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2. COMISSIONS
PARLAMENT

RGE núm. 4957/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a autorització
de les obres fetes per l'ajuntament de Sa Pobla a les instal•lacions
ferroviàries. (Mesa de 23 de novembre del 1994).

2.5. INFORMACIÓ

RGE núm. 4959/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i
Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Pla de
Residus Sòlids Urbans de l'Illa de Formentera. (Mesa de 23 de
novembre del 1994).

Ordre de Publicació
A)
Relativa a debat de la Memòria anual de l'any 1993 del
Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola a les Illes Balears.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia 20 d'octubre del
1994, tengué lloc el debat de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4916/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
consorci per salvar Bon Sossec SA. (Mesa de 23 de novembre del
1994).
RGE núm. 4917/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
pels quals s'ha esbucat el pont que formava part de la carretera
vella de Llucmajor. (Mesa de 23 de novembre del 1994).
RGE núm. 4918/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
imposts pel concepte de transmissions patrimonials que ha donat
dret l'adquisició de l'edifici de Son Fuster per part de "Sa Nostra".
(Mesa de 23 de novembre del 1994).
RGE núm. 4919/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
imposts pel concepte d'Actes Jurídics documentats que ha donat
dret l'ampliació de capital de l'empresa Bon Sossec SA. (Mesa de 23
de novembre del 1994).
RGE núm. 4920/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitat liquidada i cobrada per l'impost de transmissions
patrimonials del cementiri Jardins de Repòs. (Mesa de 23 de
novembre del 1994).
RGE núm. 4921/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a legalització
de l'activitat dels "manteros". (Mesa de 23 de novembre del 1994).

RGE núm. 4992/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
traspàs de competències de la Biblioteca Pública de Maó al Consell
Insular de Menorca. (Mesa de 23 de novembre del 1994).
RGE núm. 4993/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
tancada d'alguns serveis de la Biblioteca Pública de Maó. (Mesa de
23 de novembre del 1994).
RGE núm. 4994/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
cobrir places vacants de la Biblioteca Pública de Maó. (Mesa de 23
de novembre del 1994).
RGE núm. 4995/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a la
ajustada plantilla de la Biblioteca Pública de Maó. (Mesa de 23 de
novembre del 1994).
Palma, a 23 de novembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Està promovent el Govern de la Comunitat un consorci
amb altres administracions i amb empreses privades per salvar la
greu situació de Bon Sossec SA?
Palma, a 11 de novembre del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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 oral davant Ple.
Per quin motiu, en el marc de les operacions de neteja del
torrent de Sa Sèquia del Pla de Sant Jordi, s'ha esbucat sense cap
necessitat el pont que formava part de la carretera vela de Llucmajor
i que fins ara donava accés segur a les finques confinants?
Palma, a 11 de novembre del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.
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Té el Govern de la Comunitat intencions, a proposta de la
Conselleria de Turisme, de legalitzar l'activitat dels "manteros"?

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 14 de novembre del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

La compra per part de la Caixa "Sa Nostra" de la finca
situada al carrer Ter, núm. 16, Polígon Son Fuster, adquirida per
l'Edifici Palma I-SA ha donat dret a imposts pel concepte de
transmissions patrimonials?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina ha estat la quantitat liquidada i la cobrada?
Palma, a 11 de novembre del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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 oral davant Ple.
Ha autoritzat el Govern de la Comunitat directament o a
través dels Serveis Ferroviaris de Mallorca les obres fetes per
l'Ajuntament de Sa Pobla a les instal•lacions ferroviàries?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de novembre del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

Ha donat dret a imposts pel concepte d'Actes Jurídics
documentats l'ampliació de capital de l'empresa Bon Sossec SA i
quin ha estat l'import liquidat i cobrat?
Palma, a 11 de novembre del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
En quina situació es troba el Pla de Residus Sòlids Urbans
de l'Illa de Formentera?
Palma, a 16 de novembre del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

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 oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Des de la inauguració del cementiri privat Jardins de
Repòs, que pertany a l'entitat Bon Sossec SA.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quina ha estat la quantitat liquidada i cobrada per
l'impost de transmissions patrimonials?
Palma, a 11 de novembre del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

I)

No creu el Govern que el tancament d'alguns serveis per
manca de personal es solucionaria amb el traspàs de competències
de la Biblioteca Pública de Maó al Consell Insular de Menorca?
Palma, a 17 de novembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 Conseller d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

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 oral davant Ple.

4342
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Per quin motiu ha permès la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports que es tanquin alguns serveis de la Biblioteca
Pública de Maó?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Palma, a 17 de novembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

Atès que el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha contractat fins el 31 de desembre a tres persones per a
treballar al futur Parc Natural de l'Albufera des Grau a Menorca, un
tècnic responsable i dos zeladors-monitors.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Atès que aquestes contractacions no han respectat en
suficiència els principis legals de publicitat, igualtat, mèrits i
capacitats.

Quan preveu la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports cobrir les places que han quedat vacants per tal de poder
obrir tots els serveis de la Biblioteca Pública de Maó?

El Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta la següent
Proposició no de Llei:

Palma, a 17 de novembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a finalitzar el 31 de desembre del 1994 els contractes per
obra al personal contractat per a la gestió del futur Parc Natural de
l'Albufera des Grau i a convocar oposició lliure pel proveïment de
les places necessàries per a la gestió del Parc Natural de l'Albufera
des Grau, donant la màxima publicitat a la citada convocatòria, i
garantint la presència al tribunal qualificador de l'oposició dels
sindicats i personal tècnic qualificat en el coneixement del medi."

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 oral davant Ple.

Palma, a 15 de novembre del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

No creu el Govern que la plantilla de la Biblioteca
Pública de Maó és molt ajustada i que si hi ha alguna baixa s'han
de tancar alguns serveis?

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Palma, a 17 de novembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

Ordre de Publicació
A)

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4958/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a contractacions en la gestió del futur parc natural de
l'albufera des Grau. (Mesa de 23 de novembre del 1994).
Palma, a 23 de novembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Pregunta RGE núm. 1505/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Alfonso, relativa a despeses del subprograma 451004
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. (BOPIB núm. 130
de 12 d'abril del 1994).
Amb relació a la pregunta formulada pel diputat Sr.
Alfonso, del Grup Parlamentari Socialista, sobre les despeses de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports durant l'any 1993,
subprograma 451004, Comissió Interdepartamental de la Dona, us
hem de manifestar que per Decret 77/1990, de 26 de juliol, es creà
la Comissió Interdepartamental de la Dona, el qual fou modificat
pel Decret 69/1992, de 8 d'octubre que estableix la nova composició
de la Comissió. Al mateix temps, en virtut d'una disposició
addicional s'habilita el conseller d'Economia i Hisenda per dictar les
ordres adients a fi de passar les dotacions econòmiques de la
Comissió Interdepartamental de la Dona, subprograma 451004, de
la secció 13 a la secció 21.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual
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Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1508/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Alfonso, relativa a despeses del subprograma
455002 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. (BOPIB
núm. 130 de 12 d'abril del 1994).
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Fins a la data no es possible prefixar amb precisió la data
prevista per a l'inici de les obres, això dependrà de la celeritat en el
compliment dels tràmits previs: aprovació de bases reguladores del
concurs, convocatòria del concurs, autoritzacions, llicències,
concessió..., que possibilitin l'inici de les obres.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

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

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1509/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Alfonso, relativa a despeses del subprograma
455002 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. (BOPIB
núm. 130 de 12 d'abril del 1994).
Els quadres de la resposta, queden dipositats al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

A la Pregunta RGE núm. 2699/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Valentí Valenciano, relativa a la publicació del concurs per
construir un dic a l'entrada del Port de Ciutadella i un Port esportiu
a Cala en Busquets. (BOPIB núm. 146 de 13 de setembre del 1994).
La Comissió Paritària, constituïda per possibilitar la
infraestructura portuària i el desenvolupament urbanístic del Port de
Ciutadella, està treballant en l'elaboració de les bases que regularan
el concurs.

