimentària, estableix que per raons d'exemplaritat
i sempre que hi concorri alguna de les circumstàncies de risc per a
la salut o seguretat dels consumidors, reincidència en infraccions o
acreditada intencionalitat, l'autoritat que resol l'expedient podrà
acordar la publicació de les sancions quan hagi adquirit fermesa en
via administrativa, supòsit que no es dóna en dos dels expedients
incoats.
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Per part d'aquesta Conselleria ja s'ha facilitat la relació
de les sancions imposades com a conseqüència de la detecció de
clenbuterol a l'orina de ramat boví, a la informació facilitada a
petició del Grup Parlamentari PSM i EEM, sol•licitud de
documentació núm. 2411/94
 

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

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2320/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Ferrà, relativa a participació dels esportistes de
la nostra comunitat a la Universiada. (BOPIB núm. 142 de 17 de
juny del 1994).

L'any 1999 es té prevista la celebració dels Jocs
Mundials Universitaris, a la ciutat de Palma, l'organització dels
quals va ser atorgada per la Federació Internacional de l'Esport
Universitari (FISU) a l'Ajuntament de Palma i a la Universitat de
les Illes Balears. Posteriorment, es va constituir el Comitè
Organitzador de la Universiada 99, formant-ne part l'Ajuntament
de Palma, la Universitat de les Illes Balears, el Consell Superior
d'Esports, el Consell Insular de Mallorca i el Govern Balear.

Aquest Comitè té com a funció bàsica, com el seu nom
indica, l'organització d'aquest esdeveniment i l'adopció de les
mesures necessàries per garantir-ne un bon desenvolupament.

En relació a la pregunta escrita RGEP núm. 2320/94,
formulada pel Sr. Joan Ferrà, del Grup Parlamentari Socialista, i
una vegada feta una introducció clarificadora, cal assenyalar que
la selecció dels esportistes que han de participar en la Universiada
99, correspon al Comitè Espanyol de l'Esport Universitari (CEDU)
integrat en el Consell Superior d'Esports, perquè suposam que no
deu ser la intenció de l'autor plantejar mitjançant aquesta pregunta
la conveniència de presentar una selecció balear en la Universiada
99, atès que els esportistes que hi han de prendre part estan
inclosos en la selecció espanyola universitària, la qual és formada
pels millors esportistes universitaris de tota Espanya, i és el
CEDU, ateses les distribucions competencials de cada entitat, el
que ha de vetllar i ha de fer el seguiment dels esportistes
universitaris més destacats i amb possibilitats de participar en
representació d'Espanya en els Jocs Mundials Universitaris, que
tindran lloc, l'any 1995 a Fukuoka (Japó), l'any 1997 a Sicília i
l'any 1999 a Palma. 
 

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

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 2321/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Ferrà, relativa a ajuda per a la preparació dels
esportistes que puguin participar a la Universiada. (BOPIB núm.
142 de 17 de juny del 1994).

Cada any, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
fa una convocatòria pública de subvencions per als esportistes de
les Illes Balears, convocatòria genèrica a la qual es pot acollir
qualsevol esportista de les Balears que acompleixi els requisits
mínims que s'hi assenyalen. En aquesta convocatòria poden
participar i hi participen els esportistes més destacats en edat
universitària i amb una major projecció futura.

Cal assenyalar, com ja s'ha fet en la resposta a la pregunta
del mateix autor i grup , amb RGEP. núm. 2320/94, que els
esportistes que participen en una Universiada, en representació
d'Espanya, són proposats per les federacions esportives espanyoles
i el Comitè Espanyol de l'Esport Universitari, organisme integrat en
el Consell Superior d'Esports, i al qual competencialment correspon
la representació i participació de l'esport universitari espanyol en les
competicions internacionals. En relació a aquest tema, i per una
major i millor informació de l'autor de la pregunta, copiarem
íntegrament un paràgraf de la resposta donada, en data 21 d'abril del
1994, a la pregunta escrita presentada en el Congrés dels Diputats
pel Sr. Angel Mario Carreño Rodriguera-Maribona del Grup
Popular, sobre les previsions respecte al foment de l'esport
universitari, en relació a la celebració de la Universiada 99 a Palma,
i que diu:

"El Consejo Superior de Deportes y el Comité Español de
Deporte Universitario (CEDU), órgano de participación de los
sectores vinculados al deporte en este ámbito, coordinan el Plan
Anual comprensivo de las competiciones y actividades deportivas
de carácter nacional, así como la participación en competiciones
internacionales, a través de los siguientes programas:

1.- Campeonato de España Universitario.
2.- Programa de Torneos Universitarios.
3.- Programa de Escuelas Deportivas y equipos Federados

Universitarios.

