
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 21 de febrer del 1997 IV Legislatura Núm. 89  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 2764/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Francesc Quetglas, relativa a despeses capítol 2, programa
3132 2407

 
B) A la Pregunta RGE núm. 3869/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la conselleria

de Governació 2407
 

C) A la Pregunta RGE núm. 3890/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despeses efectuades per la conselleria
de Governació en matèria de publicitat. 2407

 
D) A la Pregunta RGE núm. 3940/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a una proposta d'atribució de

competències als Consells Insulars en matèria de ferrocarrils. 2407
 

E) A la Pregunta RGE núm. 4338/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a combat de l'expansió del
"carpobrotus edulis" a l'illa de Menorca 2408

 
F) A la Pregunta RGE núm. 4659/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a proposta de conveni per al

finançament de carreteres presentada pel Govern balear 2408
 

G) A la Pregunta RGE núm. 4661/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a reducció sobre les previsions de
població dels planejaments urbanístics 2408

 
H) A la Pregunta RGE núm. 4673/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a béns d'interès cultural a Eivissa

i Formentera 2408
 

I) A la Pregunta RGE núm. 4674/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a béns mobles a l'inventari del
patrimoni cultural moble a Eivissa i Formentera 2409

 
J) A la Pregunta RGE núm. 4675/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a recaptació del Govern per l'aplicació

de la Llei 3/1987, de 2 d'abril, de mesures del foment del patrimoni històric de les Illes Balears 2409
 



2404 BOPIB núm.89 - 21 de febrer del 1997

K) A la Pregunta RGE núm. 4676/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a projecte de recaptació del Govern
per l'aplicació de la Llei 3/1987, de 2 d'abril, de mesures del foment del patrimoni històric de les Illes Balears 2409

 
L) A la Pregunta RGE núm. 4679/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a la relació de pous explotats per

l'empresa URCOISA a Eivissa i Formentera 2409
 

M) A la Pregunta RGE núm. 4683/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a detall de les despeses ocasionades
per la celebració de la Diada Autonòmica de 1996 2410

 
N) A la Pregunta RGE núm. 4710/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Catalina Bover, relativa al pressupost per activitats

formatives sobre el projecte lingüístic de centre 2410
 

O) A la Pregunta RGE núm. 4711/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a activitats formatives 2410
 

P) A la Pregunta RGE núm. 4754/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a plans d'ordenació del medi natural
2410

 
Q) A la Pregunta RGE núm. 4756/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a pla territorial parcial de la Serra

de Tramuntana 2410
 

R) A la Pregunta RGE núm. 4757/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de Gestió Sanitària
de Mallorca 2410

 
S) A la Pregunta RGE núm. 4758/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de l'Ibagua 2411

 
T) A la Pregunta RGE núm. 4759/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de l'Ibasan 2411

 
U) A la Pregunta RGE núm. 4760/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de l'IBSJ 2411

 
V) A la Pregunta RGE núm. 4761/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de Sefobasa 2412

 
X) A la Pregunta RGE núm. 4762/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de Semilla 2412

 
Y) A la Pregunta RGE núm. 4763/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris d'Agama 2412

 
Z) A la Pregunta RGE núm. 4764/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de l'Ibavi 2412

 
AA) A la Pregunta RGE núm. 4765/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de SFM 2413

 
AB) A la Pregunta RGE núm. 4766/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de Ferrocarrils

de Mallorca 2413
 

AC) A la Pregunta RGE núm. 4767/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de Foment
Industrial S.A. 2413

 
AD) A la Pregunta RGE núm. 4768/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de l'Institut

Balear de Disseny 2413
 

AE) A la Pregunta RGE núm. 4769/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris d'Isba Serveis
i Isba SGR 2413

 
AF) A la Pregunta RGE núm. 4771/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris d'Ibabsa 2413

 
AG) A la Pregunta RGE núm. 4772/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de Seamasa 2414

 



BOPIB núm.89 - 21 de febrer del 1997 2405

AH) A la Pregunta RGE núm. 4773/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris d'Ibatur 2414
 

AI) A la Pregunta RGE núm. 4774/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de Bitel 2414
 

AJ) A la Pregunta RGE núm. 4775/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris del Centre Balears
Europa 2414

 
AK) A la Pregunta RGE núm. 4777/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris del Govern balear

2414
 

AL) A la Pregunta RGE núm. 4780/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a decret, ordre o decisió que avala
les perceptives zones protegides a dos dels nou esculls artificials 2414

 
AM) A la Pregunta RGE núm. 4781/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a empreses que ha contractat el

Govern de la CAIB per al seguiment del treball colonitzador dels esculls artificials 2415
 

AN) A la Pregunta RGE núm. 4782/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a motius pels quals el Govern
renuncià a fons europeus per a la instal•lació d'esculls artificials 2415

 
AO) A la Pregunta RGE núm. 4783/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions superiors a 50

milions de pessetes realitzades a Menorca durant l'any 1992 2415
 

AP) A la Pregunta RGE núm. 4784/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions superiors a 50 milions
de pessetes realitzades a Menorca durant l'any 1993 2416

 
AQ) A la Pregunta RGE núm. 4785/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions superiors a 50

milions de pessetes realitzades a Menorca durant l'any 1994 2416
 

AR) A la Pregunta RGE núm. 4786/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions superiors a 50 milions
de pessetes realitzades a Menorca durant l'any 1995 2416

 
AS) A la Pregunta RGE núm. 4787/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions superiors a 50 milions

de pessetes realitzades a Menorca durant l'any 1996 2416
 

AT) A la Pregunta RGE núm. 4788/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions en matèria de
carreteres durant els anys 1994 i 1995 2416

 
AU) A la Pregunta RGE núm. 4789/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a persones contractades per

l'Ibatur l'any 1995 baix la modalitat de contracte per obra i servei. 2417
 

AV) A la Pregunta RGE núm. 4790/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Myriam Muñoz, relativa a sol•licituds d'arbitratge que
s'han presentat a Eivissa davant la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears 2417

 
AX) A la Pregunta RGE núm. 4791/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Myriam Muñoz, relativa a sol•licituds d'arbitratge que

s'han presentat a Mallorca davant la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears 2417
 

AY) A la Pregunta RGE núm. 4792/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Myriam Muñoz, relativa a sol•licituds d'arbitratge que
s'han presentat a Menorca davant la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears 2417

 
AZ) A la Pregunta RGE núm. 4793/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa institucions privades que han

col•laborat per a la realització del Pla regional de drogues durant l'any 1996 2417
 

BA) A la Pregunta RGE núm. 4794/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa inspeccions a les indústries i
establiments càrnics durant l'any 1996 2418

 
BB) A la Pregunta RGE núm. 4795/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa al control de qualitat del complex

hospitalari de Mallorca 2418
BC) A la Pregunta RGE núm. 4796/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa vigilants forestals de les Illes Balears

2418
 

BD) A la Pregunta RGE núm. 4797/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a inspeccions que s'han realitzat
sobre l'adequació de la campanya de rebaixes d'estiu 2419

 



2406 BOPIB núm.89 - 21 de febrer del 1997

3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2593/96. 2419

 
B) Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4544/96. 2419

 
C) Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei regulador de la segona activitat dels policies locals,

RGE núm. 457/97. 2419

5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció errates BOPIB núm. 88 2419

 



BOPIB núm.89 - 21 de febrer del 1997 2407

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2764/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Quetglas, relativa a despeses capítol 2,
programa 3132 de la secció 21 any 1994. (BOPIB núm. 20 de 10
de novembre del 1995).

