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TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Segon. No existeix cap conveni entre l'Ajuntament de
Ciutadella i la Comunitat Autònoma per realitzar la segon fase de
rehabilitació de l'edifici del Bastió de sa Font.
No obstant això, s'ha de dir que representants municipals
han sol•licitat informació per acollir-se al règim d'ajuts regulat a la
normativa esmentada a l'apartat anterior.
Tercer. No existeix una previsió pressupostària exclusiva
per a aquesta obra.
Palma, 23 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 4042/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a visita a Holanda per a
inspeccionar dics i construccions hidràuliques per a la seva
aplicació al projecte d'ampliació del Port de Ciutadella. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).
1.- Ningú de la Conselleria d'Obres Públiques,
Ordenació del Territori i Medi Ambient va resoldre que la visita
a Holanda de l'enginyer de l'Ajuntament de Ciutadella s'hauria de
suspendre, donat que la Copotma ignorava qualsevol referència
amb aquest assumpte.
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Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 4047/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a inspecció d'establiments
hotelers de les Balears. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
S'adjunta informe de la Secció Tècnica d'aquesta
Conselleria de Turisme.

2.- Òbviament no es va produir comunicació alguna
d'aquesta suspensió.

Palma, 6 de febrer del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

3.- Cap.
4.- En cap moment la Copotma indicà a l'Ajuntament de
Ciutadella la necessitat d'efectuar viatge algun.

L'informe a què fa referència la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

5.- No.

Ordre de Publicació

6.- No.

D)

7.- En cap moment.
8 i 9.- El decret 135/94, de 29 de desembre, BOCAIB de
9 de febrer del 1995, mitjançant el qual s'aprovaven les bases que
havien de regir el concurs convocat a tal efecte delimitaven a títol
orientatiu la secció, planta i pressupost del dic que es pretenia
executar. El licitador pot proposar qualsevol tipus de dic, sempre
que cobreixi la finalitat de la construcció i compleixi la normativa
tècnica vigent.
10.- El Sr. Jeroni Saiz en cap moment ha estat assessor
d'aquesta Conselleria.
Palma, 15 d'abril del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 4043/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a finançament de la
segona fase de rehabilitació del Bastió de Sa Font (Ciutadella).
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Primer. La segona fase de rehabilitació del Bastió de sa
Font (Ciutadella), en el seu cas, es podria acollir al Decret 71/94
de 26 de maig, modificat pel Decret 110/94 de 22 de novembre,
i desplegat a l'Ordre del Conseller d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori de 17 de febrer del 1995, sobre ajuts per a la
rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la CAIB.
A la partida pressupostària 1710143120076000
"Transferències de capital als ajuntaments", del programa Vivenda
i Arquitectura figura un crèdit inicial de 52.501.000 pessetes
destinat en aquests tipus d'ajuts.

A la Pregunta RGE núm. 4048/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a actes realitzats durant l'Any
Europeu per a la tolerància. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).
La cimera de caps d'Estat i de Govern del Consell
d'Europa, que va tenir lloc a Viena durant el mes d'octubre de 1993,
decidí la realització d'un Pla d'Acció General del Consell d'Europa
destinat a reforçar la coexistència democràtica i prevenir i combatre
la intolerància i la discriminació.
L'element clau de l'esmentat Pla d'Acció és la Campanya
Europea de la Joventut contra el racisme, la xenofòbia,
l'antisemitisme i la intolerància, que es desenvoluparà durant l'any
1995.
A cada país, un Comitè Nacional estarà encarregat de
llançar, donar suport i coordinar la campanya. Pel seu
desenvolupament a nivell territorial, el Comitè espanyol aprovà la
creació de comitès autonòmics.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sensible a la
problemàtica que la Campanya aborda, fa seus els fins que
persegueix de sensibilitzar a tots els ciutadans, i en particular als
joves.
En virtut del mencionat anteriorment es crea el Comitè
Balear de la Campanya Europea de la Joventut contra el racisme, la
xenofòbia, l'antisemitisme i la intolerància -Ordre de la Consellera
de Governació de dia 24 de març del 1995 (BOCAIB núm. 51 de
25.04.95)-.
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El Comitè Balear té les funcions següents:

- Seguir les pautes de la Campanya propostes a nivell nacional i
europeu.
- Assolir la responsabilitat de la Campanya proposta a nivell
nacional i europeu.
- Proposar i, arribat el cas, organitzar accions a escala autonòmica.
- Assegurar la posta en pràctica de la Declaració de la cimera de
Viena.
- Coordinar les activitats relacionades amb la Campanya de les
diverses associacions, institucions i col•lectius que formen el
Comitè de les Illes Balears, i assegurar l'articulació entre els
nivells locals, autonòmics, nacionals i europeus de la Campanya.
- Vincular la Campanya a altres iniciatives com l'Any de la
Tolerància de les Nacions Unides i l'aniversari de l'Any
Internacional de la Joventut.
- Reconèixer als comitès locals comunicant-ho al Comitè
Espanyol.
- Promoure la participació i el compromís de centres educatius,
mitjans de comunicació, ONGs, etc.
- Efectuar un seguiment i registre de les activitats de la Campanya.

- "Camp formatiu per la Tolerància i la Solidaritat",
organitzat pel Consell de la Joventut de les IB, del 10 al 16 de juliol
a l'Alberg Juvenil de la Victòria. Col•laboradors: Ajuntament de
Palma i Conselleria de Governació.
- Teatre: representació de l'obra Los Otros de Jean Claude
Grumberg, a càrrec de la Companyia Fundiciones Teatrales C2, a
Mallorca dia 12 de setembre, a Menorca dia 14 de setembre, a
Eivissa-Formentera dia 11 de setembre.
Finançat pel Comitè Espanyol. Gestió i propaganda a
càrrec de la Conselleria de Governació. Aportació dels teatres a
càrrec de l'Ajuntament de Palma, l'Ajuntament de Maó i el Consell
Insular de Menorca.
- Cursa per a la Tolerància "Som diferents som iguals",
celebrada a Palma el dia 17 de desembre, organitzat per la
Conselleria de Governació, amb la col•laboració de l'Ajuntament de
Palma, D.G. d'Esports, Federació d'Atletisme, Policia Local, Creu
Roja Joventut i vàries firmes comercials.
Calvià el dia 2 de desembre organitzat per l'Ajuntament de

Sessions del Ple del Comitè:

Calvià.

El dia 8 de maig del 1995, a la seu de la Presidència del
Govern balear, queda constituït el Ple del Comitè Balear de la
Campanya segons el previst a l'ordre de creació.

- Participació de membres del Comitè a programes de
ràdio i TV.

El dia 18 de juliol es convoca una reunió extraordinària
del Ple per a la constitució de la Comissió Permanent i per
dissenyar un programa d'activitats.

premsa.

- Publicació d'articles i difusió de les activitats a la
- Distribució de guies de la Campanya, cartells, pins, etc.
a associacions juvenils, centres escolars, ajuntaments, etc.

Reunions de la Comissió Permanent:
Dia 5 d'octubre per a concretar la gestió de les activitats.
La Direcció General de Joventut i Família presenta un programa
de coordinació de les activitats.

- Assistència de tècnics de la Direcció General de Joventut
a les reunions de comitès autonòmics de la Campanya.

Dia 19 d'octubre per tractar l'autorització, per part del
Comitè Espanyol, de l'ús del logotip de la Campanya a
l'Associació Nueva Acrópolis al seu programa d'activitats.

Activitats pendents:
La Comissió Permanent del Comitè Espanyol prepara
obres de contingut didàctic: Guia de Recursos, materials didàctics
i el video de la Campanya. Està previst per a principis de l'any 1996.
Amb aquest material la Campanya es farà extensiva als centres
escolars.

Dia 9 de novembre per a l'organització de la cursa per a
la Tolerància "Som diferents som iguals", convidant a les entitats
relacionades amb el món de l'esport.

Seminari d'avaluació de la Campanya, el 26 i 27 de febrer
del 1996 a Màlaga.

