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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 1 de març del 1995, debaté la
Pregunta RGE núm. 3255/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al
Pla d'enllumenat viari a les carreteres de les Illes Balears. (BOPIB
núm.150 de 7 d'octubre de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 1 de març del 1995, debaté la
Pregunta RGE núm. 4483/94, de l'Hble. Sra. Diputada M. Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
esfondraments al túnel del Coll des Vidriers. (BOPIB núm. 158 de
18 de novembre de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de març del
1995, debaté la Pregunta RGE núm. 936/95, de l'Hble. Sra.
Diputada Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a situació en què es troba el Pla de protecció
civil. (BOPIB núm. 172 de 3 de març de 1995).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Governació.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 30 de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
721/94, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a l'aplicació del Decret
106/1993, sobre caducitat d'autoritzacions turístiques. (BOPIB núm.
125 de 4 de març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

E) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 30 de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
938/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a campanya especial per
recuperar el mercat turístic dels països escandinaus. (BOPIB núm.
172 de 3 de març de 1995).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

F) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 30 de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
946/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a promoció dels majorista club
de vacacions 18-30, venent les nostres illes com un paradís sexual.
(BOPIB núm. 172 de 3 de març de 1995).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.



BOPIB núm.181 - 12 de maig del 1995 4879

Ordre de Publicació

G) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 30 de març del 1995, debaté conjuntament
les preguntes RGE núms. 886/95, 887/95 i 888/95, de l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relatives al Decret de la Conselleria de Turisme sobre turisme
familiar, contractat amb hotelers menorquins i turisme massiu,
respectivament. (BOPIB núm. 172 de 3 de març de 1995).

Foren contestades en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

H) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 30 de març del 1995, debaté la Pregunta
RGE núm. 1000/95, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a grau de compliment del
Pla de modernització de l'oferta hotelera de Formentera. (BOPIB
núm. 173 de 10 de març de 1995).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

I) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 31 de març del 1995, debaté
conjuntament les preguntes RGE núms. 998/95 i 999/95, de l'Hble.
Sr. Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relatives a treballs encarregats per tal d'elaborar el
Projecte de llei de guarda i protecció dels menors desemparats i el
Projecte de llei d'actuació de la CAIB en l'aplicació de les mesures
judicials sobre menors infractors. (BOPIB núm. 173 de 10 de març
de 1995).

Foren contestades en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Governació.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

J) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 31 de març del 1995, debaté conjuntament
les preguntes RGE núms. 1013/95 i 1014/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatives
a informes al Projecte de llei de guarda i protecció dels menors
desemparats i al Projecte de llei d'actuació de la CAIB en l'aplicació
de les mesures judicials sobre menors infractors. (BOPIB núm. 173
de 10 de març de 1995).

Foren contestades en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Governació.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

K) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 31 de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
1002/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel Mascaró i Pons, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures per diversificar la
demanda de formatge menorquí. (BOPIB núm. 173 de 10 de març de
1995).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

L) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 31 de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
1003/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel Mascaró i Pons, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a dependència de formatge
menorquí d'una empresa multinacional. (BOPIB núm. 173 de 10 de
març de 1995).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

M) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 31 de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
1005/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel Mascaró i Pons, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a normativa comunitària
referida al tamany mínim per a la pesca d'algunes espècies. (BOPIB
núm. 173 de 10 de març de 1995).
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Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A) 
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres

Públiques i Ordenació del Territori, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, sobre Bayopsa. (RGE núm. 811/95).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 1 de març del 1995, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori qui informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B) 

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Governació,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre els darrers incidents
ocorreguts a es Pinaret. (RGE núm. 830/95).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 31 de març del 1995, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Governació qui
informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
C) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre la manera en què es
desenvoluparà a Espanya el Reglament CEE 2078/94 del Consell
de 30 de juny sobre "Programas de ayuda para fomentar métodos
de producción agraria compatibles con las exigencias de la
protección y la conservación del espacio natural". (RGE núm.
5027/94).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de març del 1995, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca qui
informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de les preguntes RGE núms. 1009/95 i

1087/95.

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de març del 1995, foren retirades les
dues preguntes de referència, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA i per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT,
relatives a peus baixos que pensen aplicar alguns tour operators
britànics i a resultats per al sector turístic de la Comunitat Autònoma
a la ITB de Berlín, respectivament, publicades als BOPIBs núms. 173,
de 10 de març del 1995 i 175, de 17 de març del 1995.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a contestació per escrit per a la pregunta RGE

núm. 2291/94..