Us trametem adjunt un llistat major general de despeses
on consten les dades sol•licitades de l'extingida conselleria de
Governació.
 

Marratxí, 27 de gener del 1997.
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain i Diez

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

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 3869/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la
conselleria de Governació. (BOPIB núm. 24 de 15 de desembre
del 1995).

Els estudis encarregats per l'extingida conselleria de
Governació durant l'any 1994 varen ésser els següents:

-Estudis sobre espectacles públics a assumir per la
conselleria de Governació.

Adjudicatari: Joan Alba.
Pressupost: 2.350.000 ptes.
Termini: 01-03-94 a 31-12-94

- Estudi del Projecte de Llei de la Policia Autònoma de
les Illes Balears.

Adjudicatari: Jeroni Matemalas Obrador.
Pressupost: 2.500.000 ptes.
Termini: 15-05-94 a 31-12-96

 
Marratxí, 27 de gener del 1997.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain i Diez

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 3890/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despeses efectuades per la
conselleria de Governació en matèria de publicitat. (BOPIB núm.
24 de 15 de desembre del 1995).

Relació de les despeses efectuades per l'extingida
conselleria de Governació en matèria de publicitat durant l'any
1994 i els deus primers mesos de l'any 1995:

Any 1994

-Mediterranea Internacional de Publicitat.
Anunci Jove Orquestra.
49.450 pessetes.

- Hora Nova SA.
Campanya "Cap Al•lot sense jugueta".
115.000 pessetes.

- Hora Nova SA.
Anunci Protecció Civil "Al teu costat".
184.000 pessetes.

Any 1995

- Mediteranea Internacional de Publicitat.
Anunci Congrés de la Família.
349.209 pessetes.

- Radio Balear Rueda Emisoras.
Cunyes publicitàries.
34.500 pessetes.

. Clave Publicitat.
Anuncis diaris.
122.130 pessetes.

- Hora Nova SA.
Campanya "Cap al•lot sense jugueta".
120.750 pessetes.

- Radio Balear Rueda Emisoras.
Cunyes publicitàries.
34.500 pessetes.

- Mediterranea Internacional de Publicitat.
Anunci Congrés de la Família.
98.058 pessetes.

- Diario de Mallorca.
Campanya "Cap al•lot sense jugueta".
40.250 pessetes

 
Marratxí, 27 de gener del 1997.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Diez

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 3940/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a una proposta d'atribució de
competències als Consells Insulars en matèria de ferrocarrils.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

Una vegada el Govern i els consells insulars nomenaren
els seus representants en el si de la comissió, es va procedir, el 16
d'octubre de l'any passat, a la convocatòria del pla de la CTI per
tractat, entre d'altres assumptes, la proposta d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de ferrocarrils, única
proposta, com bé sap el senyor diputat, que havia quedat pendent de
debatre en el període que s'assenyala a la pregunta.

El President del Govern, com es natural, reb l'informació
adient per conèixer en tot moment els treballs que es realitzen en el
si de la CTI.  
 

Palma, 19 de desembre del 1996.
La Consellera de Presidència:
M. Rosa Estarás i Ferragut.
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Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 4338/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a combat de l'expansió del
"carpobrotus edulis" a l'illa de Menorca (BOPIB núm. 60 de 4 de
setembre del 1996).

1.- Afortunadament, i en contra de la valoració del Sr.
Diputat, l'expansió de l'espècie no és "incontrolable" i el Pla de
gestió del parc des Grau preveu les actuacions oportunes per tal de
reduir substancialment les poblacions de l'espècie al si del parc, on
justament la incidència de l'espècie és més greu.

2.- Les actuacions a finques privades estan subjectes al
permís dels propietaris per a portar-les a terme, permís que es
troba actualment en tràmit.

3.- Els recursos tècnics, humans i econòmics que caldrà
destinar no han estat encara objecte de valoració, que serà
efectuada en el moment de redactar el corresponent projecte
tècnic, prescrit per al 1997, en funció de la Llei de pressuposts de
la CAIB.
 

Palma, 16 d'octubre del 1996.
La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del

Territori i Litoral.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 4659/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a proposta de conveni per al
finançament de carreteres presentada pel Govern balear (BOPIB
núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

El Govern de la Comunitat Autònoma ve mantenint, fa
anys, contactes amb l'Administració central a través de l'actual
Ministeri de Foment (abans Ministeri d'Obres Públiques) amb el
fi d'aconseguir la signatura d'un conveni de finançació de les
carreteres de Balears, la transferència de les quals a la Comunitat
Autònoma l'any 1994 deixà fora dels plans inversors de la
Direcció General de Carreteres del Ministeri.

Per donar sortida a aquesta injusta situació s'han
presentat proposicions no de llei al Parlament, esmenes a les
successives lleis de pressuposts i una proposta que obra en poder
del director general de Carreteres del Ministeri des del 15 de juliol
d'enguany.

En aquesta proposta es contempla la creació de la
Comissió de seguiment del conveni i les funcions de cadascuna de
les administracions així com la relació d'obres i la seva
programació.
 

Palma, 7 de novembre del 1996.
La Conselleria de Foment.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 4661/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a reducció sobre les previsions
de població dels planejaments urbanístics (BOPIB núm. 65 de 27
de setembre del 1996).

a) El percentatge de reducció no es refereix a les
previsions de població contengudes en els instruments de
planejament general sinó a les capacitats reals resultants.

Aquest percentatge s'ha calculat tenint en compte les
dades que figuren en els documents que conformen la informació
i diagnòstic del POOT de Mallorca, dels quals es dedueix que les
edificabilitats reals que resulten de les determinacions del
planejament general analitzat es deriven increments entorn d'un
40% de les capacitats de població assenyalades com a màximes en
els dits instruments de planejament general.

Per això, de l'ajust real de les possibilitats d'edificació a
les capacitats de població enunciades es deriva la reducció de
capacitat a què fa referència la pregunta.

b) El nombre de places residencials i turístiques previstes
figura en el document sobre planejament elaborat en la fase
d'informació de les DOT, les taules d'estimació del qual s'adjunten
a aquest escrit.

c) El Govern fa un seguiment efectiu de les conseqüències
de l'aplicació del Decret mitjançant l'elaboració de l'informe
preceptiu que de la totalitat de les adaptacions al seu contingut
exigeix l'article 3.3 de la Llei d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat.

