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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 4940/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa a l'equip tècnic o empresa
que ha realitzat el II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones.
(BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

El II Pla d'igualtat d'oportunitats ha estat elaborat per la
directora executiva de la Comissió Interdepartamental de la Dona,
Margalida Ferrando, amb la col•laboració de Francisca Bennàssar,
vicepresidenta de la Comissió de la Dona de la Unió Europea i ha
comptat amb la participació de tècnics de totes les conselleries del
Govern balear. En aquest sentit s'han seguit les recomanacions i
conclusions de la IV Conferència sobre les dones que tingué lloc
a Pequin i del IV Programa d'acció comunitària, segons les quals
és necessari que les polítiques d'igualtat d'oportunitats s'integrin
en les polítiques generals.

Així mateix, s'ha sol•licitat també la col•laboració de
totes les associacions de dones i de diferents entitats i col•lectius
de les Illes Balears per tal d'implicar tota la societat.
 

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

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 4943/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa a l'estudi i recursos per al
II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones. (BOPIB núm. 66 de
4 d'octubre del 1996).

La Constitució espanyola de 1978 va consagrar a l'article
14 el principi bàsic d'igualtat i no discriminació per raó de sexe.
De llavors ençà, la política d'igualtat d'oportunitats s'ha anat
consolidant i reforçant mitjançant diferents mecanismes i
actuacions. Prova d'això és l'aprovació del II Pla d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes.

Malgrat els avanços aconseguits en matèria d'igualtat, no
s'ha assolit encara la participació i la integració activa de les dones
en tots els àmbits de la societat. Eliminar i corregir els obstacles
que dificulten o impedeixen que aquesta legítima aspiració sigui
real i efectiva és l'objectiu principal del conjunt d'accions que
inclou el II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones.

En l'elaboració del Pla s'ha sol•licitat la participació de
diferents entitats i col•lectius interessats, i en la redacció s'han
tengut en compte els resultats obtinguts a l'estudi sobre la situació
de les dones a Balears, elaborat per la Universitat de les Illes
Balears, en virtut del Protocol signat entre la Vicepresidència del
Govern balear i la Universitat de les Illes Balears en matèria
d'enquestes, el dia 3 de maig del 1994, i de l'addenda al conveni
de col•laboració subscrit entre l'Institut de la Dona i la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, els objectius d'aquest II Pla s'emmarquen
dins la Plataforma d'acció emanada de la IV Conferència mundial
de Pequin i dins les propostes del IV Programa d'acció comunitari.
 

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 4944/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a funcionaris que tenguin acreditat
el coneixement del català.  (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del
1996).

A la documentació que acompanya el present escrit
s'especifica el nombre dels funcionaris de carrera i interins (per
nivells i cossos), el personal laboral de la CAIB (per nivells) i el
personal assessor (per organismes) juntament amb l'acreditació
corresponent del nivell de català que han assolit.

Respecte de l'any 1996, us donam la informació
desglossada per crèdits i per nivells, ja que els alumnes encara no
han concorregut a la convocatòria ordinària de desembre per als
exàmens de certificat.

Heu de tenir en compte que només us notificam la
informació que fa referència al personal de la CAIB, que és només
una part del nostre alumnat, ja que també assisteix al cursos de
català personal de l'administració perifèrica.
 

Marratxí, 11 de novembre del 1996.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain 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
D) 

A la Pregunta RGE núm. 4945/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a ajuntaments que estan pendents de
pagaments de la seva quota de participació en la construcció
d'instal•lacions esportives. (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del
1996).

Tots els ajuntaments als quals s'ha adjudicat la construcció
d'una instal•lació dins del Pla MEC, amb finançament de la CAIB,
no tenen cap deute amb relació al pagament de la seva aportació, ja
que l'abonament de les certificacions es fa directament amb les
empreses adjudicatàries.

Per altra part, els ajuntaments que reben el finançament
per part del CDS, tracten directament amb aquest organisme el
pagament de les seves aportacions, i no tenen cap deute amb la
CAIB.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 4946/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a alumnes que s'han inscrit a
l'escola d'hostaleria de la Universitat de les Illes Balears per al curs
1996-1997 (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

No ens consta l'existència de cap escola d'hostaleria de
la Universitat de les Illes Balears.