D)

En aquest moment, en compliment de la legislació
urbanística, l'Ajuntament de Ciutadella ha aprovat inicialment
aquestes bases, la publicació de les quals, a l'efecte de la informació
pública, es va produir al BOCAIB núm. 114, de 17 de setembre.

A la Pregunta RGE núm. 1510/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Alfonso, relativa a despeses del subprograma
457001 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. (BOPIB
núm. 130 de 12 d'abril del 1994).

Per part del Govern no es procedirà a la seva aprovació
fins que hagi transcorregut el termini d'informació pública i s'hagin
introduït les modificacions pertinents.

Ordre de Publicació

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

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 2697/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a finançament per a la
construcció d'un dic a l'entrada del Port de Ciutadella i un Port
esportiu a Cala en Busquets. (BOPIB núm. 146 de 13 de setembre
del 1994).
El finançament de les obres, en tractar-se d'un concurs,
dependrà en certa manera de les propostes de les persones
licitadores. Com a compromís inicial, l'Ajuntament de Ciutadella
es compromet a aportar el 15% de l'aprofitament tipus del sector
urbanitzable no programat C-3 i, de la seva banda, la Comunitat
Autònoma aportarà per a la construcció del dic una quantitat que
variarà en funció de les ofertes fins a un màxim de sis-cents
milions de pessetes (600.000.000 pessetes).
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 2698/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a la data prevista per
iniciar les obres per a la construcció d'un dic a l'entrada del Port
de Ciutadella i un Port esportiu a Cala en Busquets. (BOPIB núm.
146 de 13 de setembre del 1994).

H)
A la Pregunta RGE núm. 2700/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Valentí Valenciano, relativa a l'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. (BOPIB núm. 146 de 13 de
setembre del 1994).
L'aprovació del plec de bases que ha de regular el concurs
es produirà quan hagi transcorregut el termini d'informació pública
al qual s'ha sotmès per part de l'Ajuntament de Ciutadella, s'hagin
introduït les modificacions pertinents i es procedeixi, després dels
tràmits pertinents, a una aprovació definitiva per a cada una de les
administracions que hi intervenen.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

I)

J)

A la Pregunta RGE núm. 2877/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradores que
compleixen garanties analítiques per al reg dels camps de golf.
(BOPIB núm. 146 de 13 de setembre del 1994).

A la Pregunta RGE núm. 2878/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa al resultat de les inspeccions
realitzades per la direcció general de Medi Ambient a les
depuradores de l'any 1994. (BOPIB núm. 146 de 13 de setembre del
1994).

El Decret 13/1992, de 13 de febrer, que regula
l'evacuació d'abocaments líquids procedents de plantes de
tractament d'aigües residuals urbanes contempla en el seu art. 5è,
apartat 2.a), "per reg restringit sense restriccions s'entén el dels
cultius susceptibles de ser consumits per l'home sense que hi hagi
procés d'elaboració que elimini els gèrmens patògens, els camps
esportius i els parcs o els carrers públics", i són exigibles les
següents restriccions:

També s'ha de senyalar que de les visites realitzades s'han
pres mostres de fangs deshidratats quan ha estat possible, però que
encara no es disposa dels resultats finals, que probablement serà
pròximament.
Relació de les actuacions:
Mallorca.

*< 1 ou de nemàtodes intestinals per litre (sobre una
base de mitjana aritmètica).
* < 1.000 bactèries coliformes fecals per cent mililitres
(sobre una base de mitjana geomètrica).
Des d'un punt de vista sanitari, tant les Directrius
d'Engelberg (Engelberg, Suïssa 1985) com les formulades pel
Grup Científic de la OMS (Ginebra 1987), així com la pròpia
experiència de la Direcció General d'Ordenació del Territori i
Medi Ambient, ens assenyalen que la desinfecció, -sovint
mitjançant cloració-, s'utilitza amb gran eficàcia per a reduir els
coliformes fecals, que estan presents en els efluents d'unes plantes
de tractament convencional (secundari), tal i com ho són la
majoria de les Edar de Balears.
No obstant això, pel que fa a la reducció d'ous
d'Helmintos (Nemàtodes Intestinals), l'eficàcia és molt més
discutible, i depèn sobretot de la situació sanitària en què es trobi
la població resident a la zona.
De les experiències a Balears, pareix confirmar-se que
un bon tractament complementari per a la reducció de paràsits és
la instal•lació després del tractament secundari d'un o de més
estanys d'estabilització en sèrie, amb temps de retenció entre 8 i
10 dies, donant lloc amb això a la decantació dels ous dels
paràsits.
A la nostra comunitat dos són els tractaments terciaris,
construïts específicament per a la reducció dràstica de patògens,
els efluents dels quals garanteixen la seva reutilització sense
restriccions:

Núm. Reg: 0067.
Data: 23-05-94.
Municipi: Alaró.
Cod. Depuradora: DAO Alaró.
Núm. Reg: 0079.
Data: 07-06-94.
Municipi: Alcúdia.
Cod. Depuradora: DAC Alcúdia.
Núm. Reg: 0137.
Data: 05-07-94.
Municipi: Andratx.
Cod. Depuradora: DAN2 Andratx.
Núm. Reg: 0092.
Data: 06-06-94.
Municipi: Andratx.
Cod. Depuradora: DCM Camp de Mar.
Núm. Reg: 0189.
Data: 24-08-94.
Municipi: Andratx.
Cod. Depuradora: DCM Camp de Mar.
Núm. Reg: 0138.
Data: 05-07-94.
Municipi: Andratx.
Cod. Depuradora: DSEL Sant Elm.

- Tractament terciari per llacunatge a l'Edar de Mercadal
(Menorca), finançat mitjançant fons del Programa Envireg (l'any
1993).

Núm. Reg: 0062.
Data: 17-05-94.
Municipi: Binissalem.
Cod. Depuradora: DBIN Binissalem.

- Tractament Terciari per infiltració-percolació a l'Edar
de Sant Lluís (Menorca), finançat mitjançant fons del Programa
Envireg (l'any 1993).

Núm. Reg: 0081.
Data: 13-06-94.
Municipi: Calvià.
Cod. Depuradora: DBE Bendinat.

Per tant, és aconsellable que abans a la reutilització en
reg de camps de golf amb els efluents de les Edar amb tractament
secundari, es disposi d'estanys d'estabilització tal i com s'ha
assenyalat abans.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Núm. Reg: 0091.
Data: 06-06-94.
Municipi: Calvià.
Cod. Depuradora: DPA Peguera.
Núm. Reg: 0182.
Data: 22-08-94.
Municipi: Calvià.
Cod. Depuradora: DPA Peguera.
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Núm. Reg: 0083.
Data: 13-06-94.
Municipi: Calvià.
Cod. Depuradora: DSP Santa Ponça.