Com s'ha assenyalat abans, allò que el Decret exigeix és
que s'adaptin les determinacions del planejament a la capacitat de
població fixada en aquest, no que es redueixi aquesta capacitat.
 

Palma, 27 de novembre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
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.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 4673/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Balanzat, relativa a béns d'interès cultural a Eivissa i
Formentera (BOPIB núm. 65  de 27 de setembre del 1996).

Els béns d'intereès cultural declarats a les illes d'Eivissa
i Formentera són els següents:

Les esglésies i nuclis rurals d'Eivissa i Formentera.
Castells i torres costaneres de defensa.

A Formentera: Pou de ses Illetes, Pou des Verro, Pou de
ses Roques, Aljub del Poblet, Pou de Cala Saona, Capella de sa
Tanca Vella, Camí de sa Pujada, Can Blai, Ca na Costa.

A Eivissa: Antigues murades i torre del campanar, Museu
arqueològic d'Eivissa i Formentera, conjunt històric d'Eivissa
(ciutat), necròpolis des Puig des Molins.

A Sant Antoni: Capella subterrània de Santa Agnès,
pintures rupestres de ses Fontanelles.

A Santa Eulària: Puig de Missa.

A Sant Joan: Es Cuieram.

A Sant Josep: Ses Païsses de Cala d'Hort, sa Caleta.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 4674/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a béns mobles a l'inventari del
patrimoni cultural moble a Eivissa i Formentera (BOPIB núm. 65
de 27 de setembre del 1996).

A l'inventari del Patrimoni cultural moble no hi figura
cap bé moble de les illes d'Eivissa i Formentera.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 4675/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a recaptació del Govern per
l'aplicació de la Llei 3/1987, de 2 d'abril, de mesures del foment del
patrimoni històric de les Illes Balears (BOPIB núm. 65  de 27 de
setembre del 1996).

Examinada la documentació de l'expedient de mesures
de foment del patrimoni històric de les Illes Balears, hi consta, que
per a l'any 1994, aquesta Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
va invertir en aplicació de la Llei 3/1987 la quantitat de
55.049.947 pessetes.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 4676/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a projecte de recaptació del
Govern per l'aplicació de la Llei 3/1987, de 2 d'abril, de mesures
del foment del patrimoni històric de les Illes Balears (BOPIB núm.
65  de 27 de setembre del 1996).

Examinada la documentació de l'expedient de mesures
de foment del patrimoni històric de les Illes Balears, hi consta que
les inversions de l'any 1994 es destinaren als projectes següents:

1. Treballs de catalogació, estudi i restauració dels fons
bibliogràfics, documentals i museològics dels centres culturals:
36.246.707 PTA.

2. Adquisició de béns mobles per augmentar els fons
dels centres culturals: 11.572.472 PTA.

3. Actuacions de conservació i manteniment dels edificis
com a centres culturals: 7.230.168 PTA.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 4679/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Balanzat, relativa a la relació de pous explotats per
l'empresa URCOISA a Eivissa i Formentera (BOPIB núm. 65  de 27
de setembre del 1996).

Relació de pous explotats per l'empresa URCOISA a
Eivissa i Formentera:

- Situat a la finca Can Fita, paratge es Coll des Vent, terme
municipal de Sant Josep; autoritzada la posada en servei,el 15-12-
83, amb un cabal de 100 l/s.

- Situat a la finca Can Ters, paratge del mateix nom, terme
municipal de Santa Eulària del Riu; la posada en servei, el 16-09-
88, amb un cabal de 60.000 l/h.

- Situat a la finca Can Xicu Sala, paratge del mateix nom, terme
municipal de Santa Eulària; autoritzada la posada en servei el 24-
08-88, amb un cabal de 100.000 l/h.

- Situat a la finca Can Covetes des Molí, paratge Puig de s'Ubeya,
terme municipal de Sant Joan de Labritja; inscrit a nom
d'URCOISA, el 19-07-82, amb un cabal de 180.000 l/h.

- Situat a la finca Can Joan Muson, paratge de sa Sala, terme
municipal de Santa Eulària,. inscrit a nom d'URCOISA, el 19-07-
82, amb un cabal de 250.000 l/h.

- Situat a la finca ses Casetes de cas Orvays, paratge del mateix
nom, terme municipal de Sant Josep; inscrit a nom d'URCOISA, el
19-07-82, amb un cabal de 500.000 l/h.

- Situat a la finca ses Casetes de cas Orvays, paratge del mateix
nom, terme municipal de Sant Josep; inscrit a nom d'URCOISA, el
19-07-82, amb un cabal de 306.000 l/h.

- Situat a la finca Can Gustinet, paratge Puig de s'Avenc, terme
municipal de Sant Josep; inscrit a nom d'URCOISA, dia 19-07-82,
amb un cabal de 144.000 l/h.

- Situat a la finca Can Toni Sastre, paratge Sant Miquel, terme
municipal de Sant Joan de Labritja; autoritzada la posada en servei
el 15-09-88, amb un cabal de 150.000 l/h.

- Situat a la finca Can Miquel de sa Torre, paratge de Can Roig,
terme municipal de Santa Eulària del Riu; autoritzada la posada en
servei el 15-09-88, amb cabal de 150.000 l/h.

- Situat a la finca Can Salvador, paratge del mateix nom, terme
municipal de Santa Eulària del Riu; inscrit a nom d'URCOISA el
18-10-88, amb un cabal de 50.000 l/h.

- Situat a la finca sa Barda, paratge del mateix nom, terme
municipal de Sant Josep; autoritzada la posada en servei el 24-08-
88, amb un cabal de 150.000 l/h.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran.
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Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 4683/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a detall de les despeses
ocasionades per la celebració de la Diada Autonòmica de 1996
(BOPIB núm. 65  de 27 de setembre del 1996).

El detall de les despeses ocasionades per la celebració de
la Diada Autonòmica de 1996 és el següent:

- Club Nàutic de Ciutadella (sopar): 227.107 PTA.
- Deportes Serra (medalla d'or): 230.000 PTA.
- Pau Faner (quadre): 200.000 PTA.
- Autos Gaviota (cotxes de lloguer): 193.111 PTA.
- Hotel Port Mahon (allotjament): 384.697 PTA.
- Impremta (pòsters, invitacions, programes...):
1.231.845 PTA.
- Agència de viatges (bitllets): 595.350 PTA.
- Hotel Capri (allotjament periodistes): 112.640 PTA.
- Altres despeses (menjars): 7.345 PTA.
- Altres despeses (autocars, flors, transport de material): 300.000
PTA.
Total: 3.482.095 PTA.
 

