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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.- Retolació i senyalització toponímiques de carrers i
d'indrets històrico-artístics, d'acord amb les formes pròpies de les
Illes Balears.
4.- Suport a activitats culturals diverses (conferències,
taules rodones, formació lingüística, etcètera).

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 220/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a venda de drogues a Son
Ferriol (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).

5.- Suport a iniciatives de promoció de la llengua i la
cultura pròpies que es duguin a terme en col•laboració amb entitats
i associacions locals.
Les aportacions econòmiques de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports pre a aquests conceptes seran a càrrec de la
partida pressupostària 13101.455100.64000.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

No.
No.

Ordre de Publicació

Per solucionar el problema de l'ocupació de la finca, el
dia 31 d'octubre de 1995 es va sol•licitar al jutge de guàrdia
l'autorització per al desallotjament, el qual es va efectuar per la
Guàrdia Civil el dia 11 de desembre de 1995.
De moment cap.
Palma, 21 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 261/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a auditoria de la
Fundació Illes Balears (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).
1.- L'empresa encarregada de l'auditoria és Gasso y Cia
Auditores.

D)
A la Pregunta RGE núm. 263/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a criteris per a la participació
a les beques previstes a l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació
i Esports, de 28 de desembre de 1995 (BOCAIB del 2.1.96) (BOPIB
núm. 28 de 31 de gener del 1996).
D'una lectura atenta de la convocatòria de les beques
d'investigació, feta mitjançant l'Ordre del conseller de Cultura,
Educació i Esports, del 28 de desembre de 1995, hom pot
comprovar que en cap moment no s'exclouen els enginyers de
telecomunicacions per optar a les beques en l'àmbit de l'Institut
Balear de Telemàtica (IBIT), previstes als subpunts 1 i 4 de la
convocatòria indicada.
Malgrat que, entre els requisits específics que la
convocatòria fixa, no es fa esment dels enginyers de
telecomunicacions, llur participació ve admesa pel número 2 de
l'Ordre esmentada, al punt 2.1, quan diu "estar en possessió del títol
de llicenciat, d'enginyer o d'arquitecte superior".
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

2.- Com exposàrem a l'escrit d'aquesta conselleria (del
qual us adjuntam còpia) el breu termini assenyalat per a la
realització de l'auditoria és la causa del retard en donar-ne
compliment del treball.
3.- Enllaçat en l'apartat anterior, de seguida que la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports disposi de la
documentació sol•licitada, en donarà trasllat a aquesta institució.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 262/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a Pla pilot de
normalització lingüística de Sant Josep (BOPIB núm. 28 de 31 de
gener del 1996).
Les activitats previstes en el Pla de foment del
coneixement i l'ús de la llengua catalana, derivades de l'acord
signat pel Govern balear i l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
(Eivissa), el dia 18 de març de 1996, han de ser dutes a terme
després de la signatura del corresponent programa anual que,
d'acord amb el conveni esmentat, ha de ser acordat entre
l'Ajuntament, que ha presentat la proposta, i la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports. Aquestes activitats es refereixen a:
1.- Normalització lingüística de l'Ajuntament, mitjançant
el suport de serveis d'assessorament lingüístic per a les
comunicacions i documentacions de la institució local.
2.- Edició de llibres en català sobre aspectes culturals,
històrics i lingüístics relacionats amb l'entorn i la promoció dels
valors patrimonials lingüístics i culturals.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 264/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a composició de la Comissió
per a la selecció dels candidats, prevista a l'Ordre del Conseller de
Cultura, Educació i Esports, de 28 de desembre de 1995 (BOCAIB
2.1.96) (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).
La intervenció del Govern de la Comunitat Autònoma és
membre de la Comissió de selecció que ha de fer tria dels candidats
a les beques d'investigació, previstes a la convocatòria feta
mitjançant l'Ordre de 28 de desembre de 1995 a què la pregunta fa
referència, perquè així s'ha convingut entre els responsables de ls
Conselleria d'Economia i Hisenda i els d'aquesta conselleria, perquè
es considera útil i convenient per fer labors de coordinació de les
inversions pressupostàries que les diverses conselleries del Govern
balear destinen a les beques d'investigació.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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F)

H)

A la Pregunta RGE núm. 265/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a acreditació del "bon
domini de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears" (BOPIB
núm. 28 de 31 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 267/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a "bon domini de la llengua
catalana" (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports pensa fer
efectiva l'acreditació del "bon domini de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears", establert, com a mèrit preferent, a
l'Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, del 28 de
desembre de 1995, mitjançant les certificacions acadèmiques
adients, les certificacions emeses per la Junta Avaluadora de
Català, i així mateix, mitjançant els mèrits que els aspirants
al•leguin i que siguin acreditatius d'haver assolit un nivell alt de
coneixements de llengua catalana.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports entén per
"bon domini de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears" que
la persona, en aquest cas, sol•licitant d'una beca d'investigació ha de
tenir:
1.- Un domini de l'ús de la llengua catalana, per poder:
a) Entendre tot tipus de textos orals, en qualsevol varietat
i registre lingüístic, dins dels límits de la cultura general.
b) Llegir tot tipus de textos en qualsevol varietat i registre
lingüístic, dins els límits abans indicats.
c) Escriu amb correcció en la varietat estàndard en els
registres d'ús general.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 266/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a partida pressupostària
a la qual s'imputa l'import de les beques previstes a l'Ordre del
Conseller de Cultura, Educació i Esports, de 28 de desembre de
1995 (BOCAIB 2.1.96) (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).
Les 11 beques d'investigació, incloses a l'apartat A de la
convocatòria, les 14 de l'apartat C i les 10 de l'apartat D s'imputen
a la partida 13201 422005 48000 de la Direcció General
d'Educació d'aquesta conselleria.
Les 4 beques d'investigació, incloses a l'apartat B de la
convocatòria, s'imputen a la partida 13101 455100 48000 de la
Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria.
Les 5 beques d'investigació, incloses a l'apartat E de la
convocatòria, s'imputen a la partida pressupostària 11201 126500
63000 de la Conselleria de Presidència.
La dotació de la resta de beques serà finançada amb
càrrec als pressuposts de BITel Baleares Innovación Telemática,
S.A. i el Centre Balears Europa.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

d) Parlar amb correcció en la varietat estàndard en els
registres d'ús general.
2.- Un domini pràctic del sistema lingüístic i el
coneixement dels principals conceptes teòrics.
3.- Coneixements del marc social, cultural i històrics de la
llengua.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 268/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a partida pressupostària a la
qual s'imputa l'import previst a la resolució del Conseller de Cultura,
Educació i Esports, de 15-12-95, BOCAIB del 2-1-96 (BOPIB núm.
28 de 31 de gener del 1996).
La partida pressupostària a la qual s'imputa l'import
previst a la resolució del conseller de Cultura, Educació i Esports,
de dia 15/12/1995, és la següent:
Partida 13301.457001.48000 0. Concepte: transferències
a famílies i institucions sense ànim de lucre.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
J)
A les preguntes RGE núm. 283/96 a 288/96, presentades per
l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relatives a cursos de
formació ocupacional a empreses i institucions realitzats durant els
anys 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 i 1995 (BOPIB núm. 28 de 31 de
gener del 1996).
En contestació a les preguntes escrites números de la
283/96 a la 288/96, el conseller que subscriu us tramet adjunta la
relació dels cursos de formació ocupacional a empreses i
institucions que s'han realitzat de l'any 1990 a l'any 1995,
respectivament.
Atès que totes les preguntes són d'idèntic contingut però
corresponents a anys distints i que existeixen cursos que
s'imparteixen entre dos anys, hem considerat convenient contestarles de forma conjunta; això, però, no menyscaba el contingut de la
informació.
Palma, 15 de febrer del 1995.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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K)

M)

A les preguntes RGE núm. 289/96 a 304/96, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relatives a partides
econòmiques que s'han transferit per a inversions i per estudis,
informes o dictàmens a la Universitat de les Illes Balears des de
1995 a 1988 (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 370/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay i Llopis, relativa a problemàtica dels
residus hospitalaris de la clínica Juaneda (BOPIB núm. 28 de 31 de
gener del 1996).

En contestació a les preguntes escrites números de la
289/96 a la 304/96, ambdues incloses, el conseller que subscriu us
tramet adjunta còpia de les contestacions de les diferents
conselleries del Govern balear i de les empreses públiques.
Palma, 29 de febrer del 1995.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

- Se suposa que aquest centre disposa d'un sistema
d'incineració per als residus infecciosos.
- La situació és millorable.
- El Govern està acabant el procediment per a l'aprovació
d'un decret que reguli la gestió dels residus hospitalaris, tant en la
vessant intrahospitalària com en la de gestió final.
Palma, a 6 de març del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 368/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a oficina del Govern balear
a Brussel•les (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).
Des de fa uns dies Balears té una representació, una
oficina del Centre Balears Europa en el lloc on es prenen, avui,
moltes de les grans decisions que influeixen a la vida dels
ciutadans de Balears i que ens afecten directament. A Brussel•les
es genera diàriament una informació vital que hem de rebre amb
la rapidesa indispensable si no volem donar l'esquena a Europa.