En cas que per desconeixement s'hagués confós el Sr.
Diputat i el que realment acaparés la seva atenció fos la matricula
de l'Escola d'Hosteleria de la CAIB-UIB, pas a detallar-li la
matricula.

Especialitat: cuina.
Mallorca: 40
Menorca: 1
Eivissa i Formentera: 2
Altres: 6
Total: 49

Especialitat: animació.
Mallorca: 14
Menorca: 0
Eivissa i Formentera: 0
Altres: 3
Total: 17

Especialitat: prot. i governació.
Mallorca: 4
Menorca: 0
Eivissa i Formentera: 0
Altres: 0
Total: 4

Especialitat: recepció.
Mallorca: 44
Menorca: 0
Eivissa i Formentera: 3
Altres: 5
Total: 52

Especialitat: restauració.
Mallorca: 13
Menorca: 0
Eivissa i Formentera: 0
Altres: 4
Total: 17

Especialitat: serveis tècnics.
Mallorca: 5
Menorca: 0
Eivissa i Formentera: 0
Altres: 0
Total: 5

Especialitat: mestre hoteler.
Mallorca: 89
Menorca: 2
Eivissa i Formentera: 7
Altres: 12
Total: 110

Especialitat: -
Mallorca: 209
Menorca: 3
Eivissa i Formentera: 12
Altres: 30
Total: 254

 
Palma, 26 de novembre del 1996.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 4952/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a inversions del Govern balear en el
manteniment i millora del jaciment de Torralba d'en Salort (Alaior).
(BOPIB núm. 67 de 11 d'octubre del 1996).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports va
contribuir, d'acord amb les peticions de la propietat, en ajudes
puntuals per a la conservació, consolidació, millora i agençament
del poblat talaiòtic.

L'any 1990 es va concedir una subvenció de 2.333.760
pessetes per iniciar els treballs de neteja i agençament del jaciment
arqueològic.

L'any 1991 es va signar un conveni de col•laboració entre
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports i la Fundació Illes
Balears per continuar amb els treballs de preservació i manteniment
del poblat talaiòtic de Torralba d'en Salort. Les actuacions concretes
que es varen dur a terme són la continuació dels treballs de
consolidació i l'aixecament de la paret seca pel tancament del
poblat. La quantitat que hi destinàrem fou de 6.025.395 pessetes.

L'any 1992 es va signar un nou conveni de col•laboració
per continuar amb els treballs de tancament del poblat amb paret de
pedra seca i acabament d'esquena d'ase. La quantitat que hi va
aportar la Conselleria de Cultura, Educació i Esports fou de
4.809.002 pessetes.

L'any 1994, d'acord amb la petició de la Fundació Illes
Balears, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports va concedir
una subvenció a l'esmentada Fundació per un import de 3.500.000
pessetes com a continuació dels treballs de manteniment i
conservació del poblat talaiòtic de Torralba.
 

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

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 4953/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mesures de seguretat i manteniment
del Fons d'Art de les Illes Balears. (BOPIB núm. 66 de 11 d'octubre
del 1996).

Les obres d'art adquirides en aplicació de la Llei 3/1987,
de mesures de foment del patrimoni històric de les Illes Balears,
estan dipositades a centres públics de l'administració, amb les
mesures de seguretat adients segons el lloc on es troben exposades.
Des de la Direcció general de Cultura i Política Lingüística se'n fa
un seguiment de l'estt de conservació i, en cas de produir-se algun
dany o deteriorament, es prenen les mesures adequades de
restauració o preservació, d'acord amb l'informe tècnic.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 4955/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a fons d'art de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 67 d'11  d'octubre  del 1996).

Adjuntam la relació de les obres d'art adquirides amb el
fons provinent de l'1% cultural previst en la Llei 3/1987.

Per altra banda manifestam que el Govern Balear preveu
que l'adquisició d'obres d'art en aplicació de la llei 3/1987 es
realitzarà prèvia consulta als consells insulars respectius i tindrà
en compte la producció artística que es genera a totes les illes.

El fons d'art adquirits en aplicació de l'1% cultural està
dipositat i exposat en els centres i les conselleries que depenen del
Govern Balear. 
 