Palma, 18 d'octubre de 1996.
Presidència del Govern balear.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 4710/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa al pressupost per activitats
formatives sobre el projecte lingüístic de centre (BOPIB núm. 66
de 4 d'octubre del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports té prevista,
en el pressupost de 1996 de la Direcció General d'Educació, la
quantitat de 530.930 PTA per a activitats formatives sobre
l'elaboració del projecte lingüístic de centre. En el projecte de
pressupost per a 1997 existeix, així mateix, una previsió que, com
és lògic, es troba pendent d'aprovació, d'1.500.000 PTA per a la
mateixa finalitat.   

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 4711/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a activitats formatives
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura durant el curs 1996-
1997 té previst realitzar les activitats formatives següents:

En Col•laboració amb els CEP:

- Curs sobre projecte lingüístic de centre, a Eivissa-Formentera.
- Cursos de tractament de llengües (proposta realitzada en el pla
provincial del professorat, pendent d'aprovació pel MEC).

Amb els centres privats no concertats:

- Cursos de reciclatge de llengua catalana.
- Cursos sobre projecte lingüístic de centre.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 4754/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a plans d'ordenació del medi natural
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Segons la Llei d'ordenació territorial, per poder redactar
un pla d'ordenació del medi natural, si les directrius d'ordenació
territorial no estan aprovades, com és el cas, s'han d'aprovar pel
Parlament uns criteris que regulin aquests plans.

Els criteris estaran redactats el darrer trimestre de 1996 i,
després de l'aprovació del Consell de Govern, es trametran al
Parlament.

Una vegada aprovats els criteris, es podran redactar els
plans i després tramitar-los.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 4756/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a pla territorial parcial de la Serra
de Tramuntana (BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Segons la Llei d'ordenació territorial, per poder redactar
un pla territorial parcial, si les directrius d'ordenació territorial no
estan aprovades, com és el cas, s'han d'aprovar pel Parlament uns
criteris que regulin aquest pla.

Els criteris estan redactats, els va aprovar el. Govern en la
sessió d'11 d'octubre i es trametran pròximament al Parlament.

Una vegada aprovats els criteris, es podrà redactar el pla
i després aprovar-lo inicialment.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 4757/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de Gestió
Sanitària de Mallorca (BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

- Hospital Joan March:

Sa Nostra:

Compte número: 2051-0098-37-000253799287
Condicions financeres: Compte corrent amb un tipus d'interès del
7% nominal.
Interessos bruts: 332.020 PTA.

- Hospital General:

Sa Nostra:

Compte número: 2051-0005-42-0253384983
Condicions financeres: Compte corrent amb un tipus d'interès del
7% nominal.
Interessos bruts: 776.064 PTA.

- La Caixa:

Compte número: 2100-0972-94-0200117948
Condicions financeres: mitjana mensual del MIBOR diari menys el
diferencial (2,75).
Interessos bruts: 731.238 PTA.

- Hospital Psiquiàtric:

Sa Nostra:

Compte número: 2051-0130-76-0253512481
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Condicions financeres: compte corrent amb un tipus d'interès del
7% nominal.
Interessos bruts: 499.562 PTA.

La Caixa:

Compte número: 2100-0285-40-0200369409
Condicions financeres: comte corrent amb un tipus d'interès del
5,84% nominal.
Interessos bruts: 565.082 PTA.

Compte número: 2100-0285-47-0200369522
Condicions financeres: compte corrent amb un tipus d'interès del
5,84% nominal.
Interessos bruts: 216.246 PTA.

- Serveis Centrals:

Sa Nostra:

Compte número: 2051-0106-20-0253504264
Condicions financeres: compte corrent amb un tipus d'interès del
8,25% nominal.
Interessos bruts: 11.318.712 PTA.

La Caixa:

Compte número: 2100-0701-61-0200098940
Condicions financeres: Mitjana mensual del MIBOR 1 dia menys
mel diferencial (1,50).
Interessos bruts: 331.065 PTA.

La Caixa:

Compte número: 2100-0972-94-0200125581
Condicions financeres: Mitjana mensual del MIBOR 1 dia menys
el diferencial (1,50).
Interessos bruts: 2.763.437 PTA.
 

El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 4758/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de l'Ibagua
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

a) Dipòsit any 1995:
Contracte de compte corrent número 0251109762 a

l'entitat Sa Nostra, oficina 0129, de l'avinguda Gabriel Alomar i
Villalonga, 25.

b) Condicions financeres:
S'acompanya fotocòpia annexa.

c) Interessos percebuts durant l'any 1995:
13.158 PTA.

 
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 4759/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de l'Ibasan
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Per donar compliment al que disposau en relació amb
l'assumpte, em plau d'infomar-vos que l'Institut Balear de
Sanejament (Ibasan) no va tenir cap tipus de dipòsit bancari obert
durant l'any 1995.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 4760/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de l'IBSJ (BOPIB
núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

L'IBSJ durant l'any 1995 no ha disposat de cap dipòsit
bancari de caràcter especial. Únicament ha mantingut comptes
corrents a la vista, amb les condicions de mercat normals, atès que
les quanties no resulten prou importants per poder exigir condicions
més avantatjoses, a causa del curt temps que solen estar dipositades.

Les entitats amb les quals l'IBSJ ha fet feina durant l'any
95 (són les mateixes que el 96) han produït al llarg de l'exercici els
interessos següents:

Sa Nostra: 1.070.112 PTA.
Banc Atlàntic: 323.696 PTA.
Banca March: 94.041 PTA.
Total: 1.487.849 PTA.
 

El Gerent de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut:
Josep Pizà i Pou.
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Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4761/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de Sefobasa
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Per donar compliment al que disposau en relació amb
l'assumpte, em plau d'infomar-vos que l'empresa Sefobasa no ha
mantingut obert cap dipòsit bancari durant l'any 1995.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 4762/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de Semilla
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

L'empresa pública Serveis de Millora agrària S.A.
(Semilla S.A.), a data 31 de desembre de 1995 tenia oberts els
següents comptes bancaris, s'indica per a cada un d'ells l'entitat
bancària, número de compte, condicions financeres, tipus d'interès
a data 31 de desembre de 1995 i interessos totals percebuts durant
l'any 1995:

Sa Nostra, Caixa de Balears:
Número de compte: 2051-0099-88-0187899313
Condicions financeres: compte corrent.
Tipus d'interès a data 31 de desembre de 1995: 5,25%
Interessos totals percebuts durant 1995: 1.888.883 PTA.

Banc de Crèdit Balear:
Número de compte: 0024-6839-83-0600787715
Condicions financeres: compte corrent.
Tipus d'interès a data 31 de desembre de 1995: 3,96%
Interessos totals percebuts durant 1995: 57.506 PTA.