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de març del 1995, es manifestà que la
pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Llorenç
Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a controls
sanitaris realitzats a les granges de les Illes Balears referents al
ramat boví, publicada en el BOPIB núm. 142, de 16 de juny del 1994,
havia estat contestada per escrit per part de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a decaïment de les preguntes RGE núms. 870/95

i 1001/95.
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A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de març del 1995, decaigueren les
preguntes de referència, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Ramon
Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM i per l'Hble. Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relatives a presència massiva del Ficoponatus enigmaticus a
l'Albufera des Grau i a criteris per concertar col•laboracions amb
magatzems per distribuir productes fitosanitaris a la nostra
comunitat, publicades en els BOPIBs núms. 171, de 24 de febrer del
1995, i 173, de 10 de març del 1995, respectivament.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a aprovació del document de la ponència de la

Comissió d'Economia com a dictamen del PICAB del sector lleter
de les Illes Balears.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de març del 1995, restà aprovat el
document de referència per 14 vots a favor i 1 en contra.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la Pregunta RGE núm. 14/95, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a contractes administratius
adjudicats per l'Institut d'Estudis Baleàrics durant el 1994. (BOPIB
núm. 166 de 13 de gener del 1995).

L'Institut d'Estudis Baleàrics durant el 1994 ha realitzat
dos contractes administratius:

- Subministrament de 1000 exemplars de la Revista de Ciència 13.
- Import: 1.133.000 PTA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: tres.

- Subministrament de 1000 exemplars de la Revista Ciència 14.
- Import: 1.000.000 PTA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: tres.
 

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

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 16/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Junta d'Aigües de Balears durant el 1994. (BOPIB
núm. 166 de 13 de gener del 1995).

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
C) 

A la Pregunta RGE núm. 19/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a contractes administratius
adjudicats per l'IBASAN durant el 1994. (BOPIB núm. 166 de 13 de
gener del 1995).

L'IBASAN no té signat cap contracte administratiu, ja
que, d'acord amb l'article 1 del Decret 27/1989, de 9 de març, de
creació de l'Institut Balear de Sanejament (BOCAIB núm. 40, d'1-4-
89), l'IBASAN és "una empresa pública de caràcter autonòmic que,
amb el caràcter d'Entitat de dret públic, amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d'obrar, i subjectant la seva activitat a
l'Ordenament Jurídic, (...)"

Palma, 16 de març del 1995.
El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 20/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a contractes administratius
adjudicats per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut  durant el
1994. (BOPIB núm. 166 de 13 de gener del 1995).

Aquest institut no ha realitzat cap contracte de tipus
administratiu.

Marratxí, 28 de febrer del 1995.
Gerent de l'IBSJ:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 44/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de Sanitat durant el 1994. (BOPIB
núm. 166 de 13 de gener del 1995).

En relació a la pregunta de referència, cal esmentar la
informació següent:

- Objecte: Obres de tancament del solar de la guarderia infantil
Magdalena Humbert de Maó.
- Import: 2.472.015 pessetes.
- Adjudicatari: M. Polo, SL.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 1%.
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- Objecte: Obres d'instal•lacions generals i tancament de Son
Tugores.
- Import: 21.340.172 pessetes.
- Adjudicatari: Ferrovial, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 1.
- Baixa obtinguda: 0%.

- Objecte: Obres de la línia aèria-subterrània d'alta tensió de Son
Tugores.
- Import: 11.111.380 pessetes.
- Adjudicatari: Ferrovial, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 1.
- Baixa obtinguda: 0%.

- Objecte: Equipament de la cuina i la bugaderia del centre de
Puigpunyent.
- Import: 3.590.046 pessetes.
- Adjudicatari: Frío Mallorca SAT, SL.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 4.
- Baixa obtinguda: 1%.

- Objecte: Adquisició de mobiliari per al centre de Puigpunyent.
- Import: 7.487.559 pessetes.
- Adjudicatari: Kromyoussa, SL.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 1%.

- Objecte: Obres de reforma i rehabilitació del centre de tercera
edat d'Establiments.
- Import: 7.135.775 pessetes.
- Adjudicatari: Gabriel Serra Cantallops.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 2.
- Baixa obtinguda: 1%.

- Objecte: Obres complementàries del centre de Puigpunyent.
- Import: 5.343.274 pessetes.
- Adjudicatari: Ferrovial, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 1.
- Baixa obtinguda: 0%.

- Objecte: Equipament del bar del centre de dia de Son Gotleu.
- Import: 786.929 pessetes.
- Adjudicatari: Frío Mallorca SAT, SL.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 13%.

- Objecte: Equipament del mobiliari del centre de dia de Son
Gotleu.
- Import: 3.600.960 pessetes.
- Adjudicatari: Kromyoussa, SL.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 1%.

- Objecte: Adquisició d'un equip d'otoemissió per otorrino.
- Import: 1.580.000 pessetes.
- Adjudicatari: Gaes, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 0%.