N)
A la Pregunta RGE núm. 371/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay i Llopis, relativa a problemàtica dels
residus hospitalaris de la clínica Femenia (BOPIB núm. 28 de 31 de
gener del 1996).
- Aquest centre disposa d'un sistema d'autoclau per als
residus hospitalaris.
- La situació és millorable.
- El Govern està acabant el procediment per a l'aprovació
d'un decret que reguli la gestió dels residus hospitalaris, tant en la
vessant intrahospitalària com en la de gestió final.

Hem manifestat recentment, des del Govern, quin ha de
ser el nostre repte: el repte de fer-nos escoltar a Brussel•les com
a regió i com a comunitat autònoma insular que es reconeix, i
s'identifica amb la realitat d'altres illes de la Mediterrània.
I malgrat el que hagi pogut interpretar el Sr. Diputat
d'unes declaracions, l'Oficina de Balears a Brussel•les no serà cap
seu de representació oficial del Govern balear.
L'Oficina neix com a un lloc de treball i -com ha dit el
President de la Comunitat Autònoma- "és un pont al servei de la
societat civil, un enclavament que tendrà una utilitat molt
proporcional a la demanda que aquesta mateixa societat civil
generi".
Palma, 9 d'abril del 1996.
La Vicepresidenta:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, a 6 de març del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 372/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay i Llopis, relativa a problemàtica dels
residus hospitalaris de la clínica Rotger (BOPIB núm. 28 de 31 de
gener del 1996).
- Aquest centre disposa d'un sistema d'incineració per als
residus hospitalaris amb gas.
- La situació és correcta.
- El Govern està acabant el procediment per a l'aprovació
d'un decret que reguli la gestió dels residus hospitalaris, tant en la
vessant intrahospitalària com en la de gestió final.
Palma, a 6 de març del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.
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P)

S)

A la Pregunta RGE núm. 373/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, relativa a problemàtica dels
residus hospitalaris de l'Hospital de Son Dureta (BOPIB núm. 28
de 31 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 376/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay i Llopis, relativa a problemàtica dels
residus hospitalaris de la Policlínica Miramar (BOPIB núm. 28 de
31 de gener del 1996).

- Aquest centre disposa d'un sistema d'autoclau per a
l'esterilització dels residus hospitalaris.

- Aquest centre disposa d'un sistema d'incineració per als
residus infecciosos.

- La situació és correcta.
- El Govern està acabant el procediment per a
l'aprovació d'un decret que reguli la gestió dels residus
hospitalaris, tant en la vessant intrahospitalària com en la de gestió
final.

- La situació és millorable.
- El Govern està acabant el procediment per a l'aprovació
d'un decret que reguli la gestió dels residus hospitalaris, tant en la
vessant intrahospitalària com en la de gestió final.
Palma, a 6 de març del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Palma, a 6 de març del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 374/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, relativa a problemàtica dels
residus hospitalaris de l'Hospital General de Mallorca (BOPIB
núm. 28 de 31 de gener del 1996).
- Aquest centre disposa d'un sistema d'incineració per als
residus infecciosos.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 378/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay i Llopis, relativa a problemàtica dels
residus de l'escorxador de Manacor (BOPIB núm. 28 de 31 de gener
del 1996).
La normativa aplicable al respecte (Reial Decret 2224/93)
disposa que els residus orgànics d'escorxador han de ser eliminats
mitjançant incineració o enterrament, o si un cas transformar-se en
farines per alimentació animal mitjançant mètodes adequats.

- La situació és millorable.
- El Govern està acabant el procediment per a
l'aprovació d'un decret que reguli la gestió dels residus
hospitalaris, tant en la vessant intrahospitalària com en la de gestió
final.
Palma, a 6 de març del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

En el cas que ens ocupa, els residus es depositen en
recipients especials, estancs, retirant-se al final de la jornada de
feina pel servei de recollida de residus del municipi de Manacor, per
al seu posterior enterrament, corresponent la gestió d'aquests a
l'Ajuntament de Manacor, mitjançant el servei concessionari per a
la recollida de residus del terme municipal de Manacor "Aseo
Urbano, S.A.", sent el destí final dels esmentats residus la seva
eliminació mitjançant enterrament a l'abocador controlat d'alta
densitat de Son Sureda Pobre.
Palma, a 27 de febrer del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 375/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, relativa a problemàtica dels
residus hospitalaris de l'Hospital Joan March (BOPIB núm. 28 de
31 de gener del 1996).

Ordre de Publicació
U)

- Aquest centre disposa d'un sistema d'incineració per als
residus infecciosos.
- La situació és millorable.
- El Govern està acabant el procediment per a
l'aprovació d'un decret que reguli la gestió dels residus
hospitalaris, tant en la vessant intrahospitalària com en la de gestió
final.
Palma, a 6 de març del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

A la Pregunta RGE núm. 379/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay i Llopis, relativa a problemàtica dels
residus de l'escorxador d'Inca (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del
1996).
La normativa aplicable al respecte (Reial Decret 2224/93)
disposa que els residus orgànics d'escorxador han de ser eliminats
mitjançant incineració o enterrament, o si un cas transformar-se en
farines per alimentació animal mitjançant mètodes adequats.
En el cas que ens ocupa, els residus es depositen en
recipients especials, estancs, retirant-se al final de la jornada de
feina per a incinerar-los al forn crematori existent a l'escorxador.
Una part, però, dels residus (concretament restes de butzes
i budells) són transformats en farines per a consum animal, després
d'un tractament tèrmic a temperatures altes en un digestor de
l'escorxador, i per altra banda, concretament pels de porquí i potons
de be es depositen al contenidor de fems per a la recollida pel servei
municipal d'Inca ("Limpiezas Urbanas de Mallorca"), i posterior
enterrament a l'abocador autoritzat del terme municipal de Santa
Margalida.
Dels residus que s'incineren o transformen, el propi
escorxador n'és el gestor, i d'aquells que s'envien a l'abocador
esmentat és l'Ajuntament d'Inca, mitjançant el concessionari
"Limpiezas Urbanas de Mallorca".
El destí final dels esmentats residus és :
- eliminació, mitjançant incineració al forn crematori de
l'escorxador.
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- transformació d'una part dels residus (restes de butzes
i budells) en farines per a consum animal, després d'un tractament
tèrmic en un digestor de l'escorxador.
- eliminació de la resta de residus (potons de be i pels de
porquí), mitjançant enterrament a l'abocador autoritzat del terme
de Santa Margalida.
Palma, a 27 de febrer del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 384/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a ajuts comunitaris per a
l'eradicació del Carpobrotus edulis (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer
del 1996).
- El Carpobrotus edulis que ha proliferat al nord-est de
l'illa de Menorca s'està tractant per tal d'eliminar-lo als llocs que
s'ha implantat i assilvestrat, amb càrrec al programa operatiu 5BFoner II i per tal cosa no es pot acollir a un altre programa
comunitari.