SINDIBANK:
Número de compte: 0087-0038-91-33000474412
Condicions financeres: Compte corrent.
Tipus d'interès a data 31 de desembre de 1995: 6,50%
Interessos totals percebuts durant 1995: 37.621 PTA.

SINDIBANK:
Número de compte: 98-0038-5426
Condicions financeres: Imposicions a llarg termini
Tipus d'interès a data 31 de desembre de 1995: 8,00%
Interessos totals percebuts durant 1995: 1.878.506 PTA.

La Caixa, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona:
Número de compte: 2100-0011-89-0201570734
Condicions financeres: Compte corrent.
Tipus d'interès a data 31 de desembre de 1995: 0,01%
Interessos totals percebuts durant 1995: 824 PTA.

Banca March:
Número de compte: 0061-0029-19-1374320110
Condicions financeres: Compte corrent.
Tipus d'interès a data 31 de desembre de 1995: 0,01%
Interessos totals percebuts durant 1995: 72 PTA.
 

Palma, 16 d'octubre de 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 4763/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris d'Agama (BOPIB
núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Agama no tenia dipòsits bancaris.
 

El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 4764/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de l'Ibavi (BOPIB
núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Entitat: Sa Nostra
Núm. compte: 2.207.433-42
Saldo a 31.12.95: 7.709.268 PTA
Tipus d'interès: 8%
Interessos percebuts: 7.733.056 PTA

Entitat: Sa Nostra
Núm. compte: 2.800.549-05
Saldo a 31.12.95: 7.709.268 PTA
Tipus d'interès: 8%
Interessos percebuts: 7.733.056 PTA

Entitat: Sa Nostra
Núm. compte: 2.702.435-83
Saldo a 31.12.95: 8.114.452 PTA
Tipus d'interès: 8%
Interessos percebuts: 309.671 PTA

Entitat: Sa Nostra
Núm. compte: 1.045.843-58
Saldo a 31.12.95: 113.484.421 PTA
Tipus d'interès: 8%
Interessos percebuts: 22.676.548 PTA

Entitat: La Caixa
Núm. compte: 2.000.559-50
Saldo a 31.12.95: 9.833.130 PTA
Tipus d'interès: 0,1%
Interessos percebuts: 6.770 PTA

Entitat: Banc Hipotecari
Núm. compte: 1.660.000.565
Saldo a 31.12.95: 274.261.788 PTA
Tipus d'interès: 6%
Interessos percebuts: 4.229.154 PTA

Entitat: Banc Hipotecari
Núm. compte: 1.600.019.973
Saldo a 31.12.95: 111 PTA

Entitat: Caixa Postal
Núm. compte: 15.675.075
Saldo a 31.12.95: 9.566.386 PTA
Tipus d'interès: 6%
Interessos percebuts: 3.347.638 PTA

Entitat: Banca March
Núm. compte: 1.372.060.115
Saldo a 31.12.95: 1.039.121 PTA
Tipus d'interès: 5%
Interessos percebuts: 64.114 PTA

Entitat: Sa Nostra
Núm. compte: 2.905.591-35
Saldo a 31.12.95: 600.000.000 PTA
Tipus d'interès: 9%
Interessos percebuts: Dipòsit, venciment: 29.01.96
 

Palma, 22 d'octubre de 1996.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.
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Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 4765/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de SFM
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

- C/C 246047232 Caixa de Balears Sa Nostra:
Interessos bruts reportats en 1995: 5.967.158 PTA

Tipus d'interès:
A partir de: 0 PTA
Nominal: 7%

A partir de: 3.000.001 PTA
Nominal: 7,5%

A partir de: 7.000.001 PTA
Nominal: 8%

- C/C 0200773320 La Caixa:
Interessos bruts reportats en 1995: 701.061 PTA
Tipus d'interès: última modificació MIBOR -1%
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 4766/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de
Ferrocarrils de Mallorca (BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del
1996).

- C/C 6800018862 Caja Madrid:
Interessos bruts reportats en 1995: 67.242 PTA
Tipus d'interès: nominal 5,36%

- C/C 01166298134 Caixa de Balears Sa Nostra:
Interessos bruts reportats en 1995: 83 PTA
Tipus d'interès: nominal 0,10%

- C/C 1224310113 Banca March:
Interessos bruts reportats en 1995: 4 PTA
Tipus d'interès: nominal 0,10%

- C/C 0200775342 La Caixa:
Interessos bruts reportats en 1995: 3.732 PTA
Tipus d'interès: nominal 0,10% 
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 4767/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de Foment
Industrial S.A. (BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Foment Industrial S.A. no mantenia obert cap dipòsit
bancari durant l'any 1995.
 

El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 4768/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de l'Institut Balear
de Disseny (BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Dins l'any 1995 l'Institut Balear de Disseny no ha tengut
cap dipòsit bancari obert amb el nom d'aquesta empresa pública.
 

El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 4769/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris d'Isba Serveis i
Isba SGR (BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

D'acord amb allò previst a la disposició addicional quarta
de la Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per a 1995, el Govern
balear ha perdut la posició majoritària en la societat Isba SGR i Isba
Serveis S.A. i, per tant, aquestes han perdut el caràcter d'empreses
públiques.

Per tot això i per no ser procedent divulgar dades d'una
societat que pertany al sector privat, ja que això pot redundar en
perjudici de l'activitat pròpia de l'esmentada empresa, no es poden
donar a conèixer les dades sol•licitades.
 

Palma, 22 d'octubre de 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alòs.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 4771/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris d'Ibabsa (BOPIB
núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

L'empresa Institut de Biologia Animal de Balears S.A. no
mantenia cap dipòsit bancari durant l'any 1995.
 

Palma, 24 d'octubre de 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 4772/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de Seamasa
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

L'empresa pública Serveis d'Aqüícultura Marina S.A. no
mantenia obert cap dipòsit bancari l'any 1995.
 

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

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 4773/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris d'Ibatur
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

L'any 1995 l'Ibatur només té compte corrent a l'entitat
Banca March, oficina principal, de Palma de Mallorca,. El tipus
nominal d'interès durant aquest any era del 6,50% tipus fix.

El total d'interessos percebuts durant l'any 1995 va esser
de 2.058.064 PTA.
 