- Objecte: Dotació d'aire condicionat per la Direcció General de
Consum.
- Import: 4.000.000 pessetes.
- Adjudicatari: Clima Insular, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 0%.

- Objecte: Espectofotòmetre de doble feig uv/vis.
- Import: 1.552.650 pessetes.
- Adjudicatari: Pacisa, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 0%.

- Objecte: Equip de cromatografia líquida amb gradients
quaternaris.
- Import: 3.784.000 pessetes.
- Adjudicatari: Waters cromatografia, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 0%.

- Objecte: Adaptació programa de pensions no contributives.
- Import: 4.500.000 pessetes.
- Adjudicatari: Sema group, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 1.
- Baixa obtinguda: 0%.

- Objecte: Neteja de La Rambla núm. 18-4ª planta.
- Import: 1.769.160 pessetes.
- Adjudicatari: Limpiezas Garayalde de Baleares, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 10%.

- Objecte: Neteja del centre comarcal de Manacor.
- Import: 1.449.000 pessetes.
- Adjudicatari: Limpiezas Garayalde de Baleares, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 10%.

- Objecte: Neteja del centre insular de Sanitat d'Eivissa-Formentera.
- Import: 3.174.000 pessetes.
- Adjudicatari: Limpiezas Garayalde de Baleares, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 10%.

- Objecte: Neteja de la Direcció General de Consum.
- Import: 731.400 pessetes.
- Adjudicatari: Limpiezas Garayalde de Baleares, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 10%.

- Objecte: Manteniment dels jardins de Cecili Metelo, 18.
- Import: 900.099 pessetes.
- Adjudicatari: Marginats "La Sapiència".
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 15%.
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- Objecte: Adquisició 20.500 dosis de vacuna DTP.
- Import: 917.375 pessetes.
- Adjudicatari: Llorente Evans, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 24%.

- Objecte: Adquisició 46.000 dosis de vacuna antitetànica.
- Import: 1.776.475 pessetes.
- Adjudicatari: Llorente Evans, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 1%.

- Objecte: 50.000 dosis de vacuna antipolio.
- Import: 3.566.375 pessetes.
- Adjudicatari: Gayoso Wellcome, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 1.
- Baixa obtinguda: 1,3%.

- Objecte: Adquisició 11.000 dosis de vacuna triple vírica.
- Import: 4.730.000 pessetes.
- Adjudicatari: Instituto Berna de España, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 2.
- Baixa obtinguda: 0%.

- Objecte: Adquisició 2.300 dosis de vacuna antigripal.
- Import: 894.700 pessetes.
- Adjudicatari: Llorente Evans, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 3.
- Baixa obtinguda: 20%.

- Objecte: Vacunació de la 3ª dosi d'hepàtitis B als escolars.
- Import: 2.100.000 pessetes.
- Adjudicatari: Smith Kline and French, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 2.
- Baixa obtinguda: 12%.

- Objecte: Campanya vacunació d'hepatitis B a la població en
general.
- Import: 7.875.000 pessetes.
- Adjudicatari: Smith Kline and French, SA.
- Tipus de contractació: directa.
- Nombre de licitadors: 2.
- Baixa obtinguda: 19%.

- Objecte: Adquisició de 23.000 dosis de vacuna antihepatitis B
per a la vacunació als escolars del curs 94-95.
- Import: 16.100.000 pessetes.
- Adjudicatari: Smith Kline and French, SA.
- Tipus de contractació: concurs.
- Nombre de licitadors: 2.
- Baixa obtinguda: 1%.

Palma, 27 de març del 1995.
El conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 175/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contradiccions en el Decret
126/1994. (BOPIB núm. 168 de 3 de febrer del 1995).

En relació a aquesta pregunta cal manifestar que no cal
parlar de desconeixement de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports del contingut de la Llei 6/1994.

En compliment de l'article 3 del Decret 67/1986, de 10 de
juliol, sobre la fixació dels preus dels serveis que depenen de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, aquesta conselleria
inicia anualment la tramitació del decret de preus que han de regir
l'any vinent abans del 30 de novembre, data anterior a l'aprovació
de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències
als consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció
sòcio-cultural, animació sòcio-cultural, dipòsit legal de llibres i
esports.

Per altra banda, aprovada la llei esmentada i publicada al
BOCAIB, s'ha iniciat la tramitació de la modificació corresponent
del decret de preus de l'any 1995 per excloure'n les referències al
Museu Krekovic, en concordança amb la Llei d'atribució de
competències als consells insulars. Aquesta modificació s'ha elevat
al Consell de Govern en data 23-2-1995.

El conseller de Cultura, Educació i Esports.
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 400/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a neteja del torrent de Coanegra.
(BOPIB núm. 169 de 10 de febrer del 1995).