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

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

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 4998/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a projectes remesos al Ministeri
per a les Administracions Públiques. (BOPIB núm. 67 d'11
d'octubre del 1996).

En relació a la primera qüestió, sobre la remissió de
projectes al Ministeri amb càrrec a la mesura 1.6"Renovació i
desenvolupament de nuclis rurals", el responsable a nivell
nacional es el MAP, al qual li correspon aquesta funció dintre la
seva àrea de competències habituals. El Comitè de Seguiment es
un fòrum adequat per pre-examinar, en el seu cas futurs projectes
d'actuació, però aquests han de ser presentats baix la coordinació
del MAP.

Per altra part, i en resposta a la segona pregunta, el
representant del MAP, en cap moment ha concretat la partida
pressupostari concreta, ni la dotació financera concreta, pel que no
s'ha pogut avançar en el desenvolupament d'aquests mesura. No
obstant això el Govern Balear ha assegurat el desenvolupament
d'actuacions amb càrrec a aquesta mesura, mitjançant la execució
directa tal i com consta amb la documentació de Seguiment.
 

Palma, 5 de novembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan Cardona

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 4999/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a controls de la potabilitzadora de
Son Tugores. (BOPIB núm. 67 d'11 d'octubre del 1996).

La planta de Son Tugores és de titularitat municipal i com
a tal els controls de la seva explotació corresponen al municipi o a
la corresponent empresa municipal (EMAYA).

Es tracta d'una planta dessaladora d'aigua salobre i per tant
no es pot parlar d'increment de salabror de les aigües, tenint en
compte que la seva funció és justament dessalar l'aigua.

Per tot l'avantdit, la Junta d'Aigües du a terme controls de
qualitat de les aigües als pous del Pont d'Inca i Na Burguesa, per tal
de seguir l'evolució de la salinitat de l'aigua dels dos aqüífers.

Per tant, la citada entitat municipal, dins els processos que
es realitzen a la Planta Potabilitzadora de Son Tugores, inclou
controls setmanals de sondejos al Pont d'Inca. Al següent quadre
apareixen les mides anuals per sondeig i s'observa que la salinitat ha
disminuït des de la posta en marxa de la Planta fins a la data d'avui.
Els criteris seguits són els fixats per la Junta d'Aigües.

Salinitat mg/1 clorurs.
Any 1994.

Sondeig A: 1871.
Sondeig B: 1397.
Pou 10: 4623.
Pou 11: 4721.

Any 1995.
Sondeig A: 1418.
Sondeig B: 1251.
Pou 10: 3645.
Pou 11: 3625.

Any 1996.
Sondeig A: 1433.
Sondeig B: 1090.
Pou 10: 4576.
Pou 11: 3987.

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

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 5021/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Balanzat, relativa a subvencions concedides pel
Govern a la "Asociación de Residentes Extranjeros de Ibiza y
Formentera". (BOPIB núm. 67 d'11  d'octubre  del 1996).

Llevat d'error o omissió, no consta que la "Asociación de
Residentes Extranjeros de Ibiza y Formentera" hagi estat
beneficiària d'ajudes públiques, durant 1995 i 1996, de les
contemplades en el Decret 13/1994, de 27 de gener, modificat pel
Decret 97/1994, de 7 de setembre, pel qual es regulen les ajudes
públiques en favor de les comunitats balears a l'exterior i de les
entitats associatives per al foment de la participació ciutadana
(programes 11100.112200.48000 i 11100.112200.78000 de
l'exercici del 1995 i programes 11210.112200.48000 i
11210.112200.78000 del pressupost d'enguany).
 

Palma, 19 de desembre del 1996.
La Conselleria de Presidència:

La presidència del Govern no ha concedit cap subvenció
a la "asociación de Residentes Extranjeros de Ibiza y Formentera".
 

Palma, 13 de gener del 1997.
La Secretària General Tècnica de Presidència:

La conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, no ha
concedit cap subvenció a la "Asociación de Residentes Extranjeros
de Ibiza y Formentera" durant els anys 1995 i 1996.
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Palma, 10 de gener del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

En resposta a la pregunta núm. 5021/96 formulada al
Govern, Vos comunic que aquesta conselleria no ha concedit cap
subvenció a la "Asociación de Residentes Extranjeros de Ibiza y
Formentera".