Palma, 21 d'octubre de 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González i Ortea.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 4774/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris de Bitel
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

- Dipòsits bancaris oberts durant l'any 1995:

Entitat: Sa Nostra
Contracte: 288295012
Classe i remuneració: Obligacions de l'Estat
Rendiment brut: 155.342

Entitat: Sa Nostra
Contracte: 283453671
Classe i remuneració: Obligacions de l'Estat
Rendiment brut: 151.890

Entitat: Sa Nostra
Contracte: 279495286
Classe i remuneració: Obligacions de l'Estat
Rendiment brut: 621.370

Entitat: Sa Nostra
Contracte: 279495628
Classe i remuneració: Obligacions de l'Estat
Rendiment brut: 34.521

Entitat: Sa Nostra
Contracte: 281260943
Classe i remuneració Bo de l'Estat
Rendiment brut: 448.767

Entitat: Sa Nostra
Contracte: 284848288
Classe i remuneració: Bo de l'Estat
Rendiment brut: 117.370

Entitat: Sa Nostra
Contracte: 271511487
Classe i rendiment: Bo de l'Estat
Rendiment brut: 867.945

Entitat: Sa Nostra
Contracte: 266569109
Classe i Rendiment: Compte corrent 6,5%
Rendiment brut: 2.101.967

Entitat: La Caixa
Contracte: 0201581300
Classe i rendiment: Compte corrent 8,44%
Rendiment brut: 466.517
 

El Gerent:
Richard Jacynycz.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 4775/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris del Centre
Balears Europa (BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

El Centre Balears Europa no té dipòsits bancaris.
 

Palma, 17 d'octubre de 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alòs.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 4777/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a dipòsits bancaris del Govern balear
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

L'any 1995, el Govern balear no ha mantingut obert cap
dipòsit bancari.
 

Palma, 24 d'octubre de 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alòs.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 4780/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a decret, ordre o decisió que
avala les perceptives zones protegides a dos dels nou esculls
artificials (BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Les normes per les quals es creen zones protegides a dos
dels esculls instal•lats pel Govern balear són l'Ordre del conseller
d'Agricultura i Pesca de dia 10 de setembre de 1990, per la qual
s'acorda d'instal•lar un escull artificial a la Punta Roja (Santa
Eulària des Riu), a Eivissa, i s'hi prohibeix l'extracció de recursos
vius, i l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca  de dia 10 de
setembre de 1990, per la qual s'acorda d'instal•lar un escull artificial
a la Platja de Tramuntana, a Formentera, i s'hi prohibeix l'extracció
de recursos vius, publicades al BOCAIB número 120, de 2 d'octubre
de 1990.
 

El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

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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Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 4781/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a empreses que ha contractat
el Govern de la CAIB per al seguiment del treball colonitzador dels
esculls artificials (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

Pel seguiment d'esculls, l'únic contracte de caràcter
plurianual signat pel Govern balear fou el conveni anomenat
"Projecte de seguiment d'utilització i funcionament dels esculls
artificials fondejats d'Eivissa (Santa Eulàlia) i Formentera (platges
de Tramuntana i Migjorn)" que es va signar el gener de 1991 entre
Seamasa i el departament de biologia ambiental de la UIB, del
qual s'entregà una còpia al diputat Sr. Triay fa uns dies. L'import
total era de 6.732.000 pessetes a pagar en tres anualitats (1991-
1993).

Per altra banda, entre 1990 i 1993 es pagaren a l'empresa
Drago-Sub S.A. un total de 13 factures per la realització de 13
filmacions submarines de seguiment de l'escull artificial instal•lat
a Regana (Mallorca). L'import total de les factures fou de
2.258.469 pessetes i els imports pagats cada any foren 445.200
pessetes el 1990, 471.912 el 1991, 505.932 el 1992 i 839.425 el
1993.

El seguiment de la resta d'esculls s'ha fet amb medis
propis.

Quant a les dades dels estudis, a la Direcció General de
Pesca i Cultius marins es conserven 10 cintes de video amb 15
hores de filmacions així com 15 volums de memòries dels
resultats dels seguiments, que es troben a la seva disposició per si
els vol consultar.

Quant a les conclusions dels seguiments, tots els esculls
segueixen una pauta comuna de colonització:

a) Pocs dies després de ser instal•lat ja comença la
colonització per part d'organismes sèssils oportunistes.

b) Durant els 6 primers mesos es dóna un ràpid procés
de colonització i s'estableixen a l'escull el 75% de les espècies que
hi viuran, peixos inclosos.

c) El procés de colonització segueix una corba
exponencial inversa que assoleix el punt d'equilibri devers els 450
dies des de la immersió.
 

Palma, 18 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 4782/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a motius pels quals el Govern
renuncià a fons europeus per a la instal•lació d'esculls artificials
(BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

El Govern balear renuncià a sol•licitar l'ajut financer dels
fons europeus en 7 projectes d'esculls per no perjudicar la pesca
artesanal.

El Reglament (CEE) 4028/86 del Consell, de 18 de
desembre, "relatiu a accions comunitàries per a la millora i
l'adaptació de les estructures del sector pesquer i l'aqüicultura", en
vigor a l'època en què els esculls s'instal•laren, establia, en el seu
art. 11, les condicions perquè una instal•lació d'esculls artificials
podia rebre ajudes de la CEE. Aquest reglament, entre d'altres
condicions, indicava que -art. 11.5- els projectes haurien "d'anar
acompanyats de la prohibició, durant tres anys, de tota activitat
pesquera a la zona protegida -per l'escull- inclosa la pesca amb
ormeigs fixos o la recollida directa".

Atès que els esculls esmentats eren dels anomenats "de
protecció" i tenien com a finalitat principal protegir els caladors i els
ormeigs dels pescadors artesanals -fonamentalment de la pesca
d'arrossegament il•legal- d'haver-se acollit a les ajudes -i
conseqüentment d'haver prohibit durant tres anys la pesca artesanal
a les zones d'esculls- s'hauria perjudicat greument els pescadors
d'arts menors i s'hauria aconseguit l'efecte contrari al que es
cercava.
 

Palma, 16 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 4783/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions superiors a 50
milions de pessetes realitzades a Menorca durant l'any 1992 (BOPIB
núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

Partida 12201 751200 60125. I.R. Pla extraordinari
d'inversions i millores. Crèdit ordenat: 210.475.381 pessetes.

Partida 15002 531203 60100. I.R. inversió nova en
infraestructura i béns: altres I. Recursos humans. Crèdit ordenat:
51.506.992 pessetes.

Partida 17200 513100 60100. I.R. inversió nova en
infraestructura i béns: altres inversions. Crèdit ordenat: 129.828.521
pessetes.

Partida 72000 441000 61120. I.R. depuració i vessament
d'aigües. Crèdit ordenat: 75.123.995 pessetes.
 

Palma, 10 de desembre del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alòs.
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Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 4784/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions superiors a 50
milions de pessetes realitzades a Menorca durant l'any 1993
(BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

Partida 12201 751200 60125. I.R. Pla extraordinari
d'inversions i millores. Crèdit ordenat: 76.592.836 pessetes.

Partida 15002 531203 60100. I.R. inversió nova. Altres
inversions. Crèdit ordenat: 143.117.020 pessetes.

Partida 17200 513100 60100. I.R. inversió nova. Altres
inversions. Crèdit ordenat: 68.066.568 pessetes.