Es va fer un reconeixement previ de la zona que s'ha de
condicionar, a la vista del qual es donen instruccions a l'empresa
que fa els treballs de condicionament perquè retiri obstacles,
vegetació, traginada, etc., que es troben en el llit del torrent i
impedeixen el pas lliure de les aigües, com també que els treballs
s'executin, sempre que sigui possible, a través d'aquest llit, i donat
el cas que l'accés pel llit no fos possible, ja sigui per vegetació
abundant, terreny inundat, dimensions insuficients, arbres que
ocupin el llit, etc., s'executin des de la zona de servitud i si és
possible utilitzant sempre la del mateix marge a fi d'evitar que
afectin ambdues zones.

Així mateix s'ordena que les labors es realitzin sempre
amb precaució, evitant la destrucció de la vegetació més
característica, i que fins i tot es demani un informe tècnic sobre les
espècies que s'han de protegir i les mesures que convé prendre per
evitar qualsevol alteració important en tot allò que sigui possible.

A les zones on la vegetació afectada tengui interès
ecològic es preveu realitzar les plantacions adequades, fora del llit
i situades en els marges, de tal manera que es compleixi allò que
estipula l'article 7 del Reglament de domini públic hidràulic.
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Per últim, normalment no es contempla en la contractació
administrativa cap clàusula específica sobre responsabilitats
respecte de la flora o fauna, però l'empresa rep ordres sobre
l'actuació en el llit i ha de complir allò que preveu la Llei de
contractes de l'Estat pel que fa a la matèria que ens ocupa.

Palma, 24 de març del 1995.
El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 567/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per la Conselleria de Turisme
durant l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

La Conselleria de Turisme no va fer cap transferència a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de la Conselleria de Turisme.

Palma, 27 de febrer del 1995.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 568/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports durant l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de
febrer del 1995).

En aplicació del Decret 17/90, de cessió de la gestió
ordinària de funcions, foren transferits els crèdits següents:

Capítol 4: 34.652.305 pessetes.
Capítol 7: 88.785.797 pessetes.

En conseqüència, s'entén que la distribució i la prelació
d'aquests correspon al Consell Insular en l'exercici de les seves
competències.

Malgrat això, les institucions, les persones i els
organismes d'aquesta illa s'han beneficiat, de forma proporcional
i indirecta, de les transferències següents:

- Conveni de col•laboració per als cursos de reciclatge en llengua
catalana.
Destinatari directe: UIB.
Import: 30.100.000 pessetes. 

- Conveni de col•laboració per a publicacions pedagògiques.
Destinatari directe: UIB.
Import: 9.400.000 pessetes. 

- Projecte d'inversió per a la millora dels recursos, els instruments,
les metodologies i els sistemes educatius de les Illes Balears.
Destinataris diversos.
Import: 56.000.000 pessetes.

- Projecte d'inversió per a la participació en els programes europeus
de formació ocupacional.
Destinataris diversos.
Import: 1.000.000 pessetes. 

- Projecte d'inversió per a la realització, la distribució i els
manteniment del programa informatitzat de gestió econòmica i
administrativa dels centres docents no universitaris.
Destinataris diversos.
Import: 2.142.542 pessetes.

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

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 569/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la Conselleria d'Economia durant l'any
1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

Amb càrrec als capítols 4 i 7 de la Secció 14, Economia
i Hisenda, s'han fet les transferències següents a persones de l'illa de
Formentera:

- Beneficiari: Salvadora Bonet Riera.
Motiu de l'ajut: Reconversió de passius i stock, segons Decret
65/94, de 13 de maig.
Import: 66.394.

- Beneficiari: Muebles Carlos SA.
Motiu de l'ajut: Dotació de Tresoreria segons Decret 55/92, de 10
de setembre.
Import: 99.336.

Palma, 10 de març del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 570/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la Conselleria d'Agricultura i Pesca
durant l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de L'Oficialia Major d'aquest
parlament, a disposició de tots els honorables senyors diputats.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 571/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la Conselleria d'Obres Públiques durant
l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).
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L'any 1994, només s'ha realitzat un pagament
corresponent a capítol VII del pressupost (transferències de
capital), a la persona, pel concepte i import que a continuació es
relaciona:

- Perceptor: Costa Mayans, Noelia. DNI: 41.456.815.
- Concepte: Subvenció per a adquisició d'habitatge a preu taxat.
- Import: 400.000 pessetes.

Palma, 15 de març del 1995.
El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 572/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per la Conselleria de Sanitat
durant l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

Informam que amb càrrec a capítol 7, durant el 1994, es
va transferir a l'ajuntament de Formentera, la quantitat de
6.500.000 pessetes en concepte de centre sanitari.