Dia 11 de desembre per tal de concretar el
desenvolupament dels actes a celebrar el dia de la Cursa de la
Tolerància.
Activitats realitzades a 31 de desembre de 1995:
- Curs "racisme i discriminació", per a directors i
monitors de temps lliure, organitzar per l'Institut Balear de Serveis
a la Joventut, el mes de juny.
Objectiu: incorporar els objectius i lema de la Campanya
a les activitats Estiu 95.
Director del Curs: Dr. Alexandre Miquel Novajra.
Llocs: Ponències a l'Escorxador, coordinació d'activitats
a l'Alberg Platja de Palma.
Incidència a Mallorca: 60 directors i monitors, 2.140
nins i joves.
Incidència a Menorca: 8 directors i monitors, 1.080 nins
i joves.
Incidència a Eivissa-Formentera: 15 directors i monitors,
896 nins i joves.

Cost de les activitats:
Cursos: 611.000 .- PTA.
Materials de divulgació, camisetes, gorres, cartells, etc:
743.900 .- PTA.
Desplaçaments tècnics: 90.000 .- PTA.
Total: 1.444.900 .- PTA.
La Conselleria de Governació.
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Palma, 6 de febrer del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 4049/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a finançament del Port de
Ciutadella. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
En aquests moments, la Conselleria d'Obres Públiques
juntament amb representants de l'Ajuntament de Ciutadella, estan
elaborant les noves bases que han de regir el nou concurs per dur
a terme l'actuació urbanística en els sectors de sòl urbanitzable no
programat C-3 i C-2, contemplats en els documents de
modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, aprovats
inicialment per l'Ajuntament de Ciutadella en dates 11 de febrer
de 1993 i 8 de setembre de 1994, respectivament, el C-3 inclou a
més la construcció i explotació d'un port esportiu a Cala Busquets,
i per altra, el projecte i construcció d'un dic exterior al port de
Ciutadella. El finançament previst per aportar per part de la
conselleria importarà la quantitat de 900.000.000 pessetes, encara
que no s'ha determinat si la seva totalitat anirà destinada a
coadjuvar el finançament que suposa la inversió del dic.
Òbviament, l'expedient de contractació que s'incoï al seu
moment es tramitarà d'acord amb el que disposa l'art. 70.1 de la
Llei 13/95, de 18 de maig i l'art. 34 del Decret 127/95 de 9 de
novembre, pel que l'anualitat corresponent a l'exercici 96 serà, en
qualsevol cas, simbòlica, i s'habilitarà al seu moment.
Palma, 22 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient::
Bartomeu Reus i Beltran.
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Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 4051/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa als municipis inclosos en el Pla
d'embelliment de les zones turístiques. (BOPIB núm. 27 de 18 de
gener 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
H)
A la Pregunta RGE núm. 4052/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa als criteris de la segona fase
del Pla d'embelliment de les zones turístiques. (BOPIB núm. 27 de
18 de gener del 1996).
Aquesta conselleria durà a terme una inspecció a cada una
de les zones turístiques incloses en el primer Pla d'embelliment, per
determinar l'estat i el manteniment dels distints projectes executats,
a fi de comprovar el grau de compliment de cara a la participació
amb el segon Pla d'embelliment.
Palma, 6 de febrer del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 4050/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a seguiment del Pla
d'embelliment de les zones turístiques. (BOPIB núm. 27 de 18 de
gener del 1996).
S'adjunta informe de la Secció Tècnica d'aquesta
Conselleria de Turisme.
El Govern de la Comunitat Autònoma a través de la
Conselleria de Turisme, promotora del Pla, exerceix el següent
seguiment: mitjançant el conveni subscrit, per a cada obra, entre
aquesta conselleria i cada ajuntament, en compliment de la
clàusula segona, la Secció Tècnica emet informe, prèvia inspecció
a les certificacions d'obra acabada presentades per l'ajuntament.
En compliment de la clàusula quarta s'emet informe previ i
vinculant de les diverses ofertes per a l'adjudicació del contracte,
corresponent a l'ajuntament la contracció de l'obra. En les
recepcions d'obres hi assisteix representació de la Comunitat
Autònoma.
Finalment la Conselleria de Turisme exerceix el
seguiment i control mitjançant la Comissió Mixta constituïda a tal
efecte, segons el previst a la clàusula quinta del Conveni.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 4053/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a inspecció d'hotels. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Aquesta Conselleria de Turisme coordinarà juntament
amb la Conselleria de Sanitat l'elaboració d'un fitxer d'anàlisi de
seguretat complet pels allotjaments turístics d'aquestes illes.
Palma, 6 de febrer del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 4054/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a iniciatives de la CAIB en el
programa Joventut amb Europa. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).
Les actuacions previstes al llarg de 1996 per tal de
promoure la participació de la Joventut de les Illes Balears en el
programa "Joventut amb Europa III", aprovat pel Consell de la Unió
Europea el 14 de març de 1995, són:
- Realització de jornades informatives destinades als
responsables de joventut, associacions, ajuntaments i altres
col•lectius implicats.
- Publicació d'una guia sobre el programa Joventut amb
Europa i altres programes europeus per a joves.
- Creació d'una àrea d'assessorament del programa que
contempli: informació, assessorament per a l'elaboració de projectes
i relació amb altres programes europeus.
- Al llarg de 1995 s'ha realitzat un projecte d'informació
europea als joves mitjançant la participació dels mitjans de
comunicació locals als distints municipis de les Balears i que
continuarà al llarg del 1996.
La Conselleria de Governació.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

K)

N)

A la Pregunta RGE núm. 4055/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a estudi sobre la situació
del Corvus corax a les Balears. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener
del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 4084/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a control de l'expansió del
cranc americà. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

No s'ha realitzat, durant els últims anys, cap estudi
específic sobre la situació del Corvus corax a les illes Balears.
Tampoc no s'ha previst realitzar cap estudi amb aquest o semblant
objectiu.
Palma, 19 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

El cranc americà es va introduir únicament a s'albufera de
Muro. Aquest fet, en un principi, va preocupar a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca i als grups ecologistes, davant la possible
influència negativa per a la flora i fauna de l'àrea natural esmentada.
Aquesta espècie és molt sensible a la salinitat i, a més,
serveix d'aliment a espècies com els agrors, per això, no es
considera molt preocupant l'existència del cranc americà, i no s'han
pres mesures.
Palma, 29 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 4082/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a control de l'expansió de
les "gambúcies". (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Ordre de Publicació
O)

La gambúsia affinis holdbroki, introduïda a Mallorca el
segle passat, no representa segons els tècnics, cap plaga i no està
en expansió, per la qual cosa es considera que no altera greument
cap hàbitat natural.
Palma, 6 de febrer del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 4083/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a control de l'expansió del
Ficopomatus enigmaticus. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).
El Ficopomatus enigmaticus existeix a molts hàbitats
estuaris de les illes, almenys a s'Albufera de Mallorca, es Grau,
s'Albufera de Cala Magraner i altres.

A la Pregunta RGE núm. 4089/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a incidència dels
maltractaments a menors a les Pitiüses. (BOPIB núm. 27 de 18 de
gener del 1996).
Abans d'entrar a analitzar les dades estadístiques i per a
una major comprensió del que el maltractament suposa per a la
població infantil, s'hauria de delimitar què és el que s'entén per
maltractament infantil. Una de les accepcions més esteses ho
defineix d'aquesta manera:
"Tota lesió no accidental física o psicològica que se li
ocasiona a un menor de devuit anys, que té lloc com a resultat
d'accions de comissió o omissió, físiques, sexuals o emocionals
realitzades per un progenitor o substitut i que amenacin el
desenvolupament de la competència del nin".
Des d'aquesta perspectiva, quan parlam de maltractament
infantil ens referim a les següents tipologies:

Actualment, al parc natural de s'Albufera, els Drs.
Martínez i Fortesa (UIB) estudien experimentalment les
condicions de salinitat i nutrients en que les larves planctòniques
de l'animal es fixen al substrat.

- Negligència o maltractament per omissió, tant físic com
emocional.
- Maltractament físic.
- Maltractament emocional.
- Abús sexual.

A s'Albufera des Grau ha causat problemes físics als
pescadors i al moviment de l'aigua.

També s'inclouen dins d'aquest concepte altres formes
com: corrupció o maltractament prenatal.

No hi ha tractament possible, excepció feta del dragatge
dels esculls que pot arribar a formar.

Un cop posades les bases, i segons mostren les
estadístiques, es por afirmar que a Menorca es varen rebre durant
l'any 95 un total de 19 denúncies enfront de les 51 d'Eivissa.