Partida 17300 443100 60151. I. nova: altres inversions:
fons finalistes. Crèdit ordenat: 84.172.605 pessetes.
 

Palma, 10 de desembre del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alòs.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 4785/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions superiors a 50
milions de pessetes realitzades a Menorca durant l'any 1994
(BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

Partida 12201 751200 60125. I.R. Pla extraordinari
d'inversions i millores. Crèdit ordenat: 216.959.910 pessetes.

Partida 15002 531203 60100. I.R. inversió nova. Altres
inversions. Crèdit ordenat: 144.523.859 pessetes.

Partida 15002 711100 62001. I.R. inversió nova
associada funcionament operatiu serveis. Crèdit ordenat:
198.837.774 pessetes.

Partida 17200 513200 61100. I.R. de reposició: altres
inversions. Crèdit ordenat: 110.436.475 pessetes.

Partida 17300 443100 60154. I.R. programa Envireg.
Crèdit ordenat: 140.657.146 pessetes.
 

Palma, 10 de desembre del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alòs.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 4786/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions superiors a 50
milions de pessetes realitzades a Menorca durant l'any 1995
(BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

Partida 15002 531202 60100. I.R. inversió nova: altres
inversions. Crèdit ordenat: 67.505.476 pessetes.

Partida 17200 513100 60000. I.R. inversió nova:
terrenys.. Crèdit ordenat: 102.360.114 pessetes.

Partida 17200 513100 60100. I.R. inversió nova: altres
inversions. Crèdit ordenat: 213.986.534 pessetes.

Partida 17200 513200 61100. I.R. de reposició: altres
inversions. Crèdit ordenat: 111.615.800 pessetes.

Partida 72100 441000 61120. I.R. depuració i vessament
d'aigües. Crèdit ordenat: 182.226.530 pessetes.
 

Palma, 10 de desembre del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alòs.

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 4787/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions superiors a 50
milions de pessetes realitzades a Menorca durant l'any 1996 (BOPIB
núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

Partida 12010 751100 60125. I.R. Pla extraordinari
d'inversions i millores inf. zon. Crèdit ordenat: 70.784.067 pessetes.

Partida 17110 513100 60100. I.R. altres inversions. Crèdit
ordenat: 117.589.665 pessetes.

Partida 17110 513200 60100. I.R. altres inversions. Crèdit
ordenat: 65.516.625 pessetes.

Partida 19210 322000 64009. I.R. iniciatives
comunitàries. Promoció foment empl. Crèdit ordenat: 726.802.302
pessetes.

Partida 72100 441000 61120. I.R. depuració i vessament
d'aigües. Crèdit ordenat: 70.335.555 pessetes.
 

Palma, 10 de desembre del 1996.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alòs.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 4788/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions en matèria de
carreteres durant els anys 1994 i 1995 (BOPIB núm. 66 de 4
d'octubre del 1996).

Any 1994. Obres.
Mallorca  2.604 milions. Menorca 206,9 milions. Eivissa

222,6 milions.

Any 1995. Obres.
Mallorca 2.823,8 milions. Menorca 310,4 milions. Eivissa

118,8 milions.

Any 1995. Expropiacions.
Mallorca 670,6 milions. Menorca 114,8 milions. Eivissa

19,8 milions.

Any 1995. Canvis de servei.
Mallorca 126 milions. Menorca 9,7 milions. Eivissa 0,1

milions.
 

Palma, 22 d'octubre del 1996.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.
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Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 4789/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a persones contractades per
l'Ibatur l'any 1995 baix la modalitat de contracte per obra i servei.
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Les persones contractades a l'any 1995 foren:

-Francisca Tomás Bosch, fou contractada per l'Ibatur l'1
de novembre de 1994 baix la modalitat de contracte per obra o
servei, per realitzar els treballs derivats de l'atenció al Congrés
DRV. Finalitzà el contracte el 31 de desembre de 1995, quan
acabaren els esmentats treballs. Durant el 1995, la despesa
mensual va esser de 207.000 pessetes, i el cost anual, incloent la
liquidació, fou de 2.899.305 pessetes.

- Pedro Llinás Barceló fou contractat per l'Ibatur el 4 de
desembre de 1995 per realitzar els treballs de coordinació i
seguiment de la promoció del Agroturisme i Turisme Rural, i la
coordinació entre la Conselleria d'Agricultura i Ibatur, per la
promoció dels productes autòctons de les illes. Finalitzarà el seu
contracte una vegada acabin les tasques per les quals fou
contractat. Durant 1995 el cost mensual fou de 227.780 pessetes,
i l'anual de 3.188.920 pessetes.
 

Palma, 23 d'octubre de 1996.
El Conseller de Turisme:
José M. González Ortea.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 4790/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Myriam Muñoz, relativa a sol•licituds d'arbitratge
que s'han presentat a Eivissa davant la Junta Arbitral de Consum
de les Illes Balears (BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Eivissa a 22.10.96:

Sol•licituds presentades: 11
Sol•licituds admeses: 11, de les quals 2 es troben en tràmit.
Sol•licituds resoltes: 5, de les quals 3 laudos i 2 conciliacions.
Sol•licituds arxivades: 4, totes motivades per la no acceptació
d'arbitratge
Temps mig de solució: dos mesos
Projecte constitució Junta Arbitral de Consum d'Eivissa i
Formentera: si.
 

Palma, 3 de desembre de 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 4791/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Myriam Muñoz, relativa a sol•licituds d'arbitratge
que s'han presentat a Mallorca davant la Junta Arbitral de Consum
de les Illes Balears (BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Mallorca a 22.10.96:

Sol•licituds presentades: 134.
Sol•licituds admeses: 134, de les quals 16 es troben en tràmit.
Sol•licituds resoltes: 90, de les quals 56 per laudo i 34
conciliacions.
Sol•licituds arxivades: 28, totes motivades per la no acceptació
d'arbitratge.
Temps mig de solució: tres mesos i mig des de la presentació i
menys de 1 mes des de la designació del col•legi arbitral.
 

Palma, 3 de desembre de 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc. J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 4792/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Myriam Muñoz, relativa a sol•licituds d'arbitratge que
s'han presentat a Menorca davant la Junta Arbitral de Consum de les
Illes Balears (BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Menorca a 22.10.96:

Sol•licituds presentades: 2
Sol•licituds admeses: 2
Sol•licituds resoltes: 2 per laudo.
Sol•licituds arxivades: -
Temps mig de solució: dos mesos.
Projecte constitució Junta Arbitral de Consum de Menorca: si.
 

Palma, 3 de desembre de 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 4793/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa institucions privades que han
col•laborat per a la realització del Pla regional de drogues durant
l'any 1996 (BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Les institucions privades amb què la Conselleria de
Sanitat i Consum ha col•laborat durant l'any 1996 són: Creu Roja
Espanyola, Assemblea Balear, Proyecto Hombre, Societat
Cooperativa Ocupacional Jovent, Médicos del Mundo, Nou Horitzó,
La Finca i Associació AMIS.