Palma, 27 de març del 1995.
El conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 573/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per la Conselleria de Comerç i
Indústria l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

Aquesta conselleria, durant l'any 1994, ha realitzat les
transferències següents:

Motiu de l'ajuda: Decret 5/93.
Beneficiari: Jaume Verdera.
Import: 6.942.091.

Motiu de l'ajuda: Decret 10/93.
Beneficiari: ATERSA.
Import: 902.000.

Motiu de l'ajuda: Decret 10/93.
Beneficiari: ATERSA.
Import: 1.203.000.

Motiu de l'ajuda: Decret 55/92.
Beneficiari: CASA PLAYA, SL
Import: 1.242.161.

Motiu de l'ajuda: Decret 55/92.
Beneficiari: Aniceto Sánchez.
Import: 312.000 (pendent de justificar).

La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 574/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per Serveis Comuns durant l'any 1994.
(BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

Amb càrrec als capítols 4 i 7 de la Secció 31, Serveis
Comuns. no s'ha fet cap transferència a l'ajuntament, empreses
privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera.

Palma, 10 de març del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 576/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per l'Ibatur l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de
17 de febrer del 1995).

Durant l'any 1994, les transferències fetes a l'illa de
Formentera per l'Ibatur foren:

Ruta de la Sal: 1.500.000 pessetes.
Regata Calpe: 162.044 pessetes.

FIRES:
Fitur 94: 213.754 pessetes.
Bit Milan: 285.756 pessetes.
ITB Berlin: 230.189 pessetes.
Stic Barcelona: 138.641 pessetes.
Expovacaciones Bilbao: 189.346 pessetes.
WTM Londres: 348.454 pessetes.
BTF Bruselas: 272.810 pessetes.

Remesa material a fires: 417.411 pessetes.

Atenció a periodistes: 938.824 pessetes.

Revista Trofeo O. Ifach: 300.001 pessetes.
Fullet Es Freu: 100.000 pessetes.
Formentera Te Quiero Ver: 2.661.500 pessetes.
Material Promoció: 33.928 pessetes.
Pòsters: 309.060 pessetes.
Vídeos: 1.000.000 pessetes.
Diapositives: 49.510 pessetes.

Neteja Platges: 1.000.000 pessetes.
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Si bé, hem de fer constar que aquestes transferències s'han
fer a càrrec del capítopl 2 dels pressuposts de l'Ibatur "compra de
béns i serveis".

Palma, 10 de març del 1995.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 577/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per l'Isba SGR l'any 1994.
(BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

Isba, SGR no ha efectuat cap transferència a
ajuntaments, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera durant el 1994.

Palma, 3 de març del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 578/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per l'Isba Serveis l'any 1994.
(BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

Isba, Serveis no ha efectuat cap transferència a
ajuntaments, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera durant el 1994.

Palma, 3 de març del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 579/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per l'Ibabsa l'any 1994. (BOPIB
núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

Durant l'any 1994 no s'ha realitzat cap transferència a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, amb càrrec als capítols 4 o 7
dels pressuposts de l'Institut de Biologia Animals de Balears SA.

Palma, 13 de març del 1995.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 580/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per Sefobasa l'any 1994.
(BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

Durant l'any 1994 no s'han fet transferències a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera, per part de Sefobasa.

Palma, 8 de març del 1995.
El director-gerent:
Miquel Ferrer i Ramis.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 583/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per l'Ibavi l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de
17 de febrer del 1995).

Per part de l'Institut Balear de la Vivenda durant l'any
19094 a l'illa de Formentera no s'ha fet cap transferència a qualsevol
institució esmentada anteriorment.

Palma, 16 de març del 1995.
El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 584/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per l'Institut Balear de Disseny l'any 1994.
(BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

La resposta és cap.

Palma, 28 de febrer del 1995.
El director-gerent:
Salvador Fortuny i Salas.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 575/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per Foment Industrial l'any 1994. (BOPIB
núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

Foment Industrial no h a realitzat cap transferència a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones i organismes
de l'illa de Formentera durant l'any 1994.

Palma, 24 de febrer del 1995.
El director-gerent:
Miquel Mercadal i Orfila.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 586/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut
l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).



BOPIB núm.181 - 12 de maig del 1995 4887

Aquest institut no ha realitzat cap transferència a
Formentera durant l'any 1994.

Marratxí, 6 de març del 1995.
El gerent de l'IBSJ:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 587/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per l'Ibasan l'any 1994. (BOPIB
núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

Per part de l'Institut Balear de Sanejament no s'ha fet cap
transferència, a l'ajuntament, persona o organisme de l'illa de
Formentera durant l'exercici 1994.

Palma, 16 de març del 1995.
El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 589/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per la Vice-presidència l'any
1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

L'Associació de Jubilats i Pensionistes de Formentera va
ser beneficiària amb càrrec a la partida 11100.112200.48000 del
pressupost general de la CAIB per al 1994, d'una subvenció de
90.000 pessetes per a la realització d'activitats socio-culturals.