Palma, 7 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

La tipologia dels casos va ser:
Menorca: negligència, maltractament físic, abús sexual.
Eivissa: negligència, maltractament físic.
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Destaca el fet que a totes dues illes la negligència és la
forma de maltractament més estesa, igualment com ocorr a la resta
d'Espanya.

L'aportació del Govern balear és el 55% de l'import total.
L'aportació de l'FSE és el 45% de l'import total.

Els principals canals de denúncia varen ser:
Menorca: serveis socials de base, Fiscalia.
Eivissa: serveis socials de base, familiars/ajuntaments,
propi menor/Fiscalia.

- Objectiu 5b):
Pel que fa a l'objectiu 5b) la Direcció General de Foment
de l'Ocupació i Acció Formativa no s'ha fet càrrec de la part de
l'FSE fins l'1 de gener d'enguany..

Tot això posa de manifest l'important paper dels serveis
socials comunitaris com a primers agents de denúncia del
maltractament.
Crida l'atenció el fet que així com a l'illa de Menorca ha
disminuït el nombre de denúncies per maltractament, a Eivissa
s'ha registrat un lleuger augment en relació a l'any anterior.
Atesa la importància d'aquest tema i la preocupació que
per solucionar-ho té aquesta conselleria, aquest any, seguint el
treball realitzat en anys anteriors, s'ampliarà el Programa
experimental de foment de la detecció i millora de la intervenció
amb menors i famílies en situació de risc, a dues noves zones de
Palma i a l'illa d'Eivissa (s'adjunta programa).
Dit programa -que es realitza en col•laboració amb el
Ministeri d'Afers Socials- cerca sistematitzar el procés i els modes
de detecció i intervenció en cas de maltractaments cercant unificar
criteris amb vista a una major eficàcia.
La Conselleria de Governació
El programa a què fa referència la resposta queda
dipositat al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
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Palma, 5 de febrer del 1996.
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.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 4091/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa cursos cofinançats pel Fons
Social Europeu, objectiu 2, 3 i 5 durant l'any 1994. (BOPIB núm. 27
de 18 de gener del 1996).
Durant l'any 1994 i dintre dels següents objectius:
- Objectiu 2:
No s'han executat cursos cofinançats per l'FSE. Pel
caràcter plurifons obtingut per l'objectiu 2, es va adoptar en els
diferents comitès de seguiment, concentrar les accions de formació
a l'any 1996 ja que el Fons Social Europeu és un fons
complementari al FEDER i connectat a les accions que per aquest
s'han executat.
- Objectiu 3:

P)
A la Pregunta RGE núm. 4090/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Mateu Morro i Marcè, relativa a cursos cofinançats pel
Fons Social Europeu, objectiu 2, 3 i 5 durant l'any 1995. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Durant l'any 1995 i dintre dels següents Objectius:
- Objectiu 2:
S'han executat una sèrie de cursos cofinançats per l'FSE
que es relacionen a l'annex I.

Els cursos cofinançats per l'FSE i les entitats impartidores
es relacionen a l'annex II.
Es fa l'observació que aquests cursos s'han executat alguns
entre els anys 93 i 94 i altres s'han iniciat el 1995 i no finalitzen fins
el 1996, per això en aquest moment és difícil precisar més les dades.
L'aportació del Govern balear és el 55% de l'import total.
L'aportació de l'FSE és el 45% de l'import total.
- Objectiu 5b):

L'aportació del Govern balear ha estat el 39'8% de
l'import total.
L'aportació de l'FSE ha estat el 45% de l'import total.
- Objectiu 3:
Els cursos cofinançats per l'FSE i les entitats
impartidores es relacionen a l'annex III.
Es fa l'observació que aquests cursos s'han executat
alguns entre els anys 93 i 94 i altres s'han iniciat el 1995 i no
finalitzen fins el 1996, per això en aquest moment és difícil
precisar més les dades.

Pel que fa a l'objectiu 5b) la Direcció General de Foment
de l'Ocupació i Acció Formativa no s'ha fet càrrec de la part de
l'FSE fins l'1 de gener d'enguany.
Palma, 5 de febrer del 1996.
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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R)

U)

A la Pregunta RGE núm. 4093/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a tarifes il•legals d'aigua
a l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia. (BOPIB núm. 27 de 18
de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 4096/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a percentatge d'irregularitats
en les begudes alcohòliques en establiments de les Illes. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social no hi
consta cap denúncia sobre l'aplicació irregular de preus per la
companyia d'aigües de Formentera a l'Ajuntament de Sant Josep
de S'Atalaia, no obstant això per part de la Direcció General de
Consum s'han iniciat les actuacions pertinents amb l'objecte de
comprovar-los i adoptar-ne la resolució més adient.

Arran de la detecció, per part d'aquesta Direcció General
i de la Guàrdia Civil, d'un frau en el grau alcohòlic en begudes
alcohòliques servides a diverses sales de festa i bars nocturns, s'ha
realitzat una campanya específica amb incidència especial en tots
aquells indrets on pogués existir un risc potencial, i en els que en
altres inspeccions s'havia observat alguna irregularitat. Aquesta
campanya ha detectat un 25% d'irregularitats aproximadament,
havent conclòs algunes d'elles amb l'apertura d'un expedient.

Les darreres tarifes aprovades per la Comissió de Preus
són de data 18 de gener del 1996.

Ordre de Publicació

Un mes i mig després, aproximadament, s'ha realitzat una
nova inspecció en el 100% dels llocs on s'hi havien detectat les
irregularitats esmentades. Havent fet les anàlisis pertinents, s'ha
detectat aquest 14%. Com és lògic, si des del 100% baixa al 14%
possiblement no s'assoliria més del 2%; i encara menys, si
extrapolassim aquests percentatges al total de les inspeccions duites
a terme per al control sistemàtic del mercat.

A la Pregunta RGE núm. 4094/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a perceptors de la partida
pressupostària de 1995 destinada a cooperació amb el tercer món.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Per tot això, la satisfacció de la Direcció General de
Consum té un bon fonament. Al mateix temps volem manifestar que
l'objectiu és reduir o eliminar, si és possible, qualsevol tipus de frau
o d'irregularitats que es puguin cometre.

Palma, 14 de febrer del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

S)

Palma, 13 de març del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

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
T)

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 4095/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a inspeccions en bars i
discoteques per a detectar begudes alcohòliques adulterades .
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 4125/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a disponibilitats
pressupostàries de la Conselleria d'Agricultura i Pesca (BOPIB núm.
27 de 18 de gener del 1996).

La Direcció General de Consum realitza cada any, de
manera sistemàtica en matèria de disciplina de mercat, controls
sobre la qualitat de les begudes alcohòliques.

El conseller és conscient que la majoria de les
disponibilitats pressupostàries de la secció 15 vénen fixades per les
prioritats en la despesa que marca la pròpia conselleria.

Quant a la campanya en que realitzaren les 22
inspeccions a Mallorca i 9 a Eivissa, responen a una campanya
específica, que com molt bé es reflexa en el títol de la pregunta
(per determinar el possible frau), no és una campanya habitual de
control de mercat. Al mateix temps, s'ha de manifestar que era
coneguda la campanya a la qual es va detectar un frau a les sales
de festa de més rellevància d'aquesta ciutat, pels abundants articles
que varen sortir als diaris.

Palma, 24 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Aquesta és la causa de la campanya de 22 mostres, a les
quals s'haurien de sumar les que es realitzen de manera
sistemàtica, la qual cosa produeix l'efecte dissuasiu que pretén la
Direcció General de Consum.
Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.
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X)

Z)

A la Pregunta RGE núm. 4130/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a campanyes de sanitat
animal (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 4132/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a neteja de torrents a les
illes d'Eivissa i Formentera (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).

1.Any 1992, total CAIB 138.656.986
Any 1993, total CAIB 41.932.907
Any 1994, total CAIB 20.983.389
Any 1995, total CAIB 64.774.473
Les despeses derivades de les campanyes de sanejament
ramader que es duen a terme a través de l'Ibabsa no es fan per
illes.