Ordre de Publicació

Palma, a 3 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

V)
A la Pregunta RGE núm. 383/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a eradicació del
Carpobrotus edulis (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
- Març 1995
- Els següents terminis, fases i quantia estaran
relacionats amb l'evolució i resultats de la primera fas.
- S'han eliminat 10.000 kg de planta. És encara massa
prest per avaluar els resultats definitius, que no són valorables
biològicament fins d'aquí a alguns anys.
Palma, a 28 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 386/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13201-422001-54000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).
La partida a què fa referència a la pregunta parlamentària
-13201 422001 54000- no existeix al pressupost de 1995, per la qual
cosa no poden oferir-vos cap resposta.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 387/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13201-422002-64000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).
G07470966 Conveni amb l'OAM per dur a terme mostra-exposició
astronomia. 21-03-95 2.000.000
G0041338E Conveni de col•laboració amb el Goethe Inst. de
Barcelona. 24-7-95 500.000
P0705100F Conveni de col•laboració per l'experimentació del
MEPIB. 28-7-95 166.666
P0700600J Conveni de col•laboració per l'experimentació del
MEPIB. 18-7-95 166.666
P0706200C Conveni de col•laboració per l'experimentació del
MEPIB. 18-7-95 166.666
043094946 Col•laboració amb equip de professors que preparen les
competències. 10-3-95 351.849
077779375 Verificació dades guia bibliogràfica de les Balears. 293-95 373.750
041259768 Edició actes CEIG 94, treballs impressió. 29-3-95
226.720
A070B0419 Adquisició rondalles mallorquines per material
didàctic. 29-3-95 280.000
B07321029 Impressió llibre col•lecció pedagogia ambiental núm.
9. 10-4-95 431.600
A08089187 Bitllets PM-BCN-PM per grup universitat catalana
d'estiu. 7-4-95 248.700
B07623390 Desplaçaments culturals per intercanvi d'alumnes. 7-495 254.100
B07321029 Fullets i cartells cursos d'anglès a Anglaterra 1995. 104-95 556.800
B07709090 Impressió de programes jornades culturals de de l'EDI.
10.4.95 60.900
E07290356 Gorres, propaganda per donar als participants Banc de
Dades. 7-4-95 111.493
G07126956 Realització màster vídeo El Modernisme a Mallorca. 74-95 739.000
G07126956 Publicitat a la revista Pissarra. 10-4-95 250.000
022560499 Recull, adaptació, anàlisi i finalització de treball. 10-495 200.000
B07544232 Maquetació, confecció de decorats programa Banc de
Dades. 7-4-95 750.000
G79362497 Realització curs de formació del professorat cam.
solidari. 7-4-95 500.000
G35103431 Elaboració 1r tom col•lecció de recull de ciències
socials. 12-4-95 300.000
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B07584105 Gravació cançons infantils autor Andreu Bennàssar.
12.4.95 422.675
E07142508 Caràtules vídeo, impressió, disseny vídeo "El
Modernisme". 18-4-95 197.200
B07578792 Adquisició revista llegir per material didàctic escolar.
12-4-95 182.100
G07126956 Manipulat caràtules i video Modernisme. 26-4-95
694.050
B07268865 Vídeo Modernisme a Mallorca, còpies VHS. 26-4-95
369.750
B07623390 Desplaçament cultural grup coral. 26-4-95 254.100
G79362497 Curs formació professorat campanya solidaritat. 26-495 500.000
E07456361 Bolígraf, propaganda programa Banc de Dades. 26-495 46.980
B07321029 Impressió llibre col•lecció pedagogia núm 10. 26-4-95
431.600
G35103431 Elaboració tom de la col•lecció recull bibliogràfic de
ciències socials. 26-4-95 300.000
041389394 Treball avaluació de centres. 2-5-95 300.000
043074005 Informació sobre l'ensenyament musical superior a
Itàlia. 2-5-95 120.000
B07584105 Gravació cançons infantils de l'autor Andreu
Bennàssar. 2-5-95 422.675
G07138595 Confecció enquesta. 2-5-95 213.000
A07080419 Impressió i enquadernació del llibre Estimem la
nostra terra. 2-5-95 625.350
B07544232 Maquetació, construcció de decorats programa Banc
de Dades. 2-5-95 400.000
E07575285 Distribució del material i llibres als col•legis de
Mallorca. 2-5-95 315.613
G07070196 Organització XI Trobada d'Escoles Mallorquines. 2-595 500.000
B07623390 Bitllet i hotel d'expert per assistència reunió educació.
3-5-95 37.430
B07660855 Prospecte i cartells V Jornades pedagògiques. 3-5-95
200.000
B07623390 Bitllet i hotel experts elaboració guia d'Història. 22-595 100.796
036181440 Tradució a l'anglès actes simpòsium Asnimo. 25-5-95
150.000
042945891 Material didàctic programa Banc de Dades. 12-6-95
28.051.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 388/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13201-422003-64000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).
Conveni CAEB. 13.6.95. 2.000.000
B07678915. Promoció ús llengua catalana. 2.3.95. 272.600
B28212025. Col•laboració suplement educatiu. 25.5.95. 735.424
A07074594. Col•laboració suplement educatiu. 12.4.95. 363.610
G07126956. Promoció revista educativa. 12.4.95. 75.000
A07052582. Promoció ús llengua catalana. 5.12.95. 7.161.376
G58170465. Activitats cultura catalana. 19.5.95. 300.000
B28212025. Col•laboració suplement educatiu. 3.7.95. 735.425
B07623390. Promoció cultura catalana. 23.5.95. 196.080
G07299381. Activitats cultura catalana. 23.5.95. 80.000
A07074594. Promoció suplement educatiu. 30.5.95. 590.869
B07322159. Activitats educació. 30.5.95. 392.200
B07578792. Promoció publicació educativa. 20.6.95. 144.991
G07126956. Promoció publicació educativa. 20.6.95. 75.000
B07322159. Activitats educatives. 21.6.95. 392.200
B28212025. Promoció educació. 31.7.96. 735.425
B07590987. Promoció educació. 6.7.95. 195.000
A07074594. Col•laboració suplement educatiu. 7.7.95. 454.515
B28212025. Promoció activitats educació. 7.8.95. 508.300
A070158450. Promoció activitats educació. 7.8.95. 75.400
B07623051. Promoció activitats educació. 7.8.95. 17.400
A28281368. Activitats en llengua catalana. 13.10.95. 435.000
A07258031. Activitats en llengua catalana. 17.10.95. 481.400
A07242753. Promoció política lingüística. 17.10.95. 348.000
A07015845. Promoció activitats educatives. 20.11.95. 75.400
A07242753. Col•laboració suplement educatiu. 20.11.95. 300.000
A28028744. Reunió transferències educació. 11.12.95. 19.720
A07074594. Promoció cultura Illes Balears. 11.12.95. 38.539
A07242753. Promoció activitats educació. 28.12.95. 300.000
G07586779. Promoció activitats educació. 28.12.95. 490.000
41351176. Activitats cultura catalana. 28.12.95. 352.941
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 389/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13201-422003-64000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).
A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.
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AC)
A la Pregunta RGE núm. 390/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de
la partida 13201-422005-64000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
041379598. Adquisició de material didàctic infantil. 2.2.95.
163.600
B07668270. Realització d'estudi sobre l'FP a la Unió Europea.
14.2.95. 174.000
G07065709. Edició llibres "Guia Projecte LING". 22.5.95.
468.000
A07449218. Compra material per l'Escola d'Estiu-95. 26.5.95.
100.186
B07623390. Bitllets avió presentació i reunió progr. inform. de
gestió de centres. 12.6.95. 42.200
B07623390. Bitllet reunió projecte pilo europeus Leonardo i Juv.
7.9.95. 24.150
B07623390. Bitllet avió assistència seminari Hispano-Britànic.
9.11.95. 24.150
G07057896. Conveni per curs de noves demandes de formació a
Balears. 2.8.95. 1.611.200
002494279. Currículum propi a les Escoles d'Afults del Pla.
21.9.95. 323.363
A07039514. Adquisició material didàctic. 14.11.95. 60.115

B07590987.
"
"
"
30.5.95. 325.000
A07029820.
"
"
"
18.12.95. 9.992.500
A07242753.
"
"
"
16.6.95. 249.632
B07590987.
"
"
"
16.6.95. 95.009
B07284649.
"
"
"
6.7.95. 371.200
B07719669.
"
"
"
6.7.95. 232.000
G07278385.
"
"
"
6.7.95. 49.764
B07063761.
"
"
"
6.7.95. 174.000
A28281368.
"
"
"
20.7.95. 116.000
A28281368.
"
"
"
20.7.95. 69.600
A07509698. Prom. inaug. Museu Menorca. 31.7.95. 290.000
A28281368. Promoció activ. Conselleria. 31.7.95. 435.000
A07074594.
"
"
"
31.7.95. 95.352
B07321029.
"
"
"
31.7.95. 236.461
A07099500.
"
"
"
17.10.95. 89.900
A07052582.
"
"
"
17.10.95. 279.250
A07724966.
"
"
"
20.11.95. 75.400
Existeix un romanent de 367.474 pessetes que no s'ha incorporat als
pressuposts de 1996.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
AG)

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

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 391/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de
la partida 13201-422006-48000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
Q0700002I. Conveni per dur a terme pla d'educació d'adults 9495. 18.7.95. 600.000
Q0700269D. Conveni per dur a terme pla d'educació d'adults 9495. 24.7.95. 600.000
G07259997. Conveni de col•laboració pla d'adults. 14.6.95.
1.200.000
G07205305. Conveni de col•laboració pla d'adults. 13.9.95.
600.000
G07220064. Conveni de col•laboració pla d'adults. 17.7.95.
2.100.000

A la Pregunta RGE núm. 394/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13001-455001-64000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).
En virtut de la Llei 6/1994 de 13 de desembre (BOCAIB
29-12-94) d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, s'atribueixen al
Consell Insular de Mallorca totes les competències executives i de
gestió assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
les esmentades matèries.
Per donar compliment a tot el que en ella s'exposa es va
tramitar la modificació de crèdit núm. 5003 mitjançant la qual es
varen transferir tots els crèdits corresponents a les esmentades
activitats, per la qual cosa no s'ha carregat despesa alguna en
aquesta partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