Núm. Reg: 0111.
Data: 28-06-94.
Municipi: Manacor.
Cod. Depuradora: DCMM Cales de Mallorca.

Núm. Reg: 0152.
Data: 01-08-94.
Municipi: Capdepera.
Cod. Depuradora: DPER Cala Ratjada.

Núm. Reg: 0198.
Data: 30-08-94.
Municipi: Manacor.
Cod. Depuradora: DCMM Cales de Mallorca.

Núm. Reg: 0155.
Data: 01-08-94.
Municipi: Capdepera.
Cod. Depuradora: DCY Canyamel.

Núm. Reg: 0086.
Data: 20-06-94.
Municipi: Manacor.
Cod. Depuradora: DPOC Portocristo.

Núm. Reg: 0156.
Data: 01-08-94.
Municipi: Capdepera.
Cod. Depuradora: DSCA Font de sa Cala.

Núm. Reg: 0068.
Data: 24-05-94.
Municipi: Muro.
Cod. Depuradora: DMU Muro.

Núm. Reg: 0070.
Data: 30-05-94.
Municipi: Deià.
Cod. Depuradora: DDE Deià.

Núm. Reg: 0098.
Data: 14-06-94.
Municipi: Muro.
Cod. Depuradora: DLM Platja de Muro.

Núm. Reg: 0052.
Data: 03-05-94.
Municipi: Esporles.
Cod. Depuradora: DES Esporles.

Núm. Reg: 0195.
Data: 29-08-94.
Municipi: Muro.
Cod. Depuradora: DLM Platja de Muro.

Núm. Reg: 0072.
Data: 31-05-94.
Municipi: Estellencs.
Cod. Depuradora: DET Estellencs.

Núm. Reg: 0194.
Data: 29-08-94.
Municipi: Muro.
Cod. Depuradora: DCPI Platja de Muro.

Núm. Reg: 0108.
Data: 28-06-94.
Municipi: Felanitx.
Cod. Depuradora: DPCM Porto Colom.

Núm. Reg: 0192.
Data: 04-07-94.
Municipi: Palma.
Cod. Depuradora: DP1 Sant Jordi.

Núm. Reg: 0197.
Data: 30-08-94.
Municipi: Felanitx.
Cod. Depuradora: DPCM Porto Colom

Núm. Reg: 0190.
Data: 04-07-94.
Municipi: Palma.
Cod. Depuradora: DP2 Coll d'en Rabassa.

Núm. Reg: 0058.
Data: 09-05-94.
Municipi: Inca.
Cod. Depuradora: DIN Inca.

Núm. Reg: 0095.
Data: 14-06-94.
Municipi: Sa Pobla.
Cod. Depuradora: DPB2 Sa Pobla.

Núm. Reg: 0060.
Data: 15-05-94.
Municipi: Lloseta.
Cod. Depuradora: DLLS Lloseta.

Núm. Reg: 0076.
Data: 07-06-94.
Municipi: Pollença.
Cod. Depuradora: DPO Pollença.

Núm. Reg: 0183.
Data: 23-08-94.
Municipi: Llucmajor.
Cod. Depuradora: DAL S'Arenal.

Núm. Reg: 0146.
Data: 27-07-94.
Municipi: Pollença.
Cod. Depuradora: DPO Pollença.

Núm. Reg: 0054.
Data: 04-05-94.
Municipi: Llucmajor.
Cod. Depuradora: DO43 H. Maioris i Delta.

Núm. Reg: 0103.
Data: 27-06-94.
Municipi: Sant Llorenç.
Cod. Depuradora: DSL Sa Coma.

Núm. Reg: 0084.
Data: 20-06-94.
Municipi: Manacor.
Cod. Depuradora: DCMA Cala Estany.

Núm. Reg: 0113.
Data: 11-07-94.
Municipi: Santanyí.
Cod. Depuradora: DCO Cala d'Or.
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Núm. Reg: 0115.
Data: 11-07-94.
Municipi: Santanyí.
Cod. Depuradora: DCF Cala Ferrera.

Núm. Reg: 0136.
Data: 21-07-94.
Municipi: Maó.
Cod. Depuradora: D177 Urb. Es Canutells.

Núm. Reg: 0101.
Data: 21-06-94.
Municipi: Santanyí.
Cod. Depuradora: DCFI Cala Figuera.

Núm. Reg: 0117.
Data: 18-07-94.
Municipi: Es Mercadal.
Cod. Depuradora: DME Es Mercadal.

Núm. Reg: 0099.
Data: 21-06-94.
Municipi: Ses Salines.
Cod. Depuradora: DSJ Colònia Sant Jordi.

Núm. Reg: 0144.
Data: 22-07-94.
Municipi: Es Mercadal.
Cod. Depuradora: D101 Urb. Son Parc.

Núm. Reg: 0180.
Data: 17-08-94.
Municipi: Sóller.
Cod. Depuradora: DSO2 Sóller.

Núm. Reg: 0143.
Data: 22-07-94.
Municipi: Es Migjorn Gran.
Cod. Depuradora: DSC Es Migjorn Gran.

Núm. Reg: 0106.
Data: 27-06-94.
Municipi: Son Servera.
Cod. Depuradora: DSV Cala Millor.

Núm. Reg: 0123.
Data: 19-07-94.
Municipi: Sant Lluís.
Cod. Depuradora: DCSU C. Vell Biniancolla.

Núm. Reg: 0071.
Data: 30-05-94.
Municipi: Valldemossa.
Cod. Depuradora: DVA Valldemossa.

Eivissa i Formentera

Menorca.

Núm. Reg: 0163.
Data: 09-08-94.
Municipi: Eivissa.
Cod. Depuradora: DEV Eivissa.

Núm. Reg: 0118.
Data: 18-07-94.
Municipi: Alaior.
Cod. Depuradora: DAY2 Alaior.

Núm. Reg: 0175.
Data: 11-08-94.
Municipi: Sant Joan Baptista.
Cod. Depuradora: DSMQ Sant Miquel.

Núm. Reg: 0122.
Data: 19-07-94.
Municipi: Alaior.
Cod. Depuradora: DCEP Cala'n Porter.

Núm. Reg: 0176.
Data: 11-08-94.
Municipi: Sant Joan Baptista.
Cod. Depuradora: DCSV Sant Vicent.

Núm. Reg: 0129.
Data: 20-07-94.
Municipi: Ciutadella.
Cod. Depuradora: DCIN Torre del Ram.

Núm. Reg: 0161.
Data: 09-08-94.
Municipi: Sant Josep.
Cod. Depuradora: DBSA Badia Sant Antoni.

Núm. Reg: 0126.
Data: 20-07-94.
Municipi: Ciutadella.
Cod. Depuradora: DCIS Cala Santandria.

Núm. Reg: 0167.
Data: 09-08-94.
Municipi: Sant Josep.
Cod. Depuradora: DCB Platja d'en Bossa.

Núm. Reg: 0133.
Data: 21-07-94.
Municipi: Ciutadella.
Cod. Depuradora: DO93 Cala Santa Galdana.

Núm. Reg: 0160.
Data: 08-08-94.
Municipi: Santa Eulària.
Cod. Depuradora: DLLO Cala Llonga.

Núm. Reg: 0121.
Data: 19-07-94.
Municipi: Ferreries.
Cod. Depuradora: DFR Ferreries.