Vistes les sol•licituds formulades pels ajuntaments, cal
actuar a trams dels següents torrents:
Terme municipal de Sta. Eulàlia: sèquies de ses Freixes,
sèquia de sa Llavanera, torrent sa Gravada, torrent de can Sansó, riu
de Sta. Eulàlia, torrent s'Argentera.
Terme municipal de Sant Joan de Labritja: torrent cala
Xarraca, torrent Labritja, torrent Petit, torrent cala Balanzat.

2.- Caps de bestiar sotmesos a sanejament:
Any 1992
Vacum 35.808
Oví 219.091
Caprí 10.747
Porquí 11.586
Any 1993
Vacum 18.253
Oví 75.935
Caprí 3.961
Porquí 0

Terme municipal de Sant Antoni de Portmany: torrent es
regueró, torrent cala Graio.
Terme municipal de Sant Josep: ca na Miqueleta, torrent
es Codolar, torrent sa Cova Santa, torrent de cas Berris, torrent es
Jondal, torrent can Nadal, torrent sa Fontassa.
Així mateix, al llarg de l'any en curs podrien sortir altres
actuacions que serien ateses, sempre que les possibilitats
econòmiques ho permetin. De no ser possible l'execució, passarien
a l'actuació prevista per l'any 1997.
Palma, 9 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Any 1994
Vacum 12.859
Oví 64.375
Caprí 4.399
Porquí 5.865
Any 1995
Vacum 15.532
Oví 39.294
Caprí 3.887
Porquí 5.820

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 4133/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a neteja de torrents a l'illa
de Mallorca (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
La previsió per a l'any en curs és la següent:

Palma, 5 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Sector 1, zona sud.
Terme municipal d'Alaró: torrent ses Artigues.
Terme municipal de Palma: sa Sèquia, torrent de'n
Bàrbara, dels Jueus, "Acequia", Gros, Mal Pas.

Ordre de Publicació

Sector 2, zona Sóller-Andratx.
Terme municipal de Sóller: diversos torrents.
Terme municipal d'Escorca: sa Calobra
Terme municipal de Calvià: diversos torrents.
Terme municipal d'Estallencs: sa Vinyeta.
Terme municipal d'Andratx: sa Coma Calenta i s'Aluet
(zona alta).
Terme municipal de Fornalutx: ses Bogudes.

Y)
A la Pregunta RGE núm. 4131/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a neteja de torrents a l'illa
de Menorca (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
La previsió d'obres per a la conservació de la xarxa
hidràulica a Menorca per a l'any en curs és la següent:
- Desviació del torrent ses Salines a Mercadal.
- Neteja de torrents a zona urbana de Ciutadella.
- Neteja i estabilització de marges al torrent sa Cova des
Migjorn.
- Solera baix el pont del torrent Cala en Porter a Alaior.
- Continuació de neteja i conducció del torrent
Fontanelles a Maó.
- Neteja torrent Cala Galdana des de la finca Sant Joan
fins a l'encreuament amb la carretera Maó-Ciutadella.
- Atenció de sol•licituds i necessitats que es plantegin
durant la campanya.
Palma, 2 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Sector 3, zona nord.
Terme municipal de Pollença: la Solana
Terme municipal d'Inca: Cantabou.
Terme municipal de Sta. Margalida: "Acequia Real i
Huertos", Montblanc.
Terme municipal de Búger: Massanella.
Terme municipal de Llubí: Cantabou.
Terme Selva-Caimari: local i Caimari.
Terme de Sta. Eugènia: diversos.
Terme de Campanet: Petit (Comafreda)
Terme de Lloseta: Almadrà.
Sector 4, zona llevant.
Terme municipal de Manacor: Llodrà, Porto Cristo-Cala
Mandia, na Borges, sa Moixa, Justany, Conilles.
Terme municipal de Petra: diversos.
Terme municipal de Ses Salines: zona urbana.
Terme municipal de Son Servera: Son Furiana-Port nou.
Terme municipal de Felanitx: diversos.
Terme municipal de Sant Llorenç: ses Blanqueres.
Terme municipal de Vilafranca: diversos.
Així mateix, al llarg de l'any en curs podrien sortir altres
actuacions que serien ateses, sempre que les possibilitats
econòmiques ho permetin. De no ser possible la seva execució,
passarien a actuacions de l'any 1997.
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El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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AD)
A la Pregunta RGE núm. 4152/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora d'Artà (BOPIB núm.
27 de 18 de gener del 1996).

AB)
A la Pregunta RGE núm. 4134/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a l'incompliment de la
normativa de retirades de ramatge procedents de les tales d'arbres
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Artà.
Data escriptura: 30 d'octubre del 1989.
Cessió: Ajuntament.
Extensió i valoració: 174 a. 56 c.a., 8.000.000 PTA.

1.- És evident que sempre es produeixen i es poden
produir incompliments de la normativa vigent que, quan es
detecten donen lloc a la denúncia pertinent i a l'obertura de
l'expedient sancionador corresponent.

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

2.- La guarderia realitza les tasques que té encomanades
de la millor manera possible, en la mesura de les seves
possibilitats.
Palma, 9 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 4153/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora d'Alaior (BOPIB núm.
27 de 18 de gener del 1996).

AC)

Alaior.
Data escriptura: 23 de juliol del 1990.
Cessió: Ajuntament.
Extensió i valoració: 17.000 m2, 4.250.000 PTA.

A la Pregunta RGE núm. 4135/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a dosis seminals
subvencionades per la Conselleria d'Agricultura (BOPIB núm. 27
de 18 de gener del 1996).

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació

Any 1992.
Dosis carn - Mallorca: 5.324; Menorca: 4.575; Eivissa: 199. Total:
10.098.
Dosis llet - Mallorca: 10.828; Menorca: 11.140; Eivissa: 335.
Total: 22.303.
Any 1993.
Dosis carn - Mallorca: 3.062; Menorca: 5.264; Eivissa: 117. Total:
8.443.
Dosis llet - Mallorca: 7.867; Menorca: 9.064; Eivissa: 366. Total:
17.297.
Any 1994.
Dosis carn - Mallorca: 3.139; Menorca: 3.986; Eivissa: 52. Total:
7.177.
Dosis llet - Mallorca: 8.469; Menorca: 7.421; Eivissa: 113. Total:
16.229.
Any 1995.
Dosis carn - Mallorca: 3.135; Menorca: 3.190; Eivissa: 113. Total:
6.438.
Dosis llet - Mallorca: 6.137; Menorca: 7.150; Eivissa: 580. Total:
13.867.
Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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AF)

AJ)

A la Pregunta RGE núm. 4154/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Can Bossa
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 4158/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Sant Antoni-Sant
Josep (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Can Bossa
Data escriptura: 29 de gener del 1991.
Cessió: Ajuntament de Sant Josep.
Extensió i valoració: 9.881,88 m2, 14.822.000 PTA.

Sant Antoni-Sant Josep.
Data escriptura: 10 de maig del 1990.
Propietari: Sr. José Ribas Ribas.
Extensió i preu: 10.908 m2, 13.089.600 PTA.

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AG)

AK)

A la Pregunta RGE núm. 4155/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora d'Eivissa (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 4159/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Formentera
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Eivissa.
Data escriptura: 18 d'octubre del 1990.
Cessió: Ajuntament.
Extensió i valoració: 11.228 m2, 36.491.000 PTA.

Formentera.
Data escriptura: 4 de maig del 1990.
Propietari: Sr. Pio Tur Mayans.
Extensió i preu: 1.875 m2, 2.625.000 PTA.
Propietari: Sr. Antoni Tur Mayans.
Extensió i preu: 3.125 m2, 4.375.000 PTA.

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació

Data escriptura: 25 de gener del 1991.
Propietari: Sr. Pio Tur Mayans.
Extensió i preu: servitud de pas 5 m. ample, 1.500.000
PTA.

AH)

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

A la Pregunta RGE núm. 4156/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Sta. Eulàlia
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Santa Eulàlia des Riu.
Data escriptura: 29 de gener del 1991.
Cessió: Ajuntament.
Extensió i valoració: 7.429 m2, 7.436.429 PTA.
Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 4157/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Cala d'Or.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Cala d'Or.
Data escriptura: 5 de desembre del 1991.
Cessió: Ajuntament.
Extensió i valoració: 1 Ha. 73 a. 75 c.a., 4.000.000 PTA.
Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 4160/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Sant Lluís (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Sant Lluís.
Data escriptura: 20 de febrer del 1991.
Cessió: Ajuntament.
Extensió i valoració: 6.600 m2, 660.000 PTA.
Data escriptura: 21 d'abril del 1993.
Propietari: Sr. Juan José Villalonga Mercadal.
Extensió i preu: 6.000.000 m2, 2.500.000 PTA.
Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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Propietari: Sr. Gabriel Mayol Jaume.
Extensió i preu: 28 a. 20 c.a., 794.031 PTA.