Todos estos programas inciden en el fomento de la
práctica deportiva en la Universidad Española."
 

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2322/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Ferrà, relativa a pla específic de detecció de talents per
a la Universiada. (BOPIB núm. 142 de 17 de juny del 1994).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, mitjançant
l'establiment de convenis amb diverses federacions esportives de les
Balears, ha creat els centres de perfeccionament tècnic-esportiu,
mitjançant els quals es fa un seguiment dels joves valors, que
sorgeixen de la important i nombrosa implantació del nostre
programa de l'Esport per a l'edat Escolar, amb més de 30.000
participants.

 Si bé aquest és únicament un primer pas, atès que els
programes de tecnificació i d'alt rendiment són de caràcter nacional
i òbviament competència de les federacions espanyoles i del Consell
Superior d'Esports, i molt més quan es parla, com en aquesta
pregunta, de participar en representació d'Espanya en una
Universiada, que com ja s'assenyalat en les respostes a les preguntes
realitzades pel mateix autor i grup, amb RGEP. núm. 2320/94 i
2321/94, la formació dels equips que han de participar en una
Universiada, com són les pròximes de 1995 a Fukuoka (Japó), de
l'any 1997 a Sicília i del 1999 a Palma, és competència i funció del
Comitè Espanyol de l'Esport Universitari (CEDU) del Consell
Superior d'Esports. 
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual
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Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2323/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Ferrà, relativa a pla de seguiment dels esportistes
en les categories infantil i cadet que podran participar a la
Universiada. (BOPIB núm. 142 de 17 de juny del 1994).

Per contestar aquesta pregunta, cal repetir el mateix que
ja s'ha indicat en la pregunta amb RGEP. núm. 2322/94 del mateix
autor i grup, en la qual s'explica el treball que les federacions
esportives de les Balears, en col•laboració amb la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, desenvolupen en l'àmbit de la nostra
Comunitat Autònoma, en la promoció i seguiment de la pràctica
esportiva inclosa en el programa de l'Esport per a l'Edat Escolar
i dels programes de perfeccionament tècnico-esportiu
desenvolupades mitjançant els centres del mateix nom creats per
conveni amb la Conselleria.

Però també cal recordar que la selecció i el seguiment
dels talents és una actuació d'àmbit nacional, competència del
Consell Superior d'Esports i de les federacions espanyoles, com ja
s'ha explicat en les preguntes del mateix autor i grup, amb RGEP.
núm. 2320/94, 2321/94 i 2322/94.

Cal assenyalar també, per aclarir conceptes, que les
actuacions i activitats de tecnificació i perfeccionament esportiu
no són sectorials, sinó globals, i es troben integrades en els
programes de promoció i formació tècnico-esportiva dels
esportistes de les Balears. 
 

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

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2324/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Ferrà, relativa a estudi sobre la preparació dels
esportistes per a la Universiada 99. (BOPIB núm. 142 de 17 de
juny del 1994).

Per contestar la pregunta del Sr. Joan Ferrà, del Grup
Socialista, cal recordar-li, una vegada més, que la participació d'un
esportista en els Jocs Mundials Universitaris, es fa com a membre
d'una Selecció Espanyola de l'Esport Universitari, per la qual cosa
aquesta pregunta, com ja s'ha indicat en les preguntes del mateix
autor i grup, amb RGEP. núms. 2320/94, 2321/94, 2322/94 i
2323/24, s'hauria d'adreçar al Comitè Espanyol de l'Esport
Universitari (CEDU) del Consell Superior d'Esports, que és
l'òrgan encarregat dels sectors vinculats a l'esport universitari, i
coordinador de la participació en les competicions i activitats
esportives de caràcter nacional i internacional.