Núm. Reg: 0158.
Data: 08-08-94.
Municipi: Santa Eulària.
Cod. Depuradora: DSE2 Santa Eulària.
Núm. Reg: 0177.
Data: 12-08-94.
Municipi: Santa Eulàlia.
Cod. Depuradora: D182 Club Cala Llenya.
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Núm. Reg: 0178.
Data: 12-08-94.
Municipi: Santa Eulàlia.
Cod. Depuradora: D188 Apts. Cala Blanca.
Núm. Reg: 0171.
Data: 10-08-94.
Municipi: Formentera.
Cod. Depuradora: DFO Sant Francesc.
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Antoni Gomila, SA.
Joan Mora, SA.
Antoni Seguí, SA.
Amb la participació d'un 33%, 34% i 33% respectivament,
l'oferta va ser per un import de 149.000.000 de pessetes.
Palma 29 de setembre del 1994
La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

Núm. Reg: 0173.
Data: 10-08-94.
Municipi: Formentera.
Cod. Depuradora: DO55 Club La Mola.
Núm. Reg: 0174.
Data: 10-08-94.
Municipi: Formentera.
Cod. Depuradora: DO56 Hotel Maryland.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 2881/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a propostes presentades al
concurs "Complementari nombre 1 Artà-Ca'n Picafort, Tte. Son
Bauló, Mallorca". (BOPIB núm. 146 de 13 de setembre del 1994).
Clau: 2-CA-9246.0-OA

La resta d'informació, queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

En relació a l'obra de referència s'han rebut les següents
ofertes:
Ginés Navarro Construcciones SA y Melchor Mascaró
SA, en UTE: 36.250.000.

Ordre de Publicació

Fomento de Construcciones y Contratas, SA: 36.300.000.

K)
A la Pregunta RGE núm. 2879/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a propostes presentades al
concurs "complementari núm. 3 Andratx-Port d'Andrat del P.Q.
28,200 al 28,900 Mallorca. (BOPIB núm. 146 de 13 de setembre
del 1994).
Clau: 2-CA-9418.0-MT
En relació a l'obra de referència s'han rebut les següents

Entrecanales y Tavora, SA: 36.394.770
Tenint en compte el seu contingut, aquest Departament
considera que l'oferta més favorable és la de Ginés Navarro
Construcciones, SA y Melchor Mascaró, SA. en UTE, el motiu pel
qual proposam que se li adjudiquin les obres.
Palma 18 d'abril del 1994
La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

ofertes:
Ferrer Pons Hnos, SA: 34.992.000 pessetes.
Construcciones Llull Sastre, SA: 34.925.000 pessetes.
Contratistas Mallorquines Asociados: 34.836.868
pessetes.
Tenint en compte el contingut d'aquestes, aquest
departament considera que l'oferta més favorable és la de
"Contratistas Mallorquines Asociados", motiu pel qual proposam
que se li adjudiquin les obres.
La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 2882/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a quantitats pagades en
concepte d'estimació de demora per l'expedient d'expropiació de les
obres en carreteres. (BOPIB núm. 146 de 13 de setembre del 1994).
En contestació al seu ofici de 22 de setembre del 1994,
inform que a finals de juny del 1994 es pagaren els següents
expedients d'expropiació de les obres relacionades a la pregunta
escrita:
Rotonda Sa Pobla:

Ordre de Publicació

-Expedient de preu just per mutu acord: 172.670 pessetes.

L)
A la Pregunta RGE núm. 2880/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a propostes presentades per
l'adjudicació d'obra "Renovació paviment C-721 de Maó a
Ciutadella del P.Q. 1,000 al 12,400 Tram Maó-Alaior. Menorca.
(BOPIB núm. 146 de 13 de setembre del 1994).

Campos-Santanyí:
- Expedient de preu just per mutu acord (t.m. Santanyí):
4.280.075 pessetes.
Llucmajor- s'Arenal:

L'única proposta presentada va ser l'unió temporal
d'empreses formada per les empreses:

- Expedient de preu just per sentència del TSJB.
Addicional 5 (t.m. Palma): 1.958.804 pessetes.
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Via de Cintura. Tram III-A:

-Expedient de preu just per resolució del Jurat.
Addicional 2: 960.960 pessetes.
Maó-Fornells. Tram I:
- Expedient de preu just per mutu acord. Addicional 2:
268.179 pessetes.
-Expedient de preu just per resolució del Jurat.
Addicional 3: 19.508.064 pessetes.
Ferreries-Ciutadella:
-Expedient de preu just per resolució del Jurat.
Addicional 3: 4.772.515 pessetes.
Via de Cintura. Tram I:

L'estudi de viabilitat d'un consorci mediambiental s'ha de
justificar dins el context dels treballs preparatius propis d'un
projecte de les característiques i envergadura del ParcBIT.
En aquest sentit, l'experiència internacional mostra
sobradament la necessitat de dotar els parcs "Tecnològics" d'una
personalitat pròpia, d'una banda; i de l'altra, de certes activitats que
puguin actuar com a motor en la seva fase inicial que, per lògica, és
la seva fase crítica.
Així doncs, s'ha arribat a la conclusió, a partir dels estudis
i contrastos pertinents, que tant l'ecologia com la telemàtica
constitueixen, sense cap dubte, les línies argumentals fonamentals
del ParcBIT, en coherència amb els reptes fonamentals de les
societats avançades i que, en el nostre cas, es veuen ressaltades per
la nostra condició insular. És, per tant, la necessitat d'integrar
aquestes línies argumentals: l'ecologia i la telemàtica, amb una
estructura organitzativa amb vocació internacional, les que
fonamenten la realització de l'estudi de viabilitat d'un consorci
mediambiental.

- Expedient de preu just per mutu acord: 5.600.000
pessetes.

Una vegada realitzat l'estudi, les conclusions obtengudes
són les següents:
Felanitx-Portocolom:
- Expedient de preu just per mutu acord: 1.001.408

pessetes.
La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 2883/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a relació i resultats de les
inspeccions realitzades per l'Ibasan a les depuradores de les quals
es titular. (BOPIB núm. 146 de 13 de setembre del 1994).
A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 2884/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, 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. (BOPIB núm.
146 de 13 de setembre del 1994).
A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 2893/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a conclusions sobre l'estudi de
viabilitat d'un consorci medi ambiental. (BOPIB núm. 146 de 13 de
setembre del 1994).