A la Pregunta RGE núm. 4161/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Cala'n Porter
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Propietària: Sra. Antònia Rosselló Garí.
Extensió i preu: 71 a. 3 c.a., 2.000.000 PTA.

AM)

Propietària: Sra. Antònia Barceló Pastor.
Extensió i preu: 28 a. 40 c.a., 799.762 PTA.

Cala'n Porter.
Data escriptura: 20 de febrer del 1991.
Cessió: Ajuntament.
Extensió i valoració: 3.500 m2, 2.376.500 PTA.

Propietari: Sr. José Barceló Font.
Extensió i preu: 28 a. 40 c.a., 799.762 PTA.
Propietària: Sra. Magdalena Barceló Sansó.
Extensió i preu: 17 a. 75 c.a., 500.000 PTA.

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 4162/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Ciutadella sud
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Ciutadella sud.
Data escriptura: 1 de gener del 1991.
Cessió: Ajuntament.
Extensió i valoració: 72.818 m2, 21.845.400 PTA.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 4165/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Sant Elm (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Sant Elm.
Data escriptura: 14 d'abril del 1992.
Cessió gratuïta: Ajuntament.
Extensió i valoració: 59 a. 29 c.a., 2.000.000 PTA.

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 4163/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Ciutadella nord
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Ciutadella nord.
Data escriptura: 20 de febrer del 1991.
Cessió: Ajuntament.
Extensió i valoració: 22.500 m2, 6.750.000 PTA.
Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 4164/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Vilafranca
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Vilafranca de Bonany.
Data escriptura: 4 de juny del 1992.
Propietari: Sr. Juan Mestre Barceló.
Extensió i preu: 28 a. 40 c.a., 799.862 PTA.
Propietària: Sra. Maria Sastre Garí.
Extensió i preu: 106 a., 2.984.654 PTA.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 4166/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Costitx (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Costitx.
Data escriptura: 25 de novembre del 1991.
Propietari: Sr. Juan Ferrer Munar.
Extensió i preu: 71 a. 2 c.a., 1.750.000 PTA.
Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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AS)

AV)

A la Pregunta RGE núm. 4167/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Porreres (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 4170/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Banyalbufar
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Porreres.
Data escriptura: 5 de juny del 1992.
Propietària: Sra. Catalina Feliu Salleras.
Extensió i preu: 15 a. 40 c.a., 4.000.000 PTA.

Banyalbufar.
Data escriptura: 20 d'abril del 1993.
Propietari: Sr. Miguel Bujosa Bosch.
Extensió i preu: 7 a. 68 c.a., 2.000.000 PTA.

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AT)

AX)

A la Pregunta RGE núm. 4168/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Sineu-Algaida
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 4171/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora de Muro-Sta
Margalida (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Sineu-Petra-Maria-Ariany.
Data escriptura: 17 de desembre del 1992.

Muro-Sta. Margalida
Data escriptura: 22 de setembre del 1989.
Propietàries: Sres. Magdalena Fornés Ribot i Maria Fornés

Propietari: Sr. Gabriel Negre Mas.
Extensió i preu: 35 a. 51 c.a., 900.000 PTA.

Ribot.

Propietària: Sra. Francisca Quetglas Colombram.
Extensió i preu: 35 a. 51 c.a., 900.000 PTA.

Extensió i preu: 2 Ha. 89 a. 24 c.a., 10.000.000 PTA.; 142
a. 6 c.a., 4.000.000 PTA.
Arrendatari: Sr. Bartolomé Clavera Torrandell, 4.000.000
PTA.

Propietari: Sr. Bernardo Quetglas Mas.
Extensió i preu: 35 a. 51 c.a., 900.000 PTA.

Data escriptura: 29 de setembre del 1989.
Cessió gratuïta: Ajuntament de Sta. Margalida.
Extensió i valoració: 14 Ha., 14.000.000 PTA.

Propietària: Sra. Francisca Vanrell Mas.
Extensió i preu: 39 a. 84 c.a., 900.000 PTA.

Data escriptura: 9 d'agost del 1990.
Propietària: Sra. Buenaventura Ripoll Ledesma.
Extensió i preu: 600 m2 (estació de bombeig), 500.000

Propietari: Sr. Antonio Mas Carbonell.
Extensió i preu: 39 a. 84 c.a., 900.000 PTA.
PTA.
Propietària: Sra. Juana Mª Vanrell Castelló.
Extensió i preu: 71 a. 3 c.a., 1.800.000 PTA.
Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 4169/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Mª Barceló i Martí, relativa a l'adquisició de
terrenys per a la construcció de la depuradora d'Algaida (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).
Algaida-Montuïri.
Data escriptura: 8 d'octubre del 1992.
Propietària: Sra. Margarita Mateu Oliver.
Extensió i preu: 86 a. 66 c.a., 3.500.000 PTA.
Data escriptura: 8 de juny del 1992.
Propietari: Ajuntament de Montuïri.
Extensió i preu: 15 a., 500.000 PTA.
Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Data escriptura: 1 de març del 1991.
Propietari: Sr. Gregorio Fornés Gual.
Casa: P.B. 200 m2. P.P. 200 m2. 142 a. 6 c.a., 21.000.000
PTA.
Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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Palma, 23 de febrer del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 4172/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a actuacions contra la
plaga "mosca de la fruita" (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).

Ordre de Publicació
BB)

Sí, la conselleria té previstes actuacions contra aquesta
plaga.
Palma, 5 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

A la Pregunta RGE núm. 4175/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la prohibició d'extracció
i venda d'alga tòxica "Caulerpa Taxifolia" (BOPIB núm. 27 de 18 de
gener del 1996).
1.- La matèria a la qual es refereix la pregunta ha estat
incorporada dins les tasques d'inspecció normal d'establiments
comercials.

Ordre de Publicació

2.- No s'ha detectat cap punt de venda d'aquesta alga.

AZ)
A la Pregunta RGE núm. 4173/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a cambres agràries
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

1.- Les previstes en el Reial Decret 117/1995, de 27 de
gener, de transferències de les cambres agràries, i en Decret
23/1995, de 23 de febrer, on la CAIB assumeix les competències.

Ordre de Publicació
BC)

2.- El total del capítol I puja a 84,2 milions de pessetes.
3.- No s'ha transferit cap bé immoble de les cambres
agràries a la CAIB.
4.- En aquests moments no se sap.
5.- No hi ha cap decisió presa sobre el futur de les
cambres agràries.

A la Pregunta RGE núm. 4176/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la construcció de la nova
seu del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (BOPIB núm. 27 de
18 de gener del 1996).
El total de l'aportació econòmica del Govern de les Illes
Balears per a la construcció de la nova seu del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, fins al dia d'avui, és de 871.000.000 de
pessetes.

Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Palma, 6 de febrer del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

BA)
A la Pregunta RGE núm. 4174/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a l'article 24 de la Llei
5/1989 de consells insulars (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del
1996).
1.- Les dates d'entrada en aquesta comunitat autònoma
de les memòries dels consells insulars sobre la gestió de
competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat corresponents
a l'any 1994 han estat les següents:
Consell Insular de Menorca: 5 d'abril del 1995.
Consell Insular de Mallorca: 15 de juny del 1995.
Consell Insular d'Eivissa: 16 d'octubre del 1995;
complement de la documentació: 23 de novembre del 1995.
2.- En relació amb la data en què es preveu trametre al
Parlament la comunicació a què fa referència l'article 24 de la Llei
de consells insulars, em plau informar-vos que aquesta
comunicació s'està acabant i que d'aquí a poc temps serà elevada
al Consell de Govern per a ser tramesa posteriorment al Parlament
de les Illes Balears.