Palma, 14 de març del 1995.
La vice-presidenta:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 591/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per la Conselleria de Turisme l'any 1994. (BOPIB
núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

Durant el 1994, les inversions a l'illa de Formentera per
part de la Conselleria de Turisme, amb càrrec al capítol 6 dels
seus pressuposts foren:

- Obres d'embelliment de Sant Francesc Xavier. 
Fase I: 8.518.955 pessetes.
- Obres d'embelliment de Sant Francesc Xavier. 
Fase II: 4.487.576 pessetes.
- Obres d'embelliment Nostra Senyora del Pilar (La Mola):
4.847.143 pessetes.

Projectes inclosos en el Pla extraordinari d'inversions i
millores d'infraestructures de les zones turístiques, Llei 7/1990.

Palma, 10 de març del 1995.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 593/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per la Conselleria d'Economia i Hisenda l'any 1994.
(BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

La Conselleria d'Economia i Hisenda no va tenir
especificades entre les seves funcions durant l'exercici 1994
activitats d'inversió directa territorialitzades per illes i, per tant, no
en va fer cap dins l'àmbit territorial de l'illa de Formentera.

Palma, 10 de març del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 595/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per la Conselleria d'Obres Públiques l'any 1994. (BOPIB
núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

Les correlatives realitzades amb càrrec a la Direcció
d'Obres Públiques i a la Direcció General de Medi Ambient han
estat:

- En matèria de carreteres, departament adscrit a la
Direcció General d'Obres Públiques, i segons la informació
facilitada pel seu cap, es troben destinats de manera permanent a
l'illa de Formentera dos peons i un camió de suport, havent-se
invertit durant l'exercici del 1994 la quantitat de 7.000.000 de
pessetes en diversos materials de reposició (barreres,
senyalitzacions, neteja, etc.).

- Pel que fa a la Direcció General de Medi Ambient,
s'informa des de la mateixa direcció que, durant l'any 1994, s'han
invertit 400.000 pessetes en concepte de neteja a l'illa de
s'Espalmador de Formentera.

Palma, 24 de març del 1995.
El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 596/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per la Conselleria de Sanitat l'any 1994. (BOPIB núm.
170 de 17 de febrer del 1995).

S'ha d'informar que no s'ha fet per aquest departament cap
inversió a l'illa de Formentera durant el 1994, segons les dades de
què disposam en aquesta conselleria.

Palma, 27 de març del 1995.
El conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.
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Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 597/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per la Conselleria de Comerç i Indústria l'any 1994.
(BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

Aquesta conselleria no ha fet cap inversió a l'illa de
Formentera durant l'any 1994.

La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 599/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per Serveis Comuns l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de
17 de febrer del 1995).

El Govern balear, amb càrrec a la Secció 31, Serveis
Comuns, no ha fet cap inversió directa que es pugui territorialitzar
dins l'àmbit físic de l'illa de Formentera, ja que aquesta no és la
seva funció.

Qüestió a part és que aquesta secció té com a objecte
inversions indirectes que pel seu caràcter s'han d'entendre incloses
a tot l'àmbit territorial tutelat per la CAIB.

Palma, 10 de març del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 601/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per l'Ibatur l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de
febrer del 1995).

L'Institut Balear de Promoció del Turisme no va fer cap
inversió durant l'any 1994 amb càrrec al capítol 6 dels seus
pressuposts, a l'illa de Formentera.

Palma, 10 de març del 1995.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 602/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per l'Isba SGR l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de
febrer del 1995).

Isba, SGR no ha efectuat cap inversió a ajuntaments,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera durant el 1994.

Palma, 3 de març del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 603/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per l'Isba Serveis l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de
febrer del 1995).

Isba, Serveis no ha efectuat cap inversió a ajuntaments,
empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de
Formentera durant el 1994.

Palma, 3 de març del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 604/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per l'Ibabsa l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de
febrer del 1995).

Inversions realitzades a l'illa de Formentera durant l'any
1994, a través d'Ibabsa, referides al capítol 6 dels pressuposts.

- Campanyes de sanejament ramader a les espècies d'oví-cabrum.
Total: 203.620 pessetes. Segons conveni amb la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.

- Curs de patologia, celebrat el mes de novembre i organitzat per
l'Associació d'Apicultors d'Eivissa-Formentera, patrocinat per
Ibabsa. Segons conveni amb el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera.

- Control coprològic, en el mes de febrer de diverses finques i
espècies.

- Distribució de material per a campanyes de sanejament ramader
i vacunes, segons conveni amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca:

- 1000 tubs buits
- 600 agulles.
- 150 dosis Rev-1.
- 150 dosis Tuberculina bovina.
- 150 dosis Tuberculina aviar.
- 225 crotals oví/cabrum.
- 1 caixa de guants.
- 5 talonaris de vacunacions.
- 4 marcadors grassos.