1r.- Que les pretensions de constitució d'un consorci
mediambiental, estan justificades per la importància que la realitat
internacional dóna a aquests aspectes. (telemàtica i ecologia).
2n.- Que, atès que ja existeixen organismes amb
característiques similars, és fonamental dissenyar consorcis
mediambientals amb aspectes nous que actuïn com a factors
diferenciadors.
3r.- Que dins una economia global com la que s'està
plasmant i respecte de la qual el ParcBIT pretén esser-ne un
instrument d'atracció de les Balears. Un projecte com el consorci
mediambiental, ha de tenir inexcusablement una vocació
internacional.
4t.- Que el consorci mediambiental s'ha de constituir per
ell mateix, en un símbol del propi ParBIT, conjugant dins la seva
estructura i activitats Telemàtica i Ecologia.
D'acord amb l'anterior les accions empreses són:
1r. Aprofitar els contactes amb empreses i centres
d'investigació establerts amb la realització de l'estudi, per a la seva
instal•lació en el parcBIT.
2n. Preparar la implantació a Mallorca d'un centre de les
característiques detallades a l'estudi. Per tal motiu, ja s'ha creat un
grup de treball per la seva posada en pràctica.
Finalment, amb l'estudi de viabilitat hem arribat al
convenciment que la creació d'un consorci mediambiental pot esser
perfectament el motor de partida del ParcBIT una vegada que s'hagi
construït.
Palma, 29 de setembre del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou
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Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 2915/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Alfonso, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de Turisme, organismes autònoms i
empreses públiques dependents d'aquesta durant el 1993. (BOPIB
núm. 147 de 22 de setembre del 1994).
La Conselleria de Turisme durant l'any 1993 adjudica de
forma directa la neteja anual de la Conselleria a l'empresa Initial,
SA, per un import de 2.912.760 pessetes.
Per altra part, l'Institut Balear de Promoció del Turisme,
única empresa depenent d'aquesta Conselleria, no efectua cap
tipus de contracte administratiu ja que actua sotmesa a les normes
del Dret Privat, tal com es preveu en el Decret 67/1989, de 22 de
juny, pel qual es crea i regula l'Institut Balear de Promoció del
Turisme.
Palma, 14 d'octubre del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 2917/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Alfonso, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria d'Economia i Hisenda, organismes
autònoms i empreses públiques dependents d'aquesta durant el
1993. (BOPIB núm. 147 de 22 de setembre del 1994).
L'article 9 del Decret 1005/74, de 4 d'abril, regulador
dels contractes d'assistència tècnica que celebri l'Administració de
l'Estat i els seus òrgans administratius amb empreses consultores
o de serveis estableix el següent: "la contratación directa sólo
procederá respecto de los contratos siguientes:
a) Los de cuantía inferior a 10.000.000 de pesetas
(elevada 15.000.000 de pessetes pel Reial Decret 1842/91, de 30 de
desembre).
b) Aquellos en que sólo exista una empresa clasificada
para realizar los estudios o servicios o en que, por circunstancias
excepcionales, no convenga promover la concurrencia, previa
justificación razonada en el expediente.
c) Los de reconocida urgencia, surgida como
consecuencia de necesidades apremiantes que demandaran una
pronta ejecución del estudio o servicio de que se trate, previa
justificación razonada en el expediente.
d) Aquellos que por afectar a la seguridad del Estado,
precisen garantías especiales o cuyo expediente haya sido
declarado secreto.
e) Los que no llegaran a adjudicarse en concurso público
previamente celebrado o cuando el adjudicatario no cumpla las
condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del
contrato.
La contratación directa se autorizará mediante resolución
del Jefe del Departamento o de presidente o director del Organismo
autónomo respectivo."
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Així mateix, l'article 8 del Reial Decret 1465/85, de 17 de
juliol, sobre contractació per a la realització de treballs específics i
concrets, no habituals, a l'Administració de l'Estat, els seus Òrgans
Autònoms i la Seguretat Social, estableix el següent: "La
contratación directa sólo procederá cuando se dé alguna de las
siguientes circunstancias:
a) En los de cuantía inferior a 5.000.000 de pesetas.
b) Aquellos en que, por circunstancias justificadas en el
expediente, no sea conveniente promover la concurrencia en la oferta.
c) Los que no llegasen a adjudicarse en concurso público
previamente celebrado o el adjudicatario no cumpla las condiciones
necesarias para poder formalizar el contrato.
La contratación directa se autorizará por resolución
motivada del Jefe del órgano de contratación."
Per últim, l'article 117 del Decret 3410/75, de 25 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament de Contractació de l'Estat,
estableix el següent: "La contratación directa sólo podrá acordarse
por el órgano de contratación respecto a las obras en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias, que deberán
justificarse en el expediente:
1.- Aquellas en que no sea posible promover concurrencia
en la oferta o en que, por circunstancias técnicas o excepcionales, no
convenga promoverla.
2.- Las de reconocida urgencia, surgida como consecuencia
de necesidades apremiantes que demandaran una pronta ejecución
que no pueda lograrse por medio de la tramitación urgente regulada
en el artículo 90 de este Reglamento y previo acuerdo del órgano de
contratación.
3.- Las de presupuesto inferior a 25.000.000 de pesetas.
4.- Las que sean declaradas de notorio carácter artístico
con arreglo al dictamen de Organismos competentes.
5.- Las que sean declaradas secretas; aquellas cuya
ejecución deba acompañarse de medidas de seguridad conforme a
disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas, y
aquellas en que la protección de los intereses esenciales de la
seguridad del Estado lo exija. En estos casos será necesario que las
obras no puedan realizarse directamente por la Administración.
6.- Las que no llegaran a adjudicarse por falta de
licitadores o porque las proposiciones presentadas no se hayan
declarado admisibles, siempre que la adjudicación directa se acuerde
en las condiciones fundamentales y precio no superior a los que
hayan sido objeto de licitación.
7.- Cuando el adjudicatario no cumpla las condiciones
necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato, siempre
que la adjudicación directa se acuerde en las condiciones
fundamentales y precio no superior a los que hayan sido objeto de
licitación.
8.- Las que tengan por finalidad continuar la ejecución de
obras cuyos contratos hayan sido resueltos, con los mismos requisitos
del apartado anterior, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del
apartado 2 de este mismo artículo.
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9.- Las que tengan por objeto la investigación, el ensayo,
el estudio o la puesta a punto.

Pel que fa referència als organismes autònoms i empreses
públiques dependents de la Conselleria de Funció Pública, en aquest
moment no ni ha cap.

Excepto los supuestos de los apartados 1 y 5 de este
artículo, el órgano de contratación deberá consultar, antes de
realizar la adjudicación, al menos a tres empresas, si ello es
posible, capacitadas para la ejecución de las obras y fijar con la
seleccionada el precio justo del contrato, dejando constancia de
todo ello en el expediente (art. 37 LCE)..."
D'acord amb l'expossat, la relació de contractes
administratius demanada pel diputat Josep Alfonso i Villanueva,
adscrit al Grup Parlamentari Socialista es la que es detalla a
l'annex I, consignat-se la base legal aplicada a cada un, sense que
hi existeixi cap en el que s'hagi al•legat raons de reconeguda
urgència si bé sempre s'ha condicionat la contractació a la
permissibilitat de la resta dels requisits que preveu la Llei de
Contractes de l'Estat i normes complementàries exposades.
D'altra banda la societat ISBA SGR va signar dos
contractes mitjançant el procediment de contractació directa, el
primer per la realització de la seva Auditoria comptable amb
Coopers&Lybrand, que ja va fer la corresponent a l'exercici
anterior i per mandat legal havia de tornar a fer per l'exercici a
auditar durant 1993, per import de 2.024.000 pessetes; i el segon
amb IPSA, SA que es l'empresa que fa el manteniment del
Programa de Gestió Integrada de les Societats de Garantia
Recíproca, per import de 876.646 pessetes.
Palma, 5 d'octubre del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Palma, 22 de setembre del 1994.
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain Diez.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 2921/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Alfonso, relativa als contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de Sanitat, organismes autònoms i
empreses públiques dependents d'aquesta durant el 1993. (BOPIB
núm. 147 de 22 de setembre del 1994).
Es relacionen els expedients per adjudicació directa,
significant que durant l'esmentat període no es convocà concurs, i
cap d'ells es tramità per al procediment d'urgència.
2/93.- Neteja La Rambla, 18-4a planta: 1.800.000
pessetes. Adjudicatari: Limpiezas Garayalde de Baleares, SA.
3/93.- Neteja Centre Eivissa-Formentera: 3.199.980
pessetes. Adjudicatari: Limpiezas Garayalde de Baleares, SA.
63/93.- Manteniment ecògrafs de l'H.J.MM.: 2.717.647
pessetes. Adjudicatari: Diasonics Ibérica, SA.
7/93.- Manteniment AP anàlisis clíniques H.J.M.:
1.521.620 pessetes. Adjudicatari: Izasa, SA.