Tot i així, i per estalviar-li el treball, com ja s'ha fet en la
resposta a la pregunta escrita, amb RGEP 2321/94, ens permetem
copiar-li íntegrament el darrer paràgraf de la resposta donada, en
data 21 d'abril del 1994, a la pregunta escrita presentada en el
Congrés dels Diputats pel Sr. Angel Mario Carreño Rodriguera-
Maribona, del Grup Popular, sobre les previsions respecte del
foment de l'esport universitari, en relació a la celebració de la
Universiada del 1999 a Palma de Mallorca, i que diu:

"Con vistas a la participación de deportistas universitarios
españoles en la Universiada 99, y a cinco años del inicio de esta
Competición Mundial, las actuaciones para el fomento del Deporte
Universitario no son específicas, si no que están integradas en los
planes y programas de preparación ya establecidos con carácter
general para los deportistas españoles de alto nivel, en los que
figuran deportistas independientemente de su condición
universitaria o no."  
 

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2392/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a remissió per part dels Consells
Insulars de les memòries de gestió de les competències d'urbanisme.
(BOPIB núm. 143 de 8 de juliol del 1994).

Primer.- El Consell Insular de Menorca, en data 29 de
març del 1994 i amb el núm. 1662 de registre de sortida, va trametre
a la Comunitat Autònoma la Memòria sobre la gestió de les
competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat corresponent a
l'any 1993, la qual va tenir entrada a aquesta Conselleria dia 30 de
març del 1994 i registrada amb el núm. 2163.

Segon.- El Consell Insular d'Eivissa i Formentera, en data
19 d'abril del 1994 i amb el núm.462 de registre de sortida, va
trametre a la Comunitat Autònoma la Memòria sobre la gestió de les
competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat corresponent a
l'any 1993, la qual va tenir entrada a aquesta Conselleria dia 27
d'abril del 1994 i registrada amb el núm. 2863.

Tercer.- El Consell Insular de Mallorca no ha tramès fins
ara la Memòria sobre la gestió de les competències en matèria
d'urbanisme i habitabilitat corresponent a l'any 1993. 
 

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

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2429/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a canvi d'us de concessions d'aigua
sol•licitades per Emaya. (BOPIB núm. 143 de 8 de juliol del 1994).

Segons els antecedents que posseeix aquesta Junta
d'Aigües, els cabdals màxims d'aquests pous de referència són els
següents:
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"Son Roig", de Juan Arihuela Lechuga, 18.000 l/h; "Can
Pollastre", de Bárbara Rosselló Torrens, 30.000 l/h; "Es Pouet", de
Juan Pol Martorell, 25.000 l/h; "Aujub", de Pere Torrens Vallès,
35.000 l/h y "Can Llabrés", de Felip Bibiloni Amengual, s'estima
en 10 l/h, encara que en l'autorització concedida al seu dia no hi
figuri cap quantitat concreta, als quals en correspondrien uns
cabdals màxims anuals de fins a 20.000 mts3, 20.000 mts3, 32.000
mts3, 80.000 mts3 y 60.000 mts3; sense que el canvi d'ús de
regadiu a urbà hagi d'implicar per si mateix modificació dels
cabdals màxims corresponents, ni, en cas de que s'autoritzassin
permeti per si mateix l'extracció mínima anual dels cinc pous a
que fa esment la pregunta. 
 

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2464/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Francesc Triay, relativa a càrrec i lloc de feina del
Sr. Miquel Jaume i Palmer. (BOPIB núm. 144 de 19 de juliol del
1994).

El Sr. Miquel Jaume i Palmer no ocupa cap càrrec ni lloc
de feina en aquesta Conselleria d'Economia i Hisenda. 
 

Palma, 27 de juliol del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 2497/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana M. Barceló, relativa a projectes i obres per a
la impulsió de les aigües residuals de Cala En Bosc i Son Xoriguer
a l'Edar del sector sud de Ciutadella i retorn d'aigua depurada
(BOPIB núm. 144 de 19 de juliol del 1994).

Les obres d'impulsió de les aigües residuals de Cala En
Bosc i Son Xoriguer no s'han adjudicat, es va deixar l'assumpte
sobre la taula pendent de l'aprovació per l'Ajuntament del conveni
amb l'Ibasan.

No obstant això, la proposta d'adjudicació a la vista de
les ofertes presentades a l'obertura de pliques era a l'empresa
Antonio Gomila, S.A..

El preu de l'adjudicació és de 107.046.628.