- Distribució de productes zoosanitaris per a tractaments
antiparasitaris interns i externs, per un import de 543.932 pessetes.

- 54 flascons Toxipra Plus.
- 3 flascons Valvacen Cose.
- 23 flascons Vermiprazol.
- 39 flascons Ivomec Ovino 50 cc.
- 8 flascons Taktic.
- 15 flascons Ectaz.
- 19 flascons Arpon.
- 41 Paquets Apistan.
- 25 flascons Rintal.
- 4 flascons Neomastripa-Sec.

Palma, 13 de març del 1995.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.
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Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 605/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per Sefobasa l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de
febrer del 1995).

Les inversions més significatives varen ser les del
projecte d'actuacions de conservació en els illots d'Eivissa i
Formentera. L'import total ascendí a 10.085.035 pessetes, de les
quals ja s'invertiren vuit milions de pessetes l'any 1994.

Els treballs d'aquest projecte són:

- Vigilància i neteja en els illots durant els mesos d'estiu del 1994
i l'estiu del 1995.

- Senyalització dels illots.

- Estudi tècnic sobre fauna, flora i els impactes ambientals de tots
els illots, així com la redacció d'una guia divulgativa dels seus
valors i l'edició d'aquesta guia divulgativa dels seus valors i
l'edició d'aquesta guia que, en l'actualitat es troba a la impremta.

També s'han destinat imports importants per "el control
de poblacions de gavines", així com una cobertura aèria i brigada
disponible de Sefobasa, en cas d'incendi forestal.

Palma, 8 de març del 1995.
El director-gerent:
Miquel Ferrer i Ramis.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 608/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per l'Ibavi l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de
febrer del 1995).

Per part de l'Institut Balear de la Vivenda durant l'any
1994 a l'illa de Formentera no s'ha fet cap inversió.

Palma, 16 de març del 1995.
El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 609/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per l'Institut Balear de Disseny l'any 1994. (BOPIB
núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

La resposta és cap.

Palma, 27 de febrer del 1995.
El director-gerent:
Salvador Fortuny i Salas.

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 610/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per Foment Industrial l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de
17 de febrer del 1995).

Foment Industrial, SA, no ha realitzat cap inversió a l'illa
de Formentera durant l'any 1994.

Palma, 24 de febrer del 1995.
El director-gerent:
Miquel Mercadal i Orfila.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 611/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut l'any 1994.
(BOPIB núm. 170 de 17 de febrer del 1995).

L'esmentat institut no ha realitzat cap inversió a
Formentera durant l'any 1994.

Marratxí, 6 de març del 1995.
El gerent de l'IBSJ:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 612/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per l'Ibasan l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de 17 de
febrer del 1995).

Per part de l'Institut Balear de Sanejament durant l'any
1994 a l'illa de Formentera no s'ha fet cap inversió amb càrrec al
capítol VI.

Palma, 16 de març del 1995.
El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 613/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per la Vice-presidència l'any 1994. (BOPIB núm. 170 de
17 de febrer del 1995).
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Llevat d'error o omissió el capítol d'inversions als
pressuposts de la Vice-presidència per al 1994 no incloïa cap
aplicació pressupostària que, per la seva naturalesa, es pugui
territorialitzar.

Palma, 10 de març del 1995.
La vice-presidenta:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 851/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a sol•licitud del Consell
Assessor de Ràdio Televisió a les Illes Balears. (BOPIB núm. 171
de 24 de febrer del 1995).

Amb data de dia 15 de març, el president del Govern de
les Illes Balears es va reunir amb el delegat a les Illes Balears de
Ràdio Televisió Espanyola, Antoni Vidal, i amb el director del
centre territorial de Televisió a les Illes Balears, Antoni Traveria,
per tal de continuar els contactes sobre la possibilitat d'una
col•laboració futura entre ambdues institucions. En aquesta reunió
es va informar que la Direcció General de Televisió Espanyola ha
delegat en el director d'Estratègia Corporativa de RTVE, Sr,
Manuel Melero, per dur endavant contactes amb els governs
autònoms de cara a possibles convenis de col•laboració o altres
sistemes que puguin permetre l'ampliació de la programació
pròpia dels centres territorials de Televisió Espanyola. En aquesta
reunió es va acordar que, per part de RTVE, es farien gestions per
tal que l'esmentat Sr. Melero es pugui entrevistar amb la vice-
presidenta del Govern balear, Rosa Estaràs, per exposar quins són
els projectes de futur. L'entrevista es podria dur a terme les
pròximes setmanes.