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

Ordre de Publicació
AH)

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 392/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de
la partida 13202-422007-64000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
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
AF)
A la Pregunta RGE núm. 393/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de
la partida 13001-451001-64000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
A28281368. Promoció activitats Conselleria. 21.3.95. 232.000
G07278385. "
"
"
21.3.95. 49.764
B07670334. "
"
"
22.2.96 9.808.292
A07074594. Col•laboració suplement cultural. 4.4.95. 409.063
B07578792. Promoció cultural. 6.4.95. 133.400
42991161. Promoció activitats Conselleria. 6.4.95. 98..948
A28281368.
"
"
"
21.4.95. 116.000
A07242753.
"
"
"
21.4.95. 348.000
A28281368.
"
"
"
25.5.95. 116.000
B07578792.
"
"
"
25.5.95.114.991

A la Pregunta RGE núm. 395/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13001-455002-64000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).
En virtut de la Llei 6/1994 de 13 de desembre (BOCAIB
29-12-94) d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, s'atribueixen al
Consell Insular de Mallorca totes les competències executives i de
gestió assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
les esmentades matèries.
Per donar compliment a tot el que en ella s'exposa es va
tramitar la modificació de crèdit núm. 5003 mitjançant la qual es
varen transferir tots els crèdits corresponents a les esmentades
activitats, per la qual cosa no s'ha carregat despesa alguna en
aquesta partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació

AI)

AL)

A la Pregunta RGE núm. 396/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de
la partida 13101-455002-48000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 399/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13108-455002-64000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit número 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13101-455002-48000, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.

Atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que estableix
es va realitzar la modificació de crèdit número 3/95, mitjançant la
qual es varen transferir els crèdits del pressupost de 1995 a cada
consell insular i, en concret, els de la partida pressupostària 13108455002-64000, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a
aquesta partida.

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

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AJ)

AM)

A la Pregunta RGE núm. 397/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de
la partida 13101-455002-64000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 400/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13101-455003-47000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit número 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13101-455002-64000, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.

Atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que estableix
es va realitzar la modificació de crèdit número 3/95, mitjançant la
qual es varen transferir els crèdits del pressupost de 1995 a cada
consell insular i, en concret, els de la partida pressupostària 13101455003-47000, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a
aquesta partida.

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

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AK)

AN)

A la Pregunta RGE núm. 398/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de
la partida 13107-455002-64000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 401/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13202-455003-64000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit número 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del pressupost de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13107-455002-64000, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

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

AQ)

A la Pregunta RGE núm. 402/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de
la partida 13105-455003-61100 dels pressuposts de 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 415/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13302-457002-62000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).

(S'especifica quantitat, preceptor, data i concepte)
257.017 B07058647 21.2.95 Treballs de fusteria
704.992 B07597347 30.8.95 Millorament Casa Cultura
591.600 41393873 7.8.95 Reforma Casa Cultura
719.200 42946623 31.8.95 "
"
"
623.311 B07681036 30.8.95 Treballs conservació
742.400 1117 18.9.95 Projecte i direcció reforma
217.500 42946623 18.9.95 Reforma Casa Cultura
461.097 B07597347 18.9.95 "
"
"
739.004 E07225600 25.9.95 "
"
"
746.052 E07225600 3.10.95 Vidres Casa Cultura
672.650 A07043557 3.10.95 Vidres de seguretat
522.000 42981268 25.10.95 Remodelació i acondicionament
274.417 B07597347 8.11.95 Obres Casa Cultura
363.728 B07709082 8.11.95 Inst. reguladors potència Niessen
623.478 A07018112 27.12.95 Rehabilitació edifici C. Cultura
56.125 E07557069 8.1.95 Inversió reposició instal.lacions
En aquest partida es va produir un romanent el qual es va utilitzar
per fer front a factures d'altres centres culturals
179.800 1490934 8.11.95 Restauració rajoles i plafons rajoles
400.000 42994131 8.11.95 Arrancada i reconstrucció col•lecció
rajoles València
260.000 43007350 8.11.95 Restauració rajoles
499.380 B07583313 30.10.95 Acondicionament tanca metàl•lica
necròpolis Puig dels Molins
36.830 B07583313 29.11.95 Rascar i pintar porta de la necròpolis

A aquesta partida pressupostària únicament s'hi va imputar
la despesa resultant de l'adquisició d'una furgoneta per al
Poliesportiu Príncipes de España, per un import de 2.558.000
pessetes, i el crèdit disponible va ser transferit d'acord amb el que
disposa la llei pressupostària vigent, per tal de cobrir altres
necessitats pressupostàries.

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

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 404/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a despeses a càrrec de
la partida 13105-455004-64000 dels pressuposts de 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
(S'especifica quantitat, preceptor, data i concepte)
1.800.000 41118658 17.1.95 Planificació, coordinació i seguiment
concerts comentats
1.460.000 G07280621 16.2.95 Cicle concerts didàctics
50.000 G28197564 6.3.95 Organització concert a benefici de
l'AECC
50.000 G07143266 24.4.95 Actuació coral 3a edat Porreres
400.000 B07547243 15.5.95 Cartells difusió musical
227.000 A07057243 12.5.95 Viatge festival Internacional de
Folklore
150.000 G07278823 25.5.95 Concerts Coral Sor Francinaina
588.234 41137910 25.5.95 Cicle concerts didàctics
344.981 A07052582 29.5.95 Reimpressió fullets concerts
didàctics
250.000 G07605140 12.6.95 Concert per a 4 pianos
116.000 G07156136 18.7.95 Concert realitzat a ACA
80.000 G07436553 20.11.95 Actuació Rondalla Bellver
520.000 G07201478 20.11.95 Actuacions Filharmònica
Porrerenca
550.000 Q0718001A 13.12.95 Acuacions de la Quarta Scientia
250.000 B07100456 27.11.95 Adquisició CD editats a les Balears
250.000 P0704700D 27.11.95 Organització trobada Corals
160.000 G07463516 27.11.95 Actuacions Orfeó d'Alaró
200.000 G07220445 27.11.95 Actuacions Coral Porreres
700.000 Q5755003J 27.11.95 Actuacions F.B. per la Música
232.000 43021255 27.11.95 Sonorització concerts didàctics
480.000 G07586779 11.12.95 Concerts pedagògics
250.000 G07111461 13.12.95 Concerts Festival Pla de Mallorca
170.000 P0705800A 13.12.95 Cicle concerts música clàssica
100.000 G07552011 20.12.95 Realització concerts associació
cultural ADAIA
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

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

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 480/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a percentatge de la població
juvenil que compta amb el carnet jove (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).
Atès que la referència ha de ser sobre el cens de població de 1991
facilitat per l'Institut Balear d'Estadística li faig a mans el que em
sol•licita
(S'especifica edat, total de joves, carnets joves expedits, i
percentatge)
Mallorca:
14
8449
399
4,72
15
8651
509
5,88
16
8620
446
5,17
17
8696
492
5,66
18
8851
641
7,24
19
8749
516
5,90
20
8492
388
4,57
21
8447
372
4,40
22
8420
328
3,90
23
8504
264
3,10
24
8682
194
2,23
25
8692
58
0,67
26
8917
15
0,17
Menorca
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

922
1025
1019
1003
1035
1059
1009
1065
990
1037
1043
1020
1048

14
32
39
45
74
55
29
39
23
22
2
7
--

1,52
3,12
3,83
4,49
7,15
5,19
2,87
3,66
2,32
2,12
0,19
0,69
0,00

Eivissa-Formentera
14
976
18
15
1002
34
16
982
38
17
997
45
18
912
89
19
946
59
20
867
44
21
899
38
22
930
27
23
925
19
24
1022
14
25
1021
3
26
1025
--

1,84
3,39
3,87
4,51
9,76
6,24
5,07
4,23
2,90
2,05
1,37
0,29
0,00

Palma, a 6 de març del 1996.
La Conselleria de Governació.
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AS)

AU)

A la Pregunta RGE núm. 481/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a participació
d'informadors juvenils de Menorca, Eivissa i Formentera als cursos
de formació realitzats durant l'any 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 483/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a neteja, manteniment i
conservació de torrents a l'illa de Menorca en 1996 (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).

Atenció al client (tres informadors)
Introducció als problemes sanitaris de la joventut (tres
informadors)
Màrqueting per a informadors (tres informadors)
Sectes destructives (dos informadors)
Programes europeus (dos informadors)
Anorèxia i bulímia (dos informadors)
El nou sistema educatiu (quatre informadors)
IV Curs de capacitació per a informadors juvenils (cap)
Marratxí, a 27 de febrer del 1996.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 482/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a nous punts d'informació
juvenil a l'illa de Menorca (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del
1996).
L'illa de Menorca disposa de dues oficines d'informació
juvenil a Maó i Ciutadella. Des de gener de 1996, l'Institut Balear
de Serveis a la Joventut s'ha fet càrrec de la contractació d'un
informador juvenil a Ciutadella, per garantir la continuïtat de
l'oficina de l'Ajuntament.
De moment segons les nostres dades de demandes, no hi
ha prevista l'obertura d'altres punts d'informació, si bé en tot cas
nosaltres realitzem les gestions a petició dels ajuntaments, no
havent rebut fins a hores d'ara cap petició d'altres ajuntaments de
Menorca.
Marratxí, a 27 de febrer del 1996.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.