Amb la realització d'aquestes obres s'eliminaran les
EDAR actuals de Son Xoriguer i Cala En Bosc.

Cap, el conveni que subscriu l'Ibasan és amb
l'Ajuntament, no amb empreses privades.

Cap, com tots els habitants de les Balears paguen el
cànon de sanejament que els correspon.
 

Palma, 22 d'agost del 1994.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 2498/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a projectes d'inversió per a la
neteja d'espais naturals per a l'illa de Menorca l'any 1994. (BOPIB
núm. 144 de 19 de juliol del 1994).

A aquesta Direcció General i en el pressupost del 1994
(partida 17300443100-61.000) li va esser assignada la quantitat de
9.000.000 de pessetes, que, entre d'altres, es destinarà per a la neteja
d'espais naturals de la Comunitat Autònoma.

Expressament per a l'Illa de Menorca no s'ha confeccionat
cap Projecte d'Inversió; no obstant això, estam a l'espera de
conèixer, mitjançant els informes que es realitzen periòdicament,
quins són els espais o àrees per als que sigui necessari procedir a la
seva neteja per a que el més aviat possible es pugui iniciar
l'execució del treball corresponent. 
 

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

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 2608/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a normalització de topònims en la
relació de llocs de feina. (BOPIB núm. 145 de 4 d'agost del 1994).

Per a la darrera modificació de la relació de llocs de
treball de personal funcionari de l'Administració de la CAIB, s'ha
utilitzat el model de registre de personal d'aplicació per a tot l'Estat.
És per això que, a la publicació d'aquesta relació s'ha fet servir
l'idioma castellà per denominar els topònims assenyalats a la
pregunta. No obstant això, a la pròxima modificació de la relació es
tractarà de corregir aquesta dada perquè siguin normalitzats els
topònims esmentats.
 

Palma, 22 d'agost del 1994.
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain i Díez.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 2614/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay, relativa a relacions entre el Govern i les
empreses públiques amb Brokerval (BOPIB núm. 145 de 4 d'agost
del 1994).

El Govern de la CAIB o els seus organismes autònoms no
apareixen amb cap relació amb l'entitat Brokerval, segons es
desprèn de la comptabilitat de la Intervenció General examinada.

Pel que fa a les empreses públiques, les relacions de
depòsits que apareixen de la documentació examinada són les
següents:

* ISBA SGR.

Subscripció d'una lletra del Tresor com a inversió
transitòria d'altre en renda fixa per un import de 5 milions de
pessetes. Data de compra: 4.06.91. Data de venda: 28.06.91.
Rendibilitat: 32.952 pessetes.
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Subscripció de 300 obligacions "Hidrola Emisión 6/91"
per un valor nominal de 15 milions. El preu de l'emissió fou de
14.940.000 pessetes. Data de compra: 28.06.91. Data
d'amortització: 28.06.96 (50%); 28.06.97 (50%). Rendibilitat:
1.875.000 pessetes cupó anual, 12,50%.

Compra de participacions "Fondtesoro" (F.I.M.), a gener
de 1992, per import de 20 milions de pessetes. Data de compra:
15.01.92. El 8.04.92 se sol•licita el reembors de 5 milions, essent
la rendibilitat del 9,5%. El 18.09.92 se sol•licita el reembors total
del fons, amb una rendibilitat mitjana del 6,6%.

Ordre de compra a desembre del 1993 de 20 milions en
lletres del Tresor per cobrir els coeficients obligatoris al
tancament de l'exercici, com a inversió transitòria d'altre amb
obligacions elèctriques que es va materialitzar.

* SEFOBASA

No hi ha cap quantitat pendent.
1.150.909 PTA. Adquisició pagaré 4.05.92. Vt. 15.09.92
19.893.176 PTA. Adquisició pagaré 15.09.92. Vt. 2.10.92
4.889.484 PTA. Adquisició pagaré 2.12.92. Vt. 3.02.92

* SEAMASA

No hi cap quantitat pendent.

30.000.000 PTA. Adquisició participacions 30.9.91, Vt.
8.06.92.

De la documentació examinada, no consta que hi hagi
cap altra empresa pública amb aquesta relació.