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

8/93.- Manteniment jardins H, J.M.: 3.052.800 pessetes.
Adjudicatari: Marginats La Sapiència.

Ordre de Publicació

32/93.- Reactius per detectar drogues a l'orina: 6.416.507
pessetes. Adjudicatari: Sintex Latino, SA.

T)
A la Pregunta RGE núm. 2918/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Alfonso, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, organismes
autònoms i empreses públiques dependents d'aquesta durant el
1993. (BOPIB núm. 147 de 22 de setembre del 1994).
A causa de la seva extensió, la resposta queda dipositada
al Registre de l'Oficialia Major, a disposició del Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 2919/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Alfonso, relativa als contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de Funció Pública, organismes
autònoms i empreses públiques dependents d'aquesta durant el
1993. (BOPIB núm. 147 de 22 de setembre del 1994).
La Conselleria de la Funció Pública no ha adjudicat cap
contracte del tipus al qual es refereix la pregunta, durant l'any
1993.

43/93.- Projecte acondicionar laboratori H.J.M.: 2.946.799
pessetes. Adjudicatari: Jaume Vidal i Juan.
50/93.- 20.000 dosis D.T.P.: 990.000
Adjudicatari: Instituto Berna de España, SA.

pessetes.

52/93.- 70.000 dosis vacuna antitetànica: 2.730.000
pessetes. Adjudicatari: Instituto Berna de España, SA.
53/93.- 45.000 dosis antipolio: 2.864.850 pessetes.
Adjudicatari: Llorente Evans, SA.
54/93.- 16.000 dosis triple vírica: 6.560.000 pessetes.
Adjudicatari: Merck Sharp and Dhome, SA.
55/93.- 2.300 dosis antigripal: 894.700 pessetes.
Adjudicatari: Instituto Berna de España, SA.
104/93.- Transport del personal a L'H.J.M.: 2.440.000
pessetes. Adjudicatari: Francisco Nadal i Salas.
189/93.- Vacunació hepatitis B a escolars: 6.080.000
pessetes. Adjudicatari: Merch Sharp and Dhome, SA.
261/93.- Reposició mobiliari Centre Manacor: 2.699.884
pessetes. Adjudicatari: Caudex Mobel, SL.
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262/93.- Mobles per Farm. i Vete. Manacor: 3.993.490
pessetes. Adjudicatari: Caudex Mobel, SL.
293/93.- Projecte Seguretat i Higiene Biniali: 3.585.072
pessetes. Adjudicatari: Entrecanales y Tavora, SA.
306/93.- Vacunació hepatitis B nins curs 93-94:
17.600.000 pessetes. Adjudicatari: Merck Sharp and Dohme, SA.
362/93.- Unitat proves respiratòries i son H.J.M.:
1.787.890 pessetes. Adjudicatari: Gabriel Serra i Cantallops.
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- Assistència tècnica elaboració monografies sobre el
comerç en zones turístiques.
Adjudicatari: CAEB.
Pressupost: 10.999.750 pessetes.
- Assistència tècnica elaboració Pla Director Sectorial
d'Equipaments Comercials.
Adjudicatari: Area de Servicios y Aplicaciones
Informáticas, SL.
Pressupost: 8.855.000 pessetes.
- Assistència tècnica Estudi Comerç Alternatiu a les Illes

381/93.- Liquidació obres H.J.M.: 17.216.603 pessetes.
Adjudicatari: Llabrés Feliu, SA.

Balears.
Adjudicatari: Gabinet de Desenvolupament Tecnològic.
Pressupost: 3.100.000 pessetes.

SERBASA
1) Contracte d'assistència tècnica. Adjudicació directa.
Limpieza Garayalde de Baleares, SA. Import: 1.173.000 pessetes
anuals.
2) Contracte de subministraments. Adjudicació directa:
Tomás Darder Hevia, SA. Import: 1.500.000 pessetes.
Palma, 20 d'octubre del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

- Assistència tècnica Tipologies Territorials orientades a
l'ús comercial de Balears.
Adjudicatari: ISLA 1, SL.
Pressupost: 9.000.000 pessetes.
- Assistència tècnica per al seguiment d'accions formatives
en el Sector Comercial.
Adjudicatari: GROUP 12 PLUS, SL.
Pressupost: 8.382.000 pessetes.

Ordre de Publicació

- Assistència tècnica realització Estudi Pla Modernització
Soci-Econòmica del barri de Son Ferrer (Calvià).
Adjudicatari: International Consulting Associates, SL.
Pressupost: 3.000.000 pessetes.

A la Pregunta RGE núm. 2922/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Alfonso, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de Comerç i Indústria, organismes
autònoms i empreses públiques dependents d'aquesta durant el
1993. (BOPIB núm. 147 de 22 de setembre del 1994).

Adjudicació directa de conformitat amb l'article 9,c) del
Decret 1005/74, de 4 d'abril, pel que es regulen els Contractes
d'Assistència que celebri l'administració de l'Estat y els seus
organismes autònoms amb empreses consultores o de serveis per
reconeguda urgència:

Adjudicació directa de conformitat amb l'article 9,a) del
Decret 1005/74, de 4 d'abril, pel que es regulen els Contractes
d'Assistència que celebri l'Administració de l'Estat i els seus
organismes autònoms amb empreses consultores o de serveis:

- Assistència tècnica per a la elaboració d'un Estudi sobre
hàbit de compra dels turistes i visitants a Balears.
Adjudicatari: PENTA 15, SL.
Pressupost: 17.250.000 pessetes.

- Assistència tècnica, realització de treballs d'inspecció
i control del treball de camp dels estudis previs a la elaboració del
Pla Sectorial d'Equipaments Comercials.
Adjudicatari: Àrea de Serveis i Aplicacions
Informàtiques, SL.
Pressupost: 5.800.000 pessetes.

Adjudicació directa subministraments de conformitat amb
l'article 87, 3 del Decret 923/1965, de 8 d'abril, pel que s'aprova el
Text Articulat de la Llei de Contractes de l'Estat:

X)

- Pròrroga contracte Neteja.
Limpieza y Reformas de Baleares, S.L.
Pressupost: 4.333.451 pessetes.
- Assistència tècnica per a prestació de serveis
administratius.
Adjudicatari: Gabriel Cañellas i Llompart.
Pressupost: 2.696.219 pessetes.
- Assistència tècnica realització estudi per a la
elaboració d'un programa de gestió de stocks i oportunitats de
compra adaptat a les necessitats dels comercials de fotografia i
video de Balears.
Adjudicatari: TVS Consultores, SL.
Pressupost: 10.000.000 pessetes.