BD)
A la Pregunta RGE núm. 800/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 11,
programa Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 2,
subconcepte 22601, durant l'any 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 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
BE)
A la Pregunta RGE núm. 801/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 11,
programa Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 4,
subconcepte 48000, durant l'any 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 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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BF)

BK)

A la Pregunta RGE núm. 802/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol
4, subconcepte 46000, durant l'any 1995. (BOPIB núm. 31 de 29
de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 807/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a estudis i treballs tècnics
realitzats per l'Institut de Relacions amb les regions europees, durant
l'any 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 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
BG)
A la Pregunta RGE núm. 803/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol
4, subconcepte 44200, durant l'any 1995. (BOPIB núm. 31 de 29
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
BH)
A la Pregunta RGE núm. 804/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa ajudes al tercer món, centre de cost 11000, capítol 7,
subconcepte 78000, durant l'any 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 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.

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
BL)
A la Pregunta RGE núm. 801/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 11,
programa Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 4,
subconcepte 48000, durant l'any 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 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
BM)
A la Pregunta RGE núm. 808/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 11,
programa relacions extracomunitàries, centre de cost 11400, capítol
2, subconcepte 22602, durant l'any 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 de
febrer del 1996).
Aquesta secció en aquest programa no ha realitzat cap
tipus de despesa durant l'any 1995.
Palma, 4 de març del 1996.
El secretari general tècnic de Presidència:
Carlos Gutiérrez i González.

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 805/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa relacions extracomunitàries, centre de cost 11400,
capítol 6, subconcepte 63000, durant l'any 1995. (BOPIB núm. 31
de 29 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
BN)
A la Pregunta RGE núm. 809/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció 11,
programa relacions extracomunitàries, centre de cost 11400, capítol
2, subconcepte 22601, durant l'any 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 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
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 806/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa relacions extracomunitàries, centre de cost 11400,
capítol 2, subconcepte 23000, durant l'any 1995. (BOPIB núm. 31
de 29 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
BO)
A la Pregunta RGE núm. 811/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a difusió i informació a la dona
de la regulació normativa que li afecta i sigui del seu interès, durant
l'any 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del 1996).
Des del Govern balear es considera que tota la normativa
interessa a les dones, per aquest motiu, a instància de part, s'informa
a totes les dones sobre la normativa existent. Per exemple, s'han fet
peticions sobre el nou Codi Penal, sobre la Llei de contractes de les
administracions públiques, sobre la Llei d'arrendaments, etc. Ara bé,
des de la Comissió Interdepartamental de la Dona es fa una difusió
entre les associacions de la normativa que d'una manera més directa
i específica fa referència a les dones.
Palma, 18 de març del 1996.
La Vicepresidenta del Govern:
Maria Rosa estaràs i Ferragut.
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BP)

BR)

A la Pregunta RGE núm. 814/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa 323200, centre de cost 11100, capítol 2, subconcepte
22606, despeses en reunions i conferències, durant l'any 1995.
(BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 825/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a sancions posades per la
Conselleria de Turisme durant el 1994. (BOPIB núm. 31 de 29 de
febrer del 1996).

Llevat d'error o omissió, es detallen a continuació les
despeses de la partida 11100.323200.22606, durnat l'any 1995
(s'especifiquen l'adjudicatari, l'objecte, la quantia i la data de
comptabilització):

És la Conselleria d'Hisenda qui fa el seguiment a través
del Reglament de recaptació i en el cas de certificacions de
descobert, a través del sistema informàtic, es produeixen
automàticament una vegada transcorregut el termini de pagament
voluntari.

Formación y Servicios Mayo SL. Despeses curs
agències de viatges. 40.000 PTA. 24.4.95.

Palma, 19 de març del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Unibus SA. Despeses transport activitats socioculturals.
80.250 PTA. 18.5.95.
Unibus SA. Despeses transport activitats socioculturals.
42.800 PTA. 8.6.95.
Pedro de Montaner Alonso. Honoraris conferència.
20.000 PTA. 13.6.95.
Maria del Carmen Bosch Juan. Honoraris conferència
"Pilar Muntaner, pintora ...". 20.000 PTA. 13.6.95.
Baltasar Coll Tomás. Honoraris conferència. 20.000
PTA. 26.6.95.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 826/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a anul•lació de sancions durant
el 1994. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del 1996).
Pel coneixement que té aquesta conselleria, malgrat que
en el llistat emès figurin anul•lacions de sancions per import de
12.268.112 pessetes, consideram que aquesta quantitat correspon a
suspensions causades bé perquè han ajornat el pagament mitjançant
aval o bé perquè s'han recorregut o per qualsevol altra causa legal.
Palma, 19 de març del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Viajes Urbis SA. Serveis transport. 10.540 PTA.
13.10.95.
Palma, 23 d'abril del 1996.
La Vicepresidenta del Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 823/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a l'efecte que tindrà
l'ampliació del port de Ciutadella respecte a les Rissagues. (BOPIB
núm. 31 de 29 de febrer del 1996).
L'ajuntament de Ciutadella encarregà un estudi sobre els
efectes provocats en les "rissagues", per les noves obres marítimes
al port.
S'ha arribat a la conclusió que l'ampliació portuària de
Cala'n Busquets indueix un canvi en el període d'oscil•lació
natural del port, de manera que les "rissagues" que es produeixin
siguin molt menors. Pel que fa referència a la construcció del dic
exterior, no les afecta pràcticament.
Palma, 28 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltrán.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 827/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a anul•lació de sancions durant
el 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del 1996).
Pel coneixement que té aquesta conselleria, malgrat que
en el llistat emès figurin anul•lacions de sancions per import de
12.268.112 pessetes, consideram que aquesta quantitat correspon a
suspensions causades bé perquè han ajornat el pagament mitjançant
aval o bé perquè s'han recorregut o per qualsevol altra causa legal.
Palma, 19 de març del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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BU)

BY)

A la Pregunta RGE núm. 834/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a cost de la Seguretat
Social dels alts càrrecs i assessors del Govern balear. (BOPIB
núm. 31 de 29 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 858/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a assistència d'empreses
d'Eivissa i Formentera a les fires celebrades fora de les Illes. (BOPIB
núm. 31 de 29 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.

Durant els anys 1994 i 1995, els ajuts concedits a
empreses d'Eivissa i Formentera, per facilitar la seva participació a
fires comercials celebrades fora del territori de les Illes Balears, són
els que es relacionen a continuació:
Lipstik, CB: 746.000 PTA
Ibicenca de Confecciones SA: 289.000 PTA
Cristina Buscetto Villagra: 616.000 PTA
IBZ, CB: 404.000 PTA
Marta Raffo, SL: 516.000 PTA
IBZ, CB: 358.000 PTA
Cristina Buscetto Villagra: 358.000 PTA
Ibicenca de Confecciones, SL: 358.000 PTA
Cristina Buscetto Villagra: 293.000 PTA
Lipstik, CB: 280.000 PTA

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 840/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, relativa a recursos públics al
grup empresarial Yanko. (BOPIB núm. 31 de 29 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.

Palma, 7 de març del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 856/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a anunci publicat al
BOCAIB pel conseller de la Funció Pública. (BOPIB núm. 31 de
29 de febrer del 1996).
El motiu pel qual els plecs de clàusules particulars que
regeixen la contractació de l'expedient 358/95, sobre contractació
de consultoria i assistència tècnica per a l'estudi, la gestió i el
control de l'absentisme laboral del personal al servei de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es poden examinar a la
plaça Drassanes núm. 4, és perquè es tracta d'una contractació a
nivell autonòmic, no exclusiva per a Menorca, promoguda per la
Conselleria de la Funció Pública i desplegada pel departament de
contractació de Presidència, que és la seu del departament de
contractació de la Comunitat Autònoma. D'altra banda, tampoc no
hi ha cap obligació legal ni reglamentària d'haver de repartir els
plecs de clàusules administratives a voluntat de tercers. A l'efecte
i com a exemple es pot exposar que si l'Estat, cada cop que hagués
de contractar, hagués de repartir els plecs de clàusules
administratives particulars a totes i cadascuna de les delegacions
del Govern al llarg de tot el territori nacional, es pot afirmar, amb
tota seguretat, que el volum de contractes a formalitzar i l'agilitat
en la seva gestió, baixaria considerablement i arribaria, fins i tot
a fer-los inefectius.
Tot això no té res a veure amb el vell tema de la
discontinuïtat geogràfica de les Illes, que, sens dubte, és un
fenomen a tenir en compte com d'importància capital per a tots,
però que és irrellevant en el tema que ens ocupa en aquests
moments.
Palma, 15 de març del 1996.
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain i Díez.