La previsió d'obres per a la conservació de la xarxa
hidràulica de Menorca per a l'any 1996, com ja es va informar en
data recent, és la següent:
- Desviació del torrent Ses Salines. T.M. Mercadal.
- Neteja de torrents a la zona urbana de Ciutadella.
- Neteja i estabilització de marges del torrent Sa Cova Es
Migjorn.
- Solera sota pont torrent Cala en Porter, T.M. Alaior.
- Continuació neteja i condicionament torrent Fontanelles.
T.M. Maó.
- Neteja torrent Cala Galdana des del predi de Sant Joan
fins a l'encreuament amb la carretera de Maó. T.M. Ciutadella.
- Atenció de sol•licituds.
- La previsió d'obres i neteges de torrents es realitza en
suport a les dades recollides pels tècnics de la Junta d'Aigües, i
peticions dels ajuntaments en al mesura que es poden atendre
tècnicament i pressupostàriament.
- Les obres per a realitzar d'acord amb el Pla General de
llits fluvials, i l'estat actual de desenvolupament a 29 de gener de
1996, és el que es descriu al quadre adjunt.
Palma, a 5 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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AV)

BA)

A la Pregunta RGE núm. 484/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
15, programa de protecció i defensa del medi natural, centre de cost
15201, capítol 6 subconcepte 64000, durant l'any 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 488/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a Pla singular de beques per
a esportistes i tècnics d'alt nivell de les Illes Balears (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).

S'adjunta documentació.
Palma, a 29 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 485/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
15, programa de protecció i defensa del medi natural, centre de cost
15021, capítol 6 subconcepte 60101, durant l'any 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
Cap.
Palma, a 29 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 486/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
15, programa de protecció i defensa del medi natural, centre de cost
15021, capítol 6 subconcepte 60100, durant l'any 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
S'adjunta documentació.
Palma, a 29 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 487/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a ajudes concedides a
clubs esportistes i tècnics de Menorca per a participar a proves
esportives de caràcter balear celebrades a l'illa de Mallorca durant
l'any 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
A llarg de l'any 1995 s'han fet les convocatòries
públiques de subvencions següents:
- Beques per a esportistes i tècnics.
- Campionats de les Balears.
- Manteniment de ls federacions esportives.
- Estudiants d'INEF.
- Desplaçaments península.
- Desplaçaments interinsulars.
En cap d'aquestes convocatòries no s'ha introduït cap
concepte discriminatori per l'illa de residència, en ser l'única
condició per accedir-hi ser resident a les Illes Balears, per la qual
cosa totes les dades disponibles en aquesta conselleria fan
referència a la totalitat de les Illes Balears.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

(S'especifica sol•licitant, activitat i quantitat atorgada)
Beques tècnics:.
Raul Fullana Aguirre, Master alt rend. esportiu, 100.000
Antonio Albertí Amengual, Master alt rend. esportiu, 100.000
Pedro Soler Capó, Curs int. tèc. kendo, 75.000
Pedro Mir Homar, Seminari perfec. gimnàstica, 75.000
Sigrid Leipinsel Canovas, curs nal. entrenadors atlet., 75.000
Juan Comas Reus, curs nal. entrenadors atletisme, 75.000
Esther Sosa Díaz, curs perf. tèc. gimnàstica, 50.000
M. Encarnación Ribas Torres, curs nal. àrbitres voleibol, 50.000
Philippe Merou Sánchez, curs nal. àrbitres voleibol, 50.000
José V. Ribas Bisquerra, curs nal. àrbitres voleibol, 50.000
Catalina Rosselló Bauzà, curs reciclatge gimnàstica, 50.000
Praxedes Rosselló Bauzà, seminari perfec. gimnàstica, 50.000
Beques esportistes:
Joaquin Roman Clar, tec. pesca sub., 150.000
Daniel Castro Rabadan, curset stage kendo, 150.000
Younes Ouriaghli, jornades alt nivell a Bucarest, 150.000
Juan Rosselló Gelabert, prep. tec. JJOO vela, 150.000
Antonio Peña Picó, prep. tec. JJOO atletisme, 150.000
Angel Turienzo Rodríguez, prep. tec. tir amb arc, 150.000
Ana M. Domínguez Amorós, prep. tec. natació, 150.000
Damián Borràs Frau, prep. tec. vela, 150.000
Juan Galmés Seguí, prep. tec. JJOO vela, 100.000
Francisco Cueto Osuna, stage C.A.R. natació, 100.000
Dolores Rodríguez Puig, progr. C.A.R. gimnàstica, 100.000
Maria del Mar Brunet Guasp, stage C.A.R. natació, 100.000
Luis Rodríguez Adalic, stage C.A.R. natació, 100.000
Teresa Fullana Lladó, stage C.A.R. natació, 100.000
Miguel Llull Palmer, prep. tec. billar, 100.000
Taisa López Galindo, prep. C.A.R. gimnàstica, 100.000
David Castro Rabadan, curs stage kendo, 100.000
Jessica Frau Cerdan, prep. tec. judo, 50.000
Marc Patiño Jordi, prep. tec. internacional 50.000
David Vidal Juncadella, stage C.A.R. natació, 50.000
David Romeo Macipe, prep. tec. tennis, 50.000
Viviane Mainemare Henoque, prep. tec. vela, 50.000
Asier Frenández Bobadilla, prep. tec. vela, 50.000
Francisco Cañellas Ferrari, prep. tec. billar, 50.000
Vanesa Cifre Tortosa, prep. tec. gimnàstica, 50.000
Isabel Vicens López, stage C.A.R. natació, 50.000
José Castro Rabadan, stage tec. kendo, 50.000
Baltasar Barceló Montserrat, prep. camp. vela, 50.000
Victòria Valent Coll, stage C.A.R. natació, 50.000
Antonio Gamundí Galceran, prep. M.I. escacs, 50.000
Cristóbal Bosch Mesquida, prep. rec. vela, 50.000
Alberto Frau González, prep. tec. automobilisme, 50.000
Toni Colomar Torres, prep. tec. vela, 50.000
Laia Torres Guibernau, prep. tec. vela, 50.000
José Calero Puig, prep. tec. piragüisme, 50.000
Jordi Vide Guasch, prep. tec. vela, 50.000
Rosa Maria Córdoba Siria, prep. tec. atletisme, 50.000
Bartolomé Marí Mayans, prep. tec. vela, 50.000
Toni Tur Montes, prep. tec. vela, 50.000
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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BB)

BD)

A la Pregunta RGE núm. 489/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a normalització
lingüística en el món de l'esport durant l'any 1995 (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 491/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a convenis de col•laboració
amb entitats esportives de Balears durant 1995 (BOPIB núm. 29 de
16 de febrer del 1996).

A més d'algunes accions previstes dins les actuacions de
la Campanya interinstitucional per a la normalització lingüística,
hem d'esmentar que l'any 1993 va ser vigent un conveni amb la
Unió de Federacions Esportives de les Illes Balears (UFEB) i es
va iniciar un pla de normalització del món esportiu de les Illes
Balears.

A continuació es relacionen els convenis de col•laboració
subscrits per la Direcció General de Cultura i Esports durant l'any
1995.