-Subministrament dos detectors amplitud per ITV.
Adjudicatari: TAMAC, SL.
Pressupost: 1.938.686 pessetes.
- Subministrament frenòmetre per ITV (Menorca).
Adjudicatari: TAMAC, SL.
Pressupost: 3.200.000 pessetes.
- Subministrament cromatògraf de gasos per al Laboratori.
Adjudicatari: Hewlett Packard Española, SA.
Pressupost: 2.869.638 pessetes.
- Subministrament Opel Omega (reconeguda urgència).
Adjudicatari: Isleña de Motores, SA.
Pressupost: 3.133.472 pessetes.
- Subministrament vehicle tot terreny/Land Rover.
Adjudicatari: Auto Freno Oliver, SA.
Pressupost: 3.265.990 pessetes.
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Contractació directa treballs específics i concrets, de
conformitat amb l'article 8, al del R.D. 1465/1985, de 17 de juliol:

Contracte: Conductor unitat mòbil de Protecció Civil de
Palma.
Adjudicatari: Tomás Blanes i Abasolo.
Import: 2.484.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No

Contractació tècnic especialitzat per a la realització del
Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials: 1 any.
Adjudicatari: Antoni Marcús i Beltran.
Pressupost: 4.500.000 pessetes.
Contractació tècnic especialitzat per a la realització del
Pla Director Sectorial d'Equipaments comercials: 1 any.
Adjudicatari: Llüisa Cardona i Verdera.
Pressupost: 4.500.000 pessetes.

Contracte: Conductor unitat mòbil de Protecció Civil de
Vilafranca.
Adjudicatari: Joan Nicolau i Garí.
Import: 2.484.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No

La Conselleria de Comerç i Indústria:
Contracte: Conductor unitat mòbil de Protecció Civil de
Sa Pobla.
Adjudicatari: Pere Gost i Serra.
Import: 2.484.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 2923/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Alfonso, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de Governació, organismes autònoms
i empreses públiques dependents d'aquesta durant el 1993. (BOPIB
núm. 147 de 22 de setembre del 1994).
Conselleria Adjunta a la Presidència 1993.
Contracte: Conductor unitat mòbil de Protecció Civil
Son Servera.
Adjudicatari: Jaume Giscafré i Lliteras.
Import: 2.484.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No
Contracte: Elaboració documentació conveni de gestió
MAS-Conselleria Adjunta a la Presidència en matèria de menors.
Adjudicatari: Glòria Velazquez Puentes.
Import: 3.000.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No

Contracte: Evaluació Pla formació anys 1992 i 1993 en
matèria de menors.
Adjudicatari: Araceli García i Fructuoso.
Import: 2.500.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No
Contracte: 2a. edic. subministrament de publicació
legislació de la CAIB.
Adjudicatari: Impremta Politècnica SL.
Import: 6.591.183
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No
Contracte: Estudi integració població immigrada a
Mallorca.
Adjudicatari: Gadeso SL.
Import: 1.500.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No

Contracte: Arrendament de serveis ATS Protecció
Civil.
Adjudicatari: Soledat Hortal i Tavira.
Import: 2.346.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No
Contracte: Arrendament de serveis per a coordinació
convenis administració-associacions en matèria de menors.
Adjudicatari: Margalida Rubí i Tomás.
Import: 1.250.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No
Contracte: Conductor unitat mòbil de Protecció Civil de
Campos.
Adjudicatari: Miquel Roig i Lladó.
Import: 2.484.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No

Contracte: Estudis competències a assumir en virtut de L.
9/92.
Adjudicatari: Josep Oliver i Clar.
Import: 2.277.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No
Contracte: Elaboració Pla d'emergència de Llucmajor.
Adjudicatari: Jeroni Matemalas i Obrador.
Import: 2.000.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No
Contracte: Operador ràdio Protecció Civil.
Adjudicatari: Aina Mir Montes.
Import: 966.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: Si
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Contracte: Treballs publicacions CAP.
Adjudicatari: Joan Alba i Jordá.
Import: 2.484.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No

Contracte: Obres Campament Biniparratx.
Adjudicatari: Antoni Gomila SA.
Import: 16.203.934
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No

Contracte: Formació en matèria de menors.
Adjudicatari: Cosme Oliver i Montserrat.
Import: 970.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No

Contracte: Obres Campament La Victòria.
Adjudicatari: Dirpro SA.
Import: 13.085.366
Tipus d'adjudicació: Directa després concurs declarat
desert.
Existència de raons d'urgència: Si

Contracte: Edició i subministrament revista "Illa
Blava".
Adjudicatari: Baltar y Asociados.
Import: 1.100.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No

Contracte: Obres Alberg Platja de Palma.
Adjudicatari: Construcciones Llabrés Feliu SA.
Import: 76.780.047
Tipus d'adjudicació: Directa després concurs declarat
desert.
Existència de raons d'urgència: No

Contracte: Lloguer local Avg. Ignaci Wallis, 10 Eivissa.
Adjudicatari: Lluís Conde i Mollinedo.
Import: 1.311.768
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: Sí

Contracte: Obres Alberg d'Alcúdia.
Adjudicatari: Construcciones Riusech SA.
Import: 98.300.000
Tipus d'adjudicació: Directa després concurs declarat
desert.
Existència de raons d'urgència: Si

Conselleria de Governació 1993.
Contracte: Curs d'anglés per al personal.
Adjudicatari: Inlingua Idiomas.
Import: 1.500.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No

Contracte: Neteja Conselleria de Governació.
Adjudicatari: Limpiezas y reformas de B..
Import: 1.460.000
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: Si
Contracte: Subministrament vehicle Protecció Civil.
Adjudicatari: Minaco SA.
Import: 2.543.377
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No
Contracte: Subministrament vehicle Direcció General
d'Interior.
Adjudicatari: Minaco SA.
Import: 2.543.377
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No
Contracte: Jornades "La dona i el seu present".
Adjudicatari: Ifebal.
Import: 7.345.230
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: No

Marratxí, 11 d'octubre del 1994.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 2924/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Alfonso, relativa a contractes administratius adjudicats
per la Vice-Presidència del Govern, organismes autònoms i empreses
públiques dependents d'aquesta durant el 1993. (BOPIB núm. 147 de
22 de setembre del 1994).
La Vice-presidència del Govern -creada per Ordre del
President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 18-0693- no ha generat -durant l'exercici del 1993- cap tipus de despeses
que, d'acord amb la legislació vigent, fes necessària la tramitació
d'expedients de contractació.
Palma, 28 de setembre del 1994.
La Vice-Presidenta:
Maria Rosa Estarás i Ferragut

I.B.S.J. 1993
Contracte: Subministrament equipament instal•lacions.
Adjudicatari: El Corte Inglés SA.
Import: 27.023.311
Tipus d'adjudicació: Concurs.
Existència de raons d'urgència: No
Contracte: Obres Comuna Lloret.
Adjudicatari: Dirpro SA.
Import: 11.677.305
Tipus d'adjudicació: Directa.
Existència de raons d'urgència: Si