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 859/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a assistència d'empreses
menorquines a les fires celebrades fora de les Illes. (BOPIB núm. 31
de 29 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
CA)
A la Pregunta RGE núm. 861/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a terme
per la Conselleria de Governació. (BOPIB núm. 31 de 29 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
CB)
A la Pregunta RGE núm. 862/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a terme
per la Conselleria de Comerç i Indústria. (BOPIB núm. 31 de 29 de
febrer del 1996).
L'any 1994 hi hagué tres contractacions de serveis per un
import superior a 5.000.000 de pessetes i no hi hagué cap
contractació d'obra.
L'any 1995, la Conselleria de Comerç i Indústria no ha dut
a terme cap contractació d'obra ni de servei per un valor superior a
l'import abans esmentat.
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1.- Objecte del contracte: Assistència tècnica per al
manteniment de neteja de les diverses dependències de la
Conselleria de Comerç i Indústria.
Tipus de contractació: Directa.
Adjudicatari: Limpiezas y Reformas de Baleares, SL.
Import: 6.192.000 pessetes, IVA inclòs.
Baixa obtinguda: 8.000 pessetes.

D'altra banda, la nova Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques, a l'article 5 estableix
una classificació semblant i un poc més extensa, que conté els
contractes d'elecció d'obres, la gestió de serveis públics i la
realització de subministraments, els de consultoria i assistència o de
serveis i el que es facin excepcionalment amb persones físiques per
a la realització de treballs específics i concrets no habituals.

2.- Objecte del contracte: Assistència tècnica per a la
realització de treballs de diagnòstic i redacció del Pla director
sectorial d'equipaments comercials de la Conselleria de Comerç
i Indústria.
Tipus de contractació: Directa.
Adjudicatari: Area de Servicios y Aplicaciones
Informáticas, SL.
Import: 11.270.000 pessetes, IVA inclòs.
Baixa obtinguda: 230.000 pessetes.

Del tenor literal d'aquests articles es dedueix que la
Conselleria de la Funció Pública no ha realitzat cap tipus de
contractació sota l'epígraf d'obres i serveis durant els anys 1994 i
1995.

3.- Objecte del contracte: Assistència tècnica per a la
realització de programes audiovisuals promocionals de l'artesania
balear.
Tipus de contractació: Directa.
Adjudicatari: Canal 37, SA.
Import: 5.750.000 pessetes, IVA inclòs.
Baixa obtinguda: 0 pessetes.
Palma, 18 de març del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
CC)

Palma, 15 de març del 1996.
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain i Díez.

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 866/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a terme
per la Conselleria d'Economia. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del
1996).
Pel que fa a les dades sol•licitades sobre contractacions
d'obres per un valor superior als 5.000.000 de pessetes, no se n'ha
realitzada cap.
Les contractacions de serveis adjudicats per un valor
superior als 5.000.000 de pessetes els anys 1994 i 1995 són les
relacionades en el quadre adjunt.

A la Pregunta RGE núm. 863/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a
terme per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. (BOPIB
núm. 31 de 29 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
CD)
A la Pregunta RGE núm. 864/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a
terme per la Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB núm. 31 de 29
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. 865/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a
terme per la Conselleria de la Funció Pública. (BOPIB núm. 31 de
29 de febrer del 1996).
El Decret 923/1965, de 8 d'abril, pel qual s'aprova el text
articulat de la Llei de bases de contractes de l'Estat, estableix, a
l'article 4, una classificació dels contractes que pot realitzar
l'administració i que són bàsicament contractes d'obres, de gestió
de serveis públics de l'Estat, com també de prestació de
subministrament a aquest.

Palma, 14 de març del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.
El quadre esmentat a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 868/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a terme
per la Conselleria de Turisme. (BOPIB núm. 31 de 29 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
CH)
A la Pregunta RGE núm. 869/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a terme
per la Presidència. (BOPIB núm. 31 de 29 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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CI)

CM)

A la Pregunta RGE núm. 870/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a
terme per la Conselleria d'Agricultura i Pesca. (BOPIB núm. 31 de
29 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 875/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a terme
per l'empresa Serveis d'Aqüicultura Marina SA. (BOPIB núm. 31 de
29 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.

Any 1994:
Redacció del Projecte "Es Carnatge". Contractació directa.
Adjudicatari: Arquitecte Sr. Rafel Munar i Barceló. Cap baixa
obtinguda. Import de la liquidació final: 6.386.547 PTA.

Ordre de Publicació

Any 1995:
Reparació de l'embarcació "Pedaç". Anunci en premsa.
Adjudicatari: Talleres Colomar. Cap baixa obtinguda. Import de la
liquidació final: 7.484.795 PTA.

CJ)
A la Pregunta RGE núm. 872/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a
terme per l'empresa Centre Balears Europa. (BOPIB núm. 31 de
29 de febrer del 1996).

Palma, 22 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

El Centre Balears Europa no ha contractat cap obra ni
servei d'un valor superior als 5.000.000 de pessetes els anys 1994
i 1995.
Palma, 6 de març del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 873/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a
terme per l'empresa Associació General Agrària Mallorquina, SA.
(BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del 1996).
Les contractacions efectuades són les següents:
Any 1994:
Empresa adjudicatària: Moncobra.
Import: 19.376.000 PTA.
Baixa obtinguda de la contracta: 1.177.044 PTA.
Import liquidació final: 18.198.956 PTA.
Sistema de contractació: Sol•licitud de tres ofertes.
Any 1995:
Empresa adjudicatària: Slogan.
Import: 8.050.000 PTA.
Import liquidació final: 8.050.000 PTA.
Sistema de contractació: Sol•licitud de tres ofertes.

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 876/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a terme
per l'empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca. (BOPIB núm. 31 de
29 de febrer del 1996).
Any 1994:
Demolició d'edificis a Son Rul•lan: vàrem sol•licitar
pressupost a cinc empreses i es va adjudicar a Tomeu Barceló, SA
per la quantitat de 7.639.335 PTA, atès que era l'oferta més
ajustada.
Automatització del pas a nivell des Caülls: vàrem
sol•licitar pressupost a tres empreses i es va adjudicar a l'oferta més
econòmica, presentada per Electro Sistemas Bach, SA per la
quantitat de 13.599.103 PTA.
Pintada de les unitats de tren: vàrem sol•licitar tres
pressuposts i es va adjudicar a Talleres Martín Ansa, SA per la
quantitat de 1.784.720 PTA per unitat de tren.
Construcció de casetes de protecció dels passos a nivell
automatitzats: vàrem sol•licitar pressupost a sis empreses
especialitzades i es va adjudicar a l'oferta més econòmica,
presentada per Eléctrica Establiments, SL per la quantitat
d'11.660715 PTA.

Palma, 26 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Compra de quatre unitats de tren dièsel: la vàrem treure a
concurs i es va adjudicar a l'oferta m'çes econòmica, presentada per
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA per la quantitat de
223 milions per unitat.

Ordre de Publicació

Any 1995:
Automatització del pas a nivell des Foradí: vàrem
sol•licitar pressupost i es va adjudicar a l'oferta més ajustada,
presentada per Electro Sistemas Bach, SA per la quantitat de
13.366.753 PTA.

CL)
A la Pregunta RGE núm. 874/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a
terme per l'empresa Institut de Biologia Animal. (BOPIB núm. 31
de 29 de febrer del 1996).
L'Institut de Biologia Animal no ha dut a terme cap
contractació.
Palma, 20 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Remodelació d'andanes i estacions: la vàrem treure a
concurs i es va adjudicar a l'oferta més econòmica, presentada per
Entrecanales y Tavora SA per la quantitat de 176.824.933 PTA, la
qual cosa suposa una minva de l'11,861588% sobre el pressupost de
contracta.
Rehabilitació d'un edifici a l'Estació de Palma: la vàrem
treure a concurs i es va adjudicar a l'oferta més econòmica,
presentada per Entrecanales y Tavora SA per la quantitat de
107.003.736 PTA, la qual cosa suposa una minva del 21,828016%
sobre el pressupost de contracta.
Palma, 19 de març del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltrán.
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CO)

CQ)

A la Pregunta RGE núm. 878/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a
terme per l'empresa Institut Balear de Disseny. (BOPIB núm. 31 de
29 de febrer del 1996).