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

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 490/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a foment de
l'esponsorització esportiva (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del
1996).
A continuació es relacionen els convenis de
col•laboració subscrits per la Direcció General de Cultura i
Esports durant l'any 1995.
(S'especifiquen entitat, objecte i quantitat)
Federació B. Tennis, Circuit Satélite ATP Mca, 1.000.000
Federació B. Vela, XXVI Trofeu Princesa Sofia, 3.000.000
Federació B. Atletisme, Míting Rafael Coll, 3.000.000
Club Sociedad Deportiva Palma, XXX Cinturó Ciclista
Internacional Mca., 450.000
Escuderia Sóller, Pujada Puigmajor, 600.000
Club Ciclista Comercial Vallori, VII Volta Internac. femenina a
Mallorca, 600.000
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, Clínic Internac. de
Bàsquet, 2.500.000
Club Ciclista Ciutat, XVI Volta intern. Mallorca veterans, 500.000
Club Escola Equitació Mallorca, Trofeu Infanta Elena, 600.000
Fed. B. Activ. Subaquàtiques, Programa Tecnificació Esportiva,
500.000
Per altra banda, també hem de destacar els convenis
signats amb les companyies Aviaco, Iberia i Trasmediterránea,
gràcies als quals tots els esportistes de les Balears poden gaudir
d'uns descomptes progressius en els seus desplaçaments
interinsulars o a la península per participar a les competicions de
caràcter oficial.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

(S'especifiquen entitat, objecte i quantitat)
Federació B. Tennis, Circuit Satélite ATP Mca, 1.000.000
Federació B. Vela, XXVI Trofeu Princesa Sofia, 3.000.000
Federació B. Atletisme, Míting Rafael Coll, 3.000.000
Club Sociedad Deportiva Palma, XXX Cinturó Ciclista
Internacional Mca., 450.000
Escuderia Sóller, Pujada Puigmajor, 600.000
Club Ciclista Comercial Vallori, VII Volta Internac. femenina a
Mallorca, 600.000
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, Clínic Internac. de Bàsquet,
2.500.000
Club Ciclista Ciutat, XVI Volta intern. Mallorca veterans, 500.000
Club Escola Equitació Mallorca, Trofeu Infanta Elena, 600.000
Fed. B. Activ. Subaquàtiques, Programa Tecnificació Esportiva,
500.000
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 493/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a realització d'inspeccions de
patrimoni durant l'any 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del
1996).
Com ja sabeu, i atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de
desembre, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, a partir de dia 1
de gener de 1995 els consells insulars tenen les competències plenes
en matèria de patrimoni històric i, concretament, pel que fa a la
realització de les inspeccions de patrimoni cada consell insular té
totes les competències executives i de gestió.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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BF)

BI)

A la Pregunta RGE núm. 494/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a programa de
restauració monumental executat durant l'any 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 497/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a ajuda a l'Associació de la
premsa forana (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Com ja sabeu, i atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de
desembre, els consells insulars han assumit le competències plenes
en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural,
d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports. Per
aquest motiu, el programa de restauració monumental ha estat
executat pel consell insular corresponent. Les partides
pressupostàries foren transferides mitjançant la modificació de
crèdit número 3/95 als consells insulars. Les inversions no
correponen directament, doncs, al Govern balear.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports i
l'Associació de la Premsa Forana de Mallorca varen signar un
conveni per a la promoció de l'ús del català i per a la difusió de la
cultura de les Illes Balears.
Aquest conveni va ser vigent per a tot l'any 1995 i va tenir
una dotació de 3.500.000 pessetes amb càrrec a la partida
pressupostària 13115.455006.64000.
Pel que fa als punts 2 i 3 de la pregunta, la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports no va rebre durant l'any 1995 cap
petició d'ajut per part de la premsa local de les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 495/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a ajuda a la Federació de
televisions locals durant l'any 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).
Durant l'any 1995 la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports no va rebre cap petició d'ajut per part de la Federació de
Televisions Locals i, per tant, no es ca concedir cap ajut a aquesta
entitat.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 496/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a ajuda a l'associació
Voltor (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 498/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a ajuda a grups professionals
per a l'estrena d'obres de teatre durant l'any 1995 (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).
Atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que estableix
es va realitzar la modificació de crèdit número 3/95, mitjançant la
qual es varen transferir els crèdits del presssupost de 1995 a cada
consell insular i, en concret, els de la partida pressupostària
destinada a les ajudes a grups professionals per a l'estrena d'obres
de teatre, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta
partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports i
l'associació Voltor varen signar un conveni per a la recepció a
l'illa de Mallorca de les emissions de ràdio i de televisió d'altres
comunitats de parla catalana.

Ordre de Publicació
BK)

Aquest conveni va ser vigent durant tot l'any 1995 i la
dotació assignada era de 20.000.000 pessetes.
Pel que fa als apartats 2 i 3 de la pregunta us hem de
manifestar que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports no va
dinar cap ajut a les associacions Es Mussol i Sa Talaia durant l'any
1995, atès que la gestió de funcions va ser cedida als consells
insulars de Menorca i d'Eivissa-Formentera l'any 1990. La cessió
de la gestió es va fer segons els decrets que us relacionam a
continuació:
- Decret 17/1990, de 8 de febrer, pel qual se cedeix al
Consell Insular d'Eivissa-Formentera la gestió de funcions en
matèria de cultura, educació i esports (BOCAIB núm. 22, de 17-21990).
- Decret 88/1990, de 4 d'octubre, pel qual se cedeix al
Consell Insular de Menorca la gestió ordinària de funcions en
mattèria de cultura, educació i esports i s'adscriuen al Consell
Insular de Menorca els mitjans personals humans (BOCAIB núm.
131, de 27-10-1990).
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

A la Pregunta RGE núm. 499/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a realització de cursets
monogràfics de teatre durant l'any 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).
Atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que estableix
es va realitzar la modificació de crèdit número 3/95, mitjançant la
qual es varen transferir els crèdits del presssupost de 1995 a cada
consell insular i, en concret, els de la partida pressupostària
destinada a la realització de cursets monogràfics de teatre, per la
qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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BL)

BO)

A la Pregunta RGE núm. 500/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a organització de circuits
itinerants de teatre durant l'any 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 602/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre
de cost 13109, capítol 7, subconcepte 78000, durant 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit número 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del presssupost de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària destinada a l'organització de circuits itinerants de
teatre, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta
partida.

Atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que estableix
es va realitzar la modificació de crèdit número 3/95, mitjançant la
qual es varen transferir els crèdits del presssupost de 1995 a cada
consell insular i, en concret, els de la partida pressupostària 13109
455007 78000, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a
aquesta partida.

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

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

BM)

BP)

A la Pregunta RGE núm. 600/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007,
centre de cost 13109, capítol 7, subconcepte 76000, durant 1995
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 604/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre
de cost 13110, capítol 6, subconcepte 62000, durant 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit número 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del presssupost de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13109 455007 76000, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.

(S'especifiquen: objecte de la despesa, perceptor i quantitat)
Adquisició de llibres. Fons biblioteca. A08148991. 26.000
Adquisició de fons bibliogràfic. A07080419. 235.700
Adquisició de fons bibliogràfic. A28057230. 34.930
Adquisició de CD-ROM. B07331671. 48.720
Adquisició del BOE en CD-ROM. B07551500. 197.200
Adquisició mobiliari oficina., A07173354. 109.307
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 601/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007,
centre de cost 13109, capítol 7, subconcepte 76200, durant 1995
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
Atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, i per executar tot el que
estableix es va realitzar la modificació de crèdit número 3/95,
mitjançant la qual es varen transferir els crèdits del presssupost de
1995 a cada consell insular i, en concret, els de la partida
pressupostària 13109 455007 76200, per la qual cosa no s'ha
carregat cap despesa a aquesta partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

BQ)
A la Pregunta RGE núm. 605/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre
de cost 13111, capítol 2, subconcepte 22606, durant 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
En relació a la pregunta formulada, us inform que el
centre de cost 13111 no correspon al Museu de Mallorca, és el
centre de cost del Museu Krekovic. En aquest sentit, i atesa la Llei
6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció
sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i
d'esports, i per executar tot el que estableix es va realitzar la
modificació de crèdit número 3/95, mitjançant la qual es varen
transferir els crèdits del presssupost de 1995 a cada consell insular,
per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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BR)

BT)

A la Pregunta RGE núm. 606/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007,
centre de cost 13111, capítol 2, subconcepte 22706, durant 1995
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 608/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre
de cost 13113, capítol 2, subconcepte 22706, durant 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

En relació a la pregunta formulada, us inform que el
centre de cost 13111 no correspon al Museu de Mallorca, és el
centre de cost del Museu Krekovic. En aquest sentit, i atesa la Llei
6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció
sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres
i d'esports, i per executar tot el que estableix es va realitzar la
modificació de crèdit número 3/95, mitjançant la qual es varen
transferir els crèdits del presssupost de 1995 a cada consell
insular, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta
partida.