Els programes a desenvolupar per aquestes institucions
són: 
Creu Roja: programa de metadona i disminució de risc.
Proyecto Hombre: tractament de drogaaddictes en comunitat
terapèutica.
Societat Cooperativa Ocupacional Jovent: prevenció mitjançant la
formació ocupacional de joves.
Médicos del Mundo: intercanvi de xeringues.
Nou Horitzó: llar d'acollida per a malalts de Sida drogaaddictes.
La Finca: tractament de drogaaddictes en comunitat terapèutica.
Associació AMIS: reinserció d'extoxicòmans.

Els llocs on desenvolupen els programes i la dotació
econòmica amb què col•labora la Conselleria de Sanitat i Consum
són:
Creu Roja: Mallorca i 11.000.000 pessetes.
Proyecto Hombre: Mallorca (malalts de tota la Comunitat) i
45.000.000 pessetes.
Societat Cooperativa Ocupacional Jovent: Mallorca i 7.250.000
pessetes.
Médicos del Mundo: Mallorca i 2.170.000 pessetes.
Nou Horitzó: Mallorca i 250.000 pessetes.
Associació AMIS: Mallorca i 5.000.000 pessetes.

 
Palma, 15 de novembre de 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.



2418 BOPIB núm.89 - 21 de febrer del 1997

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 4794/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa inspeccions a les indústries i
establiments càrnics durant l'any 1996 (BOPIB núm. 66  de 4
d'octubre del 1996).

La Conselleria de Sanitat i Consum du a terme per part
del personal adscrit a la inspecció veterinària el control dels
escorxadors i dels establiments del sector (magatzems frigorífics,
sales d'especejament, indústries de transformació i establiments
minoristes i d'elaboració i venda).

En els escorxadors, tant d'animansl d'abast (boví, porquí,
oví i equí) com d'aus i conills, en presència continua del veterinari
oficial inspector, es du a terme en primer lloc la inspecció dels
animals en viu (inspecció ante mortem) per a la detecció de
possibles processos patològics que facin no apte la carn per al
consum. En segon lloc, es realitza el control de les canals i
freixures en el que es denomina inspecció post mortem, es
determina l'aptitud per al consum i es decomissen totes aquelles
carns no aptes per al consum. A la vegada es realitza la inspecció
i el control de les operacions de manipulació, i es garanteix així
que aquestes es duguin a terme respectant les normes sanitàries
adients.

A les indústries del sector càrnic es controlen de forma
periòdica totes i cada una de les operacions que s'hi realitzen,
entrada i sortida de carns i productes, emmagatzematge,
transformació i fabricació, etc. i es manté un control perquè totes
aqueixes pràctiques es realitzin segons les normes sanitàries en
vigor, amb unes adequades pràctiques higièniques, perquè en cap
moment puguin representar perill per a la salut pública. En
l'actualitat totes aquestes empreses estan implantant el sistema de
control basat amb l'anàlisi de risc i control de punts crítics
(autocontrol) per garantir l'adequat compliment de les normes de
bones pràctiques higièniques i eliminar el risc en els productes
transformats i/o elaborats.

Pel que respecte als escorxadors de les nostres illes,
durant els nous primers mesos d'enguany, s'han realitzat més de
14.000 hores d'inspecció veterinària, realitzant les tasques
descrites, i a la vegada s'han pres un total de 473 mostres dins el
pla nacional d'investigació de residus en carns fresques.

Pel que fa a les indústries càrniques s'han dut a terme un
total de 2.250 inspeccions durant el mateix període de temps amb
un total de més de 400 mostres per a la investigació de distints
paràmetres microbiològics. D'aquestes inspeccions s'han incoat un
total de 10 expedients sancionadors, motivats per condicions de
transport inadequades, etiquetatges defectuosos, incompliments de
les condicions d'higiene, deficiències a la manipulació, recomptes
microbiològics que superen els límits autoritzats.

A la vegada, durant els tres primers mesos de l'any, s'ha
conclòs el procés d'homologació de totes les activitats càrniques
amb les noves normatives sanitàries comunitàries. A resultes
d'això, s'han obert expedients administratius de cessament
d'activitat i baixa d'inscripció al Registre general sanitari a sis
indústries, per no haver complert els terminis d'obligat
compliment.

Juntament amb l'anterior, i a conseqüència de l'aparició
de la crisi de les vaques boges en el Regne Unit, en l'àmbit de la
nostra Comunitat Autònoma s'han intensificat els controls per a la
detecció de la possible presència de carn o productes càrnics que,
procedent del Regne Unit, poguessin ser o dur a la seva
composició carn de vaccí. Com a resultat d'aquestes inspeccions,
s'han detectat distintes partides de productes càrnics (salsitxes,
panadetes, pastissos, concentrats de carn, etc.) les quals han estat
intervingudes, i se n'ha prohibit la comercialització i s'ha obligat
a la seva reexpedició al Regne Unit o al decomís i la posterior
destrucció.
 

Palma, 5 de novembre de 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc. J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 4795/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa al control de qualitat del complex
hospitalari de Mallorca (BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre 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
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 4796/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa vigilants forestals de les Illes Balears
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

L'empresa Sefobasa no té contractat cap vigilant forestal.
 

Palma, 19 de novembre de 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltrán.
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Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 4797/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a inspeccions que s'han
realitzat sobre l'adequació de la campanya de rebaixes d'estiu
(BOPIB núm. 66  de 4 d'octubre del 1996).

Durant la campanya de rebaixes d'estiu s'han realitzat 17
inspeccions.

S'han iniciat 11 expedients sancionadors.
 

Palma, 28 d'octubre de 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

2593/96. 

A la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en reunió de dia 2 d'octubre del 1996, es retirà la
proposició no de llei de referència, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'adhesió a l'Any Europeu de l'Educació
(BOPIB núm. 41, de 13 de juny del 1996).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

4544/96. 

A la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en reunió de dia 13 de novembre del 1996, es retirà la
proposició no de llei de referència, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a celebració al Senat del debat sobre l'estat de
les autonomies 1996 (BOPIB núm. 65, de 27 de setembre del 1996).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al Projecte de llei regulador de la segona activitat dels policies
locals, RGE núm. 457/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 de febrer del 1997, a la vista de l'escrit RGE núm. 654/97,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, conformement amb
l'establert per l'article 93 del Reglament de la Cambra, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei de
referència, (BOPIB núm. 88, de 14 de febrer del 1997) fins al
proper dia 5 de març, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 88.

- 3. Textos en tramitació. 3.1. Projectes de llei.
On diu: Aquest termini finalitzarà dia 17 de febrer, a les 13 hores.
Ha de dir: Aquest termini finalitzarà dia 24 de febrer, a les 13 hores.
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