A la Pregunta RGE núm. 880/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a terme
per l'empresa Institut Balear de l'Aigua. (BOPIB núm. 31 de 29 de
febrer del 1996).

No n'ha realitzada cap.
Palma, 6 de març del 1996.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

(S'especifica l'obra realitzada, el sistema de contractació, l'empresa
adjudicatària, el valor d'obra contractada, la baixa de la contractació
i la liquidació final d'obra):
Any 1994:

Ordre de Publicació

Depòsit Fornalutx. Directa. Auxiliar de Canalitzacions. 40.440.870
PTA (IVA 15%). 40.440.870 PTA (IVA 15%). --.

A la Pregunta RGE núm. 879/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a
terme per l'empresa Institut Balear de Serveis a la Joventut.
(BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del 1996).

Pou Lloseta. Directa obra emergència. Melchor Mascaró.
15.204.826 PTA (IVA 15%). --. 15.204.826 PTA (IVA 15%).

CP)

Durant els anys 1994 i 1995, s'han realitzat les
contractacions següents, amb un import superior als 5.000.000 de
pessetes:
1994:
Contractació emissió programació Ràdio Jove.
Contractació directa.
Ultima Hora Ràdio.
Import total de 8.500.000 PTA.
No ha existit baixa.
Import final de liquidació: 8.500.000 PTA.
1995:
Contractació emissió programació Ràdio Jove.
Contractació directa.
Ultima Hora Ràdio.
Import total de 8.500.000 PTA.
No ha existit baixa.
Import final de liquidació: 8.500.000 PTA.

Pou Santa Maria. Directa obra emergència. Melchor Mascaró.
8.378.701 PTA (IVA 15%). --. 8.378.701 PTA (IVA 15%).
Enganxada elèctrica Llubí. Directa. Melchos Mascaró. 6.412.032
PTA (IVA 15%). --. 6.412.032 PTA (IVA 15%).
Any 1995:
Depòsit Fornalutx. Directa. Auxiliar de Canalitzacions. 40.845.278
PTA (IVA 15%). 40.440.870. 39.034.236 PTA (IVA 16%).
Arteria Turó-Fase I. Directa. Funditubo. 21.400.258 PTA (IVA
16%). --. 21.143.460 PTA (IVA 16%).
Arteria Turó-Fase I. Directa. Sorea SA. 38.977.140 PTA (IVA
16%). 38.977.140 PTA (IVA 16%). 38.909.218 PTA (IVA 16%).
Palma, 27 de març del 1996.
La Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient.

Marratxí, 18 de març del 1996.
La Conselleria de Governació.

Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 882/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a terme
per l'empresa Ibasan. (BOPIB núm. 31 de 29 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
CS)
A la Pregunta RGE núm. 883/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a terme
per l'empresa Sefobasa. (BOPIB núm. 31 de 29 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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A la Pregunta RGE núm. 884/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a
terme per l'empresa Gesma. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del
1996).

CV)
A la Pregunta RGE núm. 886/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a terme
per l'empresa Ibavi. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del 1996).

CT)

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
CU)
A la Pregunta RGE núm. 885/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a contractacions dutes a
terme per l'empresa Semilla. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del
1996).
Ampliació de les obres de reforma i condicionament de la totalitat
de l'edifici de Sa Granja.
Contractació directa, per acord del comitè executiu de 6 d'abril del
1994.
Adjudicatari: Río Nevado, SL.
Valor: 37.557.809 PTA.
Baixa: -Liquidació final: no n'hi ha haguda.

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
CX)
A la Pregunta RGE núm. 887/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a beques per a la formació
musical. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del 1996).
Sis milions de pessetes és la quantitat de què disposa la
Direcció General d'Educació de la Conselleria per atendre les
sol•licituds d'ajuda per a la formació musical, previstes al punt 1 de
l'Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 24 de
gener del 1996.
Aquesta suma s'imputa a la partida 13202 42006 48000 de
la direcció general esmentada.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Obres en els edificis de Sa Granja i a les zones que els envolten
(accessos, voravies, tanca, aparcament, etc.).
Contractació directa per acord del comitè executiu de 6 de juliol
del 1994.
Adjudicatari: Río Nevado, SL.
Valor: 13.943.083 PTA.
Baixa: -Liquidació final: no n'hi ha haguda.

CY)

Programa "Línia d'ajudes Superfícies, Fase II".
Contractació directa per acord del comitè executiu de 2 de març
del 1994.
Adjudicatari: Sema Group, SAE.
Valor: 6.520.000 PTA.
Baixa: --

Els requisits administratius necessaris perquè les
associacions musicals i les escoles privades de música puguin
accedir a les ajudes previstes en l'Ordre del conseller de Cultura,
Educació i Esports de dia 24 de gener del 1996, són els que concreta
l'ordre esmentada en els articles 2 i 1.6, és a dir:

Programa "Nuevas funcionalidades al Sistema de Gestión de
Superficies".
Contractació directa per acord del comitè executiu de 2 de març
del 1994.
Adjudicatari: Sema Group, SAE.
Valor: 5.069.565 PTA.
Baixa: -Programa "Captura y procesamiento de datos solicitudes terneros
1993".
Contractació directa per acord del comitè executiu de 2 de març
del 1994.
Adjudicatari: Sema Group, SAE.
Valor: 8.321.739 PTA.
Baixa: -Programa "PAC-Ayuda Superficies-opción C".
Contractació directa per acord del comitè executiu d'11 de
novembre del 1994.
Adjudicatari: Sema Group, SAE.
Valor: 9.360.000 PTA.
Baixa: -Programa "Subsistema de animales, campaña 1995".
Contractació directa, per acord del comitè executiu de 16 de gener
del 1995.
Adjudicatari: Sema Group, SAE.
Valor: 5.669.828 PTA.
Baixa: -Palma, 22 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 888/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a requisits administratius per
accedir a les ajudes per a la formació musical. (BOPIB núm. 31 de
29 de febrer del 1996).

Article 2: Projecte específic de l'activitat, pressupost detallat de
l'activitat, fotocòpia del CIF i sol•licitud de transferència bancària.
Article 1.6: Relació d'entitats a les quals s'ha demanat subvenció i
altra documentació que trobi adient.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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CZ)
A la Pregunta RGE núm. 889/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a ajudes per a la
formació musical. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del 1996).
Sis milions de pessetes és la quantitat de què disposa la
Direcció General d'Educació de la Conselleria per atendre les
sol•licituds d'ajuda per a la formació musical, previstes al punt 1
de l'Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 24
de gener del 1996.
Aquesta suma s'imputa a la partida 13202 42006 48000
de la direcció general esmentada.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
DA)
A la Pregunta RGE núm. 890/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a ajudes de l'Ibatur a la
neteja de municipis. (BOPIB núm. 31 de 29 de febrer del 1996).
L'Ibatur destinarà a la neteja del municipi d'Escorca la
quantitat de 7 milions de pessetes.
L'Ibatur, en principi, no té previst destinar cap altra
quantitat per ajudes a altres municipis de la Serra de Tramuntana,
ja que no s'ha rebut cap sol•licitud al respecte, no obstant això, en
cas de rebre'n s'estudiaria cada petició.
Aquestes despeses són a càrrec del capítol 2 dels nostres
pressuposts.
L'Ibatur ha signat un conveni amb el Foment de Turisme
de Mallorca per a neteja general de l'illa de Mallorca. El Foment
decidirà a quina part de l'illa es destinarà l'ajuda.
Palma, 5 de març del 1996.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
DB)
A la Pregunta RGE núm. 891/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa 323200, centre de cost 11100, capítol 2, subconcepte
22601, despeses en atencions protocolàries i de representació
durant l'any 1995. (BOPIB núm. 31 de 29 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
DC)
A la Pregunta RGE núm. 892/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a despeses de la secció
11, programa 323200, centre de cost 11100, capítol 2, subconcepte
22602, despeses en publicitat i propaganda durant l'any 1995.
(BOPIB núm. 31 de 29 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.

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL
PARLAMENT
DE LES
ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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