(S'especifiquen: objecte de la despesa, perceptor i quantitat)
Tasques de laboratori i arxiu fotogràfic. 41729322. 480.000
Elaboració de fitxes bibliogràfiques. Actualitzar els arxius de la
biblioteca del Museu. 41494534. 240.000
Tasques auxiliars de restauració. 37988105. 240.000
Catalogació del fons romà del Museu. 41498184. 360.000
Publicació del Museu "Les taules de Menorca". A07295470.
176.699
Tríptics del Museu de Menorca. B07599020. 413.841
Restauració de plafons de rajola. 43007350. 64.749
Revelats de fotografies. Identificació cisual peces del Museu.
41484782. 260.000

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

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

BS)
A la Pregunta RGE núm. 607/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007,
centre de cost 13111, capítol 6, subconcepte 62000, durant 1995
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
En relació a la pregunta formulada, us inform que el
centre de cost 13111 no correspon al Museu de Mallorca, és el
centre de cost del Museu Krekovic. En aquest sentit, i atesa la Llei
6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció
sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres
i d'esports, i per executar tot el que estableix es va realitzar la
modificació de crèdit número 3/95, mitjançant la qual es varen
transferir els crèdits del presssupost de 1995 a cada consell
insular, per la qual cosa no s'ha carregat cap despesa a aquesta
partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

BU)
A la Pregunta RGE núm. 609/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre
de cost 13113, capítol 6, subconcepte 62000, durant 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
(S'especifiquen: NIF, concepte i import. La data corresponent a
totes les despeses és 01.0195-31.12.95)
A50091636. Adquisisció llibres. Fons Biblioteuques. 5.429
Q2818002D. Suscriopció revistes. Fons biblioteques. 15.030
G58234279. Suscripció bolletí. Fons biblioteques. 2.884
G07598972. Adquisició cepilladora. 350.436
41483073. Adquisició obra d'art. 749.320
41484782. Compra material lab. fotogràfic. 417.733
E07697188. Compra publicacions informàtica. 8.056
41487347. Compra revistes especialitzades. 73.024
Q0818001J. Adquisició publicacions. Fons bibliogràfic. 30.000
B07001530. Material de restauració. 71.872
A50091636. Suscripció revista. 3.470
F07078967. Compra panells muntatge exposició temp. 754.000
B07167471. Adquisició expositors metacrilat. 20.996
B07664436. Adquis. dues ventoses maneig vitrines. 33.408
B07648157. Compra 14 barres inox. exposic. temp. 170.984
43007350. 30 marcs de fusta per emmarcar obres. 110.000
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 610/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre
de cost 13114, capítol 2, subconcepte 22606, durant 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.
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BX)

CA)

A la Pregunta RGE núm. 611/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007,
centre de cost 13114, capítol 2, subconcepte 22760, durant 1995
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 615/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "promoción deportiva", codi 457001, centre de cost 13301,
capítol 2, subconcepte 22602, durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).

(S'especifiquen: objecte de la despesa, perceptor i quantitat)
Desherbització necròpolis. G07484389. 170.520
Desinsectació i desratització. B07561368. 56.840
Treballs fotogràfics. 41426078L. 229.457
Traducció textos. 29707289Y. 75.400
Realització diapositives 41439582E. 67.512
Edició núm. 34 TMAI. B07067432. 749.372
Edició núm. 35 TMAI. B07067432. 747.084
Edició separates IX Jornades Aruqeologia Fenio-Púnica.
B07067432. 159.640
Enquadernació llibres. 224288206E. 4.756

(S'especifiquen: concepte, perceptor i quantitat)
Falques pùblicitàries. Rueda emisoras Rato. 57.500
Programa TV. Canal 4. 172.500
Falques publicitàries. Última Hora Radio. 1.240.700
Falques publicitàries. COPE. 541.496
Espots TV. Canal 37. 173.250
Falques publicitàries. Radio Balear. 139.200
Falques publicitàries. Cadena Ser. 377.000
Anuncis en premsa. El Día. 74.750
Espot TV. Nova Televisió. 460.000
Falques publicitàries. Voz Radio. 291.740
Anuncis en premsa. Diari d'Eivissa. 52.200
Anuncis en premsa. Oms comunicació. 58.000
Anuncis en premsa. Última Hora, S.A. 173.250

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

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

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 612/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007,
centre de cost 13114, capítol 6, subconcepte 62000, durant 1995
(BOPIB núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
(S'especifiquen: objecte de la despesa, perceptor i quantitat)
Adquisició de dos aspiradors. E07503246. 40.002
Ampliació sistema informàtic. G07678659. 444.999
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 614/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "promoción deportiva", codi 457001, centre de cost
13301, capítol 2, subconcepte 22606, durant 1995 (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).
Les despeses sol•licitades són les següents:
Assistència del Sr. Francesc Ganyet, com a ponent, a les
Jornades de l'Educació Física i l'Esport que varen tenir lloc a
Eivissa, per un import de 18.669 pessetes.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 616/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "promoción deportiva", codi 457001, centre de cost 13301,
capítol 2, subconcepte 22706, durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).
(S'especifiquen: concepte, perceptor i quantitat):
Organització Campionat Europa Ciclisme Veterans. Imagen.
138.000
Festa del Futbol. F. B. Futbol. 100.000
Programa Natació Escolar. Comitè Com. Inca. 76.800
Realització video Esport Base. Sa Nostra. 345.000
Organització Trofeu Futbol Sala. C.E. Biniali. 150.000
Organització Torneig 3x3 de Bàsquet. Mallorca B.C. 100.000
Programa de Promoció. C.A. Sencelles. 250.000
Organització Campionat de Billar júnior. F.B. Billar. 35.000
Megafonia de la final de Balears de Cross. Radio España. 23.200
Organització Open Internacional Natació aletes. C.N. Ciutat.
150.000
Fotos lliurament trofeus. Pedro del Toro. 15.312
Producció i realització programes esportius. Es Pou de Judí.
175.000
Programa de promoció d'activitats subaquàtiques. F.B. d'Activitats
Subaquàtiques. 150.000
Programa de tecnificació esportiva. C.M. Maó. 100.000
Programa de tecnificació esportiva. C.E. Montaura. 100.000
Desplaçaments esportistes. Directravel. 574.992
Organització cursa ciclista "El Pavo". C.C. S'Indioteria. 50.000
Honoraris curs monitors poliesportius. F.B. Voleibol. 148.000
Organització activitats de promoció esportiva. As. 3a Edat S. Ant.
75.000
Organització campionat del món de pesca. F.B. Pesca. 1.000.000
Promoció tècnica de futbol. F.B. Futbol. 100.000
Organització gran premi conselleria de trot. F.B. Trot. 200.000
Organització de les I Jornades esportives. UFEB. 200.000
Organització Campionat de Balears de Judo. F.B. Judo i DD.EE.
158.000
Organització Torneig de Nadal. U.D. Beta. 40.000
Organització proves esportives. Mancomunitat Pla. 400.000
Programació esportiva. Aj. Consell. 100.000
Organització Campionat de les Balears. F.B. Trot. 100.000
Organització Campionat de les Balears. F.B. d'Ornitologia. 50.000
Programa de promoció de bàsquet. C.A. Sencelles. 150.000
Organització V Copa d'Espanya de Karate. F.B. Karate. 150.000
Realització cartells distinció Majòrica 95. Club Perlas Manacor.
124.949
Programa de tecnificació. F.B. Lluita. 225.000
Programa tecnificació pesca. C.P. Els Serrans. 75.000
Organització competicions esportives. Aj. Sant Joan. 50.000
Organització Trofeu Illa de Mallorca de Vela. Race Consulting.
200.000
Organització Campionats de les Balears. F.B. d'Hípica. 170.000
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El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 617/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "promoción deportiva", codi 457001, centre de cost
13301, capítol 2, subconcepte 22709, durant 1995 (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).
Concentració escolars de Menorca, Eivissa, Palma (Campionat
d'Espanya de Cros) Viatges Eivissa. 84.200
Jornades esportives (Hotel Royal Plaza) 4.004
Desplaçaments campionats (Direc Travel) 93.300
Ponents jornades esportives (Viatges Kronos). 120.750

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 620/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "promoción deportiva", codi 457001, centre de cost 13301,
capítol 7, subconcepte 71100, durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).
Modificació de crèdit al subprograma 85100: Despeses constitució
Fundació Jocs Mundials Universiada Palma 99: 1.000.000.- PTA
Modificació de crèdit al subprograma 78000: Canon FISU:
16.080.000.- PTA
Modificació crèdit al subprograma 78000: Aportació any 95 a la
Fundació Universiada: 50.000.000.- PTA
Modificació crèdit a la 76000: 3.514.538.- PTA

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

Modificació crèdit a la 64000: 2.405.462.- PTA
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 618/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "promoción deportiva", codi 457001, centre de cost
13301, capítol 4, subconcepte 48000, durant 1995 (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).
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
CE)
A la Pregunta RGE núm. 619/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "promoción deportiva", codi 457001, centre de cost
13301, capítol 6, subconcepte 64000, durant 1995 (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).
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
CG)
A la Pregunta RGE núm. 621/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "promoción deportiva", codi 457001, centre de cost 13301,
capítol 7, subconcepte 76100, durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de
febrer del 1996).
Atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, (BOCAIB
29-12-94) d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, s'atribueixen al
Consell Insular de Mallorca totes les competències executives i de
gestió assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
les esmentades matèries.
Per donar compliment a tot el que s'hi exposa es va
tramitar la modificació de crèdit mitjançant la qual es varen
transferir els crèdits corresponents a les esmentades activitats, per
la qual cosa no s'ha carregat cap despesa en aquesta partida.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 622/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
programa "instalaciones deportivas", codi 457002, centre de cost
13301, capítol 6, subconcepte 60100, durant 1995 (BOPIB núm. 29
de 16 de febrer del 1996).
Construcció sala escolar deportiva Santa Maria. Perceptor:
Dragados y Construcciones, S.A. 59.224.035.- PTA
Pintura mòdul M3b Santa Maria. Perceptor: Dragados y
Construcciones, S.A. 5.191.016 PTA
Poliesportiu Es Mercadal. Perceptor: CIA
Construcción y Diseño. 101.927.173.- PTA