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 2925/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Alfonso, relativa a contractes administratius adjudicats
per la Presidència del Govern, organismes autònoms i empreses
públiques dependents d'aquesta durant el 1993. (BOPIB núm. 147 de
22 de setembre del 1994).
A causa de l'extensió, la resposta queda dipositada al
Registre de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 2934/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a la difusió dels vins produïts a
les Illes Balears. (BOPIB núm. 147 de 22 de setembre del 1994).
1.- Les actuacions de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
del Govern Balear en el sector vitivinícola sempre s'han realitzat
en un marc d'estreta col•laboració amb la iniciativa privada, donat
que aquest departament ha pogut comprovar que aquest sector
compta amb empresaris molt dinàmics, excel•lents professionals
que coneixen molt bé el producte i el mercat.
Es de tots coneguda l'extraordinària labor realitzada
encaminada a millorar la qualitat dels vins mallorquins i la seva
constant introducció en el mercat, que s'ha aconseguit desplaçant
altres vins ja que el consum d'aquest producte va disminuint. La
Conselleria d'Agricultura i Pesca ha propiciat aquests avanços
sobretot en les actuacions que són exclusivament de la seva
competència com són el reconeixement de la qualitat i
l'especificitat dels nostres vins.
Ja és història la Denominació d'Origen "Binissalem" la
qual fou reconeguda pel Govern Balear, i publicada al BOCAIB
núm. 121 de dia 4 d'octubre del 1990. Però la Conselleria
d'Agricultura i Pesca no s'ha limitat a la tramitació d'aquest
distintiu de qualitat que és el màxim que oficialment es pot obtenir
dins la Unió Europea, sinó que ha continuat la seva tasca amb la
participació en el seu Consell Regulador i en el seu Comitè de
Tast donant el suport tècnic i oficial necessari que han fet possible
la seva implantació i adaptació a les noves exigències de la
producció i del mercat. Prova d'això és la recent modificació del
Reglament d'aquesta Denominació d'Origen per la de "BinissalemMallorca" i l'autorització de la varietat Cabernet-Sauvignon per a
la seva utilització en aquesta Denominació d'Origen.

- Edició de fullets de promoció on es destaquen les
característiques més remarcables del via amb Denominació d'Origen
"Binissalem" i la relació de cellers inscrits.
- Inserció d'anuncis i espai divulgatiu al col•leccionable
"La Cuina Mallorquina" de Mestre Tomeu Esteva, amb un total
d'11, relatius als vins de Mallorca.
- Subvencions al Consell Regulador per assistir als
principals certàmens de mostra i degustació, com són:
- Fira de mostres de Manacor.
- Fira de Santa Maria del Camí.
i especialment a la Mostra de Cuina Mallorquina de l'any
1993.
- Organització i suport econòmic a un "Curs d'introducció
als vins de Mallorca", dirigit a futurs professionals del sector de la
restauració.
-Participació a certàmens amb presència institucional:
- Alimentària a Barcelona els anys 1990, 1992 i 1994.
- Presentació a la "Nit Mallorquina" a Munic.
- Participació als actes commemoratius de l'Any de
l'Arxiduc a Viena.
3.- Participació a la campanya "Baleares con sumo gusto"
celebrada a les Balears en octubre del 1993, amb l'assistència de
professionals de les revistes més importants en matèria
gastronòmica i amb columnes en els diaris de més prestigi de la
Península:
- Club de Gourmets.
- Sobremesa.
- Marco Real.
- Vino y Gastronomia.
- Agencia EFE.
- Tribuna.
- Pi y Erre Comunicación.
- Sobremesa.
- Cadena SER.
- ABC Barcelona.
- INDO.
- El Mundo.
- RNE

Tenir un distintiu oficialment reconegut fou valorat
positivament pels vitivinicultors de la denominada "zona baixa de
Mallorca" i aquesta Conselleria d'Agricultura i Pesca va recollir
aquesta inquietud del sector i va reconèixer aquesta zona com
comarca vitícola amb característiques pròpies i, amb data de dia
23 de febrer del 1993, es va publicar en el BOCAIB núm. 23
l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de dia 2 de febrer del
mateix any per la qual es creava l'esmentada zona vitícola "Pla i
Llevant de Mallorca".
Aquesta denominació d'Origen "Binissalem-Mallorca"
i la menció "Pla i Llevant de Mallorca" per a la designació del vi
de la terra són els fonaments de totes les promocions dels nostres
vins ja que són la millor garantia de la seva autenticitat d'origen.
No són vins envasats a Mallorca, són vins elaborats a Mallorca,
amb raïm dels nostres camps i en la majoria dels casos amb
varietats autòctones que els nostres avantpassats varen saber
millorar i conservar i que avui podem oferir com a part del nostre
patrimoni i la nostra cultura.
2.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha col•laborat
amb el Consell Regulador de Binissalem-Mallorca participant
econòmicament en campanyes de promoció, de les quals destacam
les següents:

4.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca continuarà amb
les subvencions al Consell Regulador de la Denominació d'Origen
"Binissalem-Mallorca" i col•laborarà en les campanyes que es
plantegen de comú acord i siguin més interessants.
Així mateix la Conselleria d'Agricultura i Pesca donarà el
suport tècnic i econòmic si els elaboradors del vi del "Pla i Llevant
de Mallorca" volen constituir un Consell Regulador que imposi un
control extern de les seves produccions i com en el cas de la
Denominació d'Origen "Binissalem-Mallorca" podrà participar en
les promocions que de comú acord es facin.
Palma, 5 d'octubre del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 2935/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a gestió del Fons de Cohesió de la
Unió Europea. (BOPIB núm. 147 de 22 de setembre del 1994).
Des de la creació del Fons de Cohesió a la Unió Europea,
el Govern d'aquestes illes així com molts altres governs autonòmics,
varen presentar 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.
Aquesta discussió i reivindicació la fa el Govern Balear a
les Institucions centrals que pertoquen.
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El Govern defensa la competència exclusiva en Medi
Ambient de les Comunitats Autònomes, així com exigir la
transparència en la gestió i execució d'quest Fons.
Palma, 28 de setembre del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 2936/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a l'ús del català a les publicacions
de l'Ibatur. (BOPIB núm. 147 de 22 de setembre del 1994).
Les publicacions de l'Ibatur, van sempre dirigides als
mercats emissors exteriors nacional i estranger.
En aquells casos en que existeix algun missatge per als
ciutadans de la nostra Comunitat Autònoma, naturalment es fa
també en la nostra llengua, com per exemple el catàleg d'Espais
Naturals, fullets informatius, etc.
Palma, 27 de setembre del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a convocatòria sessions extraordinàries per a la
tramitació de la Proposta de la Comissió Tècnica Interinsular
d'atribució de competències als Consells insulars en matèria de
patrimoni històric, promoció socio-cultural, animació sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de novembre del 1994, conformement amb l'establert a
l'article 61.2 del Reglament de la Cambra, acordà convocar
sessions extraordinàries per a la tramitació i aprovació, si pertoca,
de la Proposta de la Comissió Tècnica Interinsular d'atribució de
competències als Consells insulars en matèria de patrimoni històric,
promoció socio-cultural, animació socio-cultural, dipòsit legal de
llibres i esports, la data de les quals es fixaran oportunament; i
conseqüentment, habilitar els dies necessaris per tal que es pugui
procedir a la tramitació de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a convocatòria sessions extraordinàries per a la
tramitació del Pla Estratègic de Competitivitat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de novembre del 1994, conformement amb l'establert a
l'article 61.2 del Reglament de la Cambra, acordà convocar
sessions extraordinàries per a la tramitació i aprovació, si pertoca,
del Pla Estratègic de Competitivitat, la data de les quals es fixaran
oportunament; i conseqüentment, habilitar els
dies necessaris per tal que es pugui procedir a la tramitació de
referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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