A més de la informació sol•licitada, de la comptabilitat
examinada de la CAIB, es desprenen les següents inversions en
deute públic amb la intermediació de l'entitat financera
Inverbroker:

Data inversió Data termini
750 milions 28.09.88 31.10.88
250 milions 28.09.88 18.01.89
500 milions 24.11.88 23.01.89
500 milions 24.11.88 22.02.89
500 milions 13.10.89 27.10.89
300 milions 08.11.89 23.11.89

Aquestes operacions d'intermediació varen suposar per
a l'entitat financera esmentada unes comissions de 107.805
pessetes. A més aquestes operacions són sis de les trenta-sis que
es varen realitzar amb altres intermediaris durant els anys 1988,
1989 i 1990.
 

Palma, 23 d'agost del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 2631/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a sol•licituds de finançament amb els
fons de cohesió. (BOPIB núm. 145 de 4 d'agost del 1994).

Des de la creació del Fons de cohesió a la Unió Europea,
el Govern d'aquestes illes així com molts d'altres governs
autonòmics, varen presenta sol•licituds d'integració en el
finançament d'aquests tipus de fons, que es destinen a projectes de
medi ambient i transport. Les respostes del Ministeri d'Economia i
Hisenda del Govern central han estat sempre de rebuig absolut a les
demandes plantejades, remetent al funcionament del propi
reglament comunitari. En l'actualitat estam negociant un canvi de
criteri per part de l'Administració central.

L'any 1993 a les Illes Balears es varen realitzar les
inversions de la iniciativa comunitària Envireg, lligada a temes
mediambientals i finançats per la Unió Europea, per un import de
447,2 milions de pessetes, tal com figuren dins la pròpia iniciativa,
els Pressuposts Generals i la seva corresponent liquidació, remesa
al Parlament.

De qualsevol forma, existeixen altres inversions dins els
pressuposts, també finançades per la Unió Europea, però que si bé
poden ser contemplades com a inversions mediambientals, figuren
incloses dins altres partides, com és el cas de les inversions de la
dinamització de les zones rurals,  de l'objectiu 5b.
 

Palma, 23 d'agost del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 2696/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de setembre del 1994, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre la
resolució del Concurs de terrenys per a la ubicació del Parc Balear
d'Innovació Tecnològica.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de setembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a creació d'una Comissió d'Investigació per

determinar les possibles irregularitats en matèria de recaptació del
Cànon de Sanejament d'Aigües. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de setembre del 1994, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2730/94, presentat pel Grup Parlamentari PSM i EEM, mitjançant
el qual proposa al Ple de la Cambra la creació d'una Comissió
d'Investigació per determinar les possibles irregularitats en matèria
de recaptació del Cànon de Sanejament d'Aigües.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de setembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a convocatòria de la Diputació Permanent per

tal d'informar de les relacions de l'administració de la Comunitat
Autònoma i les seves empreses públiques amb Brokeval,
Inverbroker i d'altres ramificacions d'aquestes empreses (RGE núm.
2914/94). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de setembre del 1994, d'acord amb la Junta de Portaveus, en
reunió del mateix dia, a la vista de l'escrit RGE núm. 2914/94,
presentat pel Molt Honorable Sr. President del Govern de la
Comunitat Autònoma, acordà la convocatòria de la Diputació
Permanent per tal d'informar sobre l'assumpte de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Comunicació de representants dels Grups Parlamentaris

PSM i EEM i PP-UM a la Diputació Permanent (RGE núms.
2927/94 i 2932/94).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de setembre del 1994, restà assabentada dels escrits RGE
núms. 2927/94 i 2932/94, presentats pels Grups Parlamentaris PSM
i EEM i PP-UM, respectivament, mitjançant els quals es
comuniquen els representants de cadascun d'aquests grups a la
Diputació Permanent. Aquests representants són els següents:
Grup Parlamentari PSM i EEM:
- Titular: Pere Sampol i Mas.
- Suplent: Ramon Orfila i Pons.
Grup Parlamentari PP-UM:
- Suplents:
Lluís Coll i Al•lès, de Manuel Jaén i Palacios.
Antoni Marí i Calbet, de Joan Marí i Tur.
Pilar Ferrer i Barcuñana, de Maria Salom i Coll.
Joan Verger i Pocoví, d'Andreu Riera i Bennàssar.
Joan Huguet i Rotger, d'Antoni Pons i Villalonga.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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