Internacional

Instal•lació elements Poliesportiu Es Mercadal. Perceptor: CIA
Internacional Construcción y Diseño. 3.694.465.- PTA
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

BOPIB núm.50 - 17 de juliol del 1996

Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 623/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "instalaciones deportivas", codi 457002, centre de
cost 13301, capítol 7, subconcepte 76000, durant 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).

en el taller de l'Arxiu 68 pergamins, 27 llibres i 5 documents
individuals. L'Arxiu del Regne de Mallorca ha participat, mitjançant
el préstec de documentació en l'exposició Al-Andalus y el
Mediterráneo, organitzada per Sierra Nevada i, a l'exposició Cartes
nàutiques i atles dels segles XV, XVI i XVII, organitzada per
l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Poliesportiu municipal Sant Lluís: 7.038.133.- PTA
Poliesportiu municipal Alaior: 23.50.000.- PTA
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 624/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "instalaciones deportivas", codi 457002, centre de
cost 13302, capítol 6, subconcepte 62000, durant 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
A aquesta partida pressupostària no es va imputar cap
tipus de despesa i el crèdit disponible va ser transferit, d'acord
amb el que disposa la llei pressupostària vigent, per tal de cobrir
d'altres necessitats pressupostàries.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 625/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
13, programa "instalaciones deportivas", codi 457002, centre de
cost 13303, capítol 6, subconcepte 62000, durant 1995 (BOPIB
núm. 29 de 16 de febrer del 1996).
A aquesta partida pressupostària no es va imputar cap
tipus de despesa i el crèdit disponible va ser transferit, d'acord
amb el que disposa la llei pressupostària vigent, per tal de cobrir
d'altres necessitats pressupostàries.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 626/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a foment i promoció dels
diversos arxius existents a la Comunitat Autònoma (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).
El Govern balear va rebre la gestió de l'Arxiu del Regne
de Mallorca i de l'Arxiu Provincial de Maó pel Reial Decret 3040
de l'any 1983. Des d'aquell moment, cada arxiu disposa d'un
pressupost propi per assolir els objectius i realitzar les actuacions
i les activitats que es programen en els pressuposts generals de la
CAIB. La tasca de promoció dels arxius no apareix reflectida en
una partida concreta i única del pressupost per a 1995.
Tots els treballs que es desenvolupen en el centre tenen
a veure directament o indirecta amb la tasca de promoció dels
arxius, tant si són activitats del capítol 2 com del capítol 6. Entre
aquestes, per exemple, podem assenyalar les següents: Pel que fa
a la tasca de promoció de l'Arxiu Històric Provincial de Maó
durant l'any 1995, aquest arxiu va servir 474 documents a un total
de 233 investigadors i va facilitar-los un nombre indeterminat de
fotocòpies, es varen catalogar i condicionar 200 documents
(impresos a Menorca el segle XVIII) i 2500 expedients del Reial
Patrimoni.
Pel que fa a l'Arxiu del Regne de Mallorca, 3156
investigadors han consultat un nombre global de 14299
documents. S'han ingressat un total de 9 metres de documents, 21
rodets de microfilm, 160 llibres a la Biblioteca auxiliar i s'ha
procedit a la substitució del BOE en format de paper per CDROM. S'ha reorganitzat el dipòsit de l'Audiència. S'han restaurat
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Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 627/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 13,
direcció i serveis de la Conselleria, centre de cost 13001, capítol 6,
subconcepte 62000, durant 1995 (BOPIB núm. 29 de 16 de febrer
del 1996).
(S'especifiquen NIF, concepte, data i import)
B07321029. Adquisició llibres. 6.2.95. 341.120
42944822. Adquisició llibres. 6.2.95. 317.200
A07173354. Adquisició mobiliari. 6.2.95. 148.309
A07080104. Adquisició impressora. 20.2.95. 113.526
A07080104. Adquisició ordenador. 246.790
19362701. Adquisició llibres. 22.2.95. 350.000
A07039514. Adquisició llibres. 22.2.95. 47.646
A07204134. Adquisició telèfon. 22.2.95. 46.400
A28208601. Adquisició fotocopiadora. 15.3.95. 744.552
42950747. Adquisició piano Simphony. 1.3.95. 350.000
A28208601. Adquisició alimentador recirculant fotoc. 6.3.95.
360.000
A78050481. Adquisició fax. 24.3.95. 115.884
A07173354. Adquisició cadires. 12.4.95. 34.800
B07526346. Adquisició ordenador 486DX2. 3.5.95. 293.961
B07111024. Adquisició mobiliari d'oficina. 3.5.95. 180.264
45411295. Adquisició equip informàtic. 21.6.95. 592.876
A07148489. Adquisició Notebook. 4.5.96. 486.388
A08321390. Compra de llibres. 16.5.95. 79.897
A07026602. Compra de llibres. 16.5.95. 263.885
B07590987. Compra de llibres. 23.5.95. 480.000
B07651524. Adquisició retroprojector làser. 25.5.95. 176.610
A08279911. Adquisició toms Geografia España. 25.5.95. 20.000
78173276. Adquisició caixes homenatge Arxiduc. 26.5.95. 372.777
B07721019. Adquisició equip informàtic. 9.6.95. 367.372.
A07014624. Adquisició aire condicionat. 21.6.95. 389.760
A08148991. Compra de llibres. 12.6.95. 9.500
A08292211. Compra de llibres. 12.6.95. 3.650
41486121. Adquisició material didàctic. 12.6.95. 14.890
A08279911. Compra de llibres. 12.6.95. 27.400
B07045834. Compra de llibres. 12.6.95. 18.026
A28899599. Renovació CD-Rom ISBN. 12.6.95. 19.720
42965067. Compra de llibres. 12.6.95. 12.664
X0191229F. Adquisició material didàctic. 12.6.95. 15.926
B28910537. Butlletí Anabad 1995. 12.6.95. 14.352
78173726. Adquisició obra d'art. 12.6.95. 372.777
B07675895. Filtre ordenador. 19.6.95. 21.240
B07727019. Adquisició equip informàtic. 19.6.95. 277.240
A07014624. Adquisició aire condicionat. 21.6.95. 389.760
B07607104. Compra de llibres. 26.6.95. 2.850
A08372351. Compra de llibres. 26.6.95. 3.357
A78426046. Microfitxes El País. 26.6.95. 67.860
A28414498. Compra de llibres i videos. 26.6.95. 4.225
A08292211. Corrector català. 26.6.95. 11.550
A07173354. Bastidor extensible. 21.6.95. 13.217
78173726. Adquisició dues obres d'art. 28.6.95. 372.777
B07045834. Compra de llibres. 6.7.95. 3.411
B07638521. Compact disc. 7.7.95. 8.700
B07683121. Publicacions. 6.7.95. 121.800
A07014624. Adquisició aparells aire condicionat. 7.7.95. 389.760
B07727019. Adquisició CD-Rom. 6.7.95. 35.296
A07017882. Adquisició làmpada de peu. 10.7.95. 23.084
B07222722. Adquisició persianes. 10.7.95. 103.497
A07087604. Adquisició petits estris. 20.10.95. 6.760
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a cessament de Francisca Pascual i Canet com
a secretària de la Presidència amb caràcter de personal eventual.
Atès que la Sra. Francisca Pascual i Canet fou nomenada
secretària de la Presidència amb caràcter de personal eventual, per
Resolució de la Secretària Primera de data 03.08.95, amb RGS
núm. 3592/95 del 03.08.95.
Atès l'escrit RGE núm. 3707/96 del 28.06.96, pel qual
la Sra. Francisca Pascual i Canet presenta la seva renúncia a la
plaça esmentada.
En ús de les facultats previstes a l'article 24.a de l'Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears i de l'article 63.1. de
la Llei de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, actuant per delegació del Molt Honorable Senyor
President, com a Secretària Primera de la Cambra,
RESOLC:
El cessament de la Sra. Francisca Pascual i Canet, amb
DNI núm. 43.004.564, com a secretària de la Presidència amb
caràcter de Personal Eventual, amb efectes econòmics i
administratius a partir de dia 30 de juny del present any.
Palma, a 28 de juny del 1996.
Per delegació del Molt Hble. Sr. President, la Secretària
Primera del Parlament de les Illes Balears:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.
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