Els responsables de RTVE a les Balears varen explicar
també altres projectes sobre informació del procés electoral i
sobre el recompte del dia de les eleccions, així com el projecte de
construcció d'un nou centre de TV a les Illes Balears, en
col•laboració amb les institucions públiques de les Illes Balears.

El Govern de les Illes Balears no ha pogut respondre fins
ara a la pregunta del Grup Parlamentari PSM i EEM perquè estava
pendent aquesta entrevista que, com he dit, ha tengut lloc dia 15
de març del 1995.

Palma, 16 de març del 1995.
El cap del Gabinet de Mitjans de Comunicació:

Eduardo Jiménez.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 930/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a Consell Balear de la
Producció Agrària Ecològica. (BOPIB núm. 172 de 3 de març del
1995).

L'article 14.2 del Decret 99/1994, de 21 de setembre, pel
qual es crea el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica,
preveu que la Conselleria d'Agricultura i Pesca assumeixi, a petició
de la Junta Rectora del Consell, les tasques d'inspecció
contemplades a l'article 5è del Reglament. La Junta Rectora del
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica no ha sol•licitat
a la conselleria l'assumpció d'aquestes funcions, donat que a la
reunió de la Junta Rectora de 8 de febrer del 1995 es va contractar
la Sra. Francisca Maria Martí Llodrà com a veedora de l'esmentat
consell balear i es va sol•licitar la seva habilitació per part de
l'organisme competent a la Conselleria d'Agricultura i Pesca com
s'estableix a l'article 14.1 de l'esmentat decret.

Palma, 27 de març del 1995.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 931/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a Consell Balear de la
Producció Agrària Ecològica. (BOPIB núm. 172 de 3 de març del
1995).

Amb data de 26 d'octubre del 1994 es va constituir la
Junta Rectora del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica,
que es va publicar mitjançant ordre del conseller d'Agricultura i
Pesca, en el BOCAIB núm. 146, de 29 d'octubre del 1994.

La Junta Rectora de la Producció Agrària Ecològica és
formada per les persones i entitats següents:

President: Sr. Pedro Quetglas i Llodrà.

Vocals productors: Sr. Joan Bisbal i Morell, Sr. Antoni Seguí i
Llompart i Sr. Miguel Mas i Garau.

Vocals elaboradors: Sr. Manuel Montero i Garcia, Sr. Arturo
Maside i Vázquez, en representació de la SCL del Camp Mallorquí.

Vocal representant de la UIB: Sr. Antoni Bennàsar i Roig.

Vocals en representació de les OPAS: Sra. Margalida Estelrich, en
representació de la Unió de Pagesos de Mallorca.

Vocal en representació de les organitzacions ecologistes: Sr. Jordi
López i Bezunartea, en representació del GOB.

Vocal en representació de les organitzacions de consumidors: Sr.
Sebastià Joan i Amengual, en representació de La Defensa.

Vocals en representació de la Conselleria d'Agricultura i Pesca: Sr.
Joan Gomila i Salas i Sr. José M. Ribera i Puchol, que actuarà com
a secretari.

Atès que la Junta Rectora és provisional i una de les
tasques que té encomanades és la convocatòria d'eleccions, els
integrants a què fa referència l'article 8.2 han estat proposats pel
sector.
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Quant als vocals a què es refereix l'article 8.3, a la
reunió de la Junta Rectora de 15 de març del 1995, es va decidir
convocar assemblea general per al proper dia 5 de maig i
proposar-li la data de 17 de juny del 1995 per a les eleccions.

El reglament de règim intern va ser aprovat per
l'assemblea general de 25 de febrer del 1995. Encara no s'ha
publicat perquè a mitjan mes d'abril sortirà un nou reglament de
la UE i pot ser que hi hagi rectificacions.

Palma, 27 de març del 1995.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta escrita RGE núm. 1429/95. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de maig del 1995, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1517/95,
presentat pel Grup Parlamentari PSM i EEM, mitjançant el qual se
sol•licita la retirada de la pregunta de referència, relativa a
pagament de la subvenció a la comissió promotora de la proposició
de llei d'iniciativa popular de prohibició de la incineració,
publicada en el BOPIB núm. 179, de 21 d'abril del 1995.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 180.

- Pàgs. 4863 i 4868. 1.3.3. Mocions. Apartat B)
On diu: RGE núm. 12890/95
Ha de dir: RGE núm. 1290/95

- Pàgs. 4863 i 4869. 1.4. Informació. Apartat A)
On diu: RGE núms. 678/95, 690/95 i 627/95.
Ha de dir: RGE núms. 678/95, 684/95 i 627/95.

- Pàg. 4870. 4. INFORMACIONS.
On diu: Termini d'execució: 9 de juny del 1995.
Ha de dir: Termini d'execució: 16 de juny del 1995.
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