 El Conseller de Foment:

La conselleria d'Educació, Cultura i Esports no ha
concedit cap subvenció a la "Asociación de Residentes
Extranjeros de Ibiza y Formentera" durant els anys 1995 i 1996.
 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports:

Per part de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació
del Territori i Litoral, no s'ha concedit cap tipus de subvenció a
l'Associació de referència a l'assumpte.
 

La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral:

La conselleria e Governació no va concedir cap
subvenció a la "Asociación de Residentes Extranjeros de Ibiza y
Formentera" durant els anys 1995 i 1996, segons la documentació
obrant ls seus arxius.

Pel que fa a la conselleria de la Funció Pública,
actualment conselleria de la Funció Pública i Interior tampoc ha
concedit cap subvenció a l'esmentada associació durant els anys
1995 i 1996, segons les dades informàtiques disponibles.
 

Marratxí, 7 de gener del 1997.
El conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Díez.

En resposta a la pregunta núm. 5021, formulada pel
Grup Parlamentari Mixt, us informam que per aquesta Conselleria
durant els anys 1995 i 1996 no s'ha concedit cap subvenció a la
"Asociación de Residentes Extranjeros de Ibiza y Formentera".
 

Palma, 8 de gener del 1997.
La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social:

Des de la constitució d'aquesta conselleria no ha estat
concedida cap tipus de subvenció a la "Asociación de Residentes
Extranjeros de Ibiza y Formentera".
 

Palma, 3 de gener del 1997.
La Conselleria de Treball i Formació:

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 5036/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a la distribució per illes del Pla
Nacional sobre drogues. (BOPIB núm. 67 d'11  d'octubre  del
1996).

Les 85.021.000 pessetes que el Pla Nacional sobre
drogues transferí el 1996 al Govern Autonòmic Balear, es
distribuïren de la següent manera:

30.000.000 pessetes per al Consell Insular de Mallorca.
5.000.000 pessetes per al Consell Insular de Menorca.
5.000.000 pessetes per al Consell Insular d'Eivissa.
6.000.000 pessetes per l'Ajuntament de Palma.
39.021.000 pessetes per al Projecte Home.

 
Palma, 14 de novembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 5037/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a la despesa del Govern a càrrec del
Pla Nacional sobre drogues. (BOPIB núm. 67 d'11  d'octubre  del
1996).

Les 60.288.000 pessetes que el Pla Nacional sobre
drogues transferí el 1995 al Govern Autonòmic Balear, es
distribuïren de la següent manera:

30.000.000 pessetes per al Consell Insular de Mallorca.
10.000.000 pessetes per al Consell Insular de Menorca.
5.000.000 pessetes per al Consell Insular d'Eivissa.
15.288.000 pessetes per al Projecte Home (Mallorca).

 
Palma, 14 de novembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 5038/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a inspeccions en aplicació de
la legislació relativa al Comerç al detall duran el 1996. (BOPIB
núm. 67 d'11  d'octubre  del 1996).

Durant l'any 1996 s'han realitzat 21 inspeccions.
 

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



BOPIB núm.90 - 26 de febrer del 1997 2431

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 5039/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a infraccions a la legislació
relativa al Comerç al detall durant el 1996. (BOPIB núm. 67 d'11
d'octubre  del 1996).

Fins ara s'han realitzat set denúncies per escrit.
 

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 5040/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a recurs contenciós
administratiu contra l'Ordre que regula el període de rebaixes.
(BOPIB núm. 67 d'11  d'octubre  del 1996).

Si, l'ha interposat l'"Asociación Nacional de Medianas
y Grandes Empresas de Distribución" (ANGED), el maig del
1996, i es troba en fase d'iniciació.
 

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

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 5041/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a conveni que correspon al
crèdit de reforma d'estructures i promoció del comerç. (BOPIB
núm. 67 d'11  d'octubre  del 1996).

Al Conveni de col•laboració per al desenvolupament del
Pla Marc de Modernització del comerç interior, celebrat entre el
Ministeri de Comerç i Turisme i la Conselleria de Comerç i
Indústria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 5043/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a assessors i/o personal de
confiança de la conselleria de Sanitat i Consum. (BOPIB núm. 67
d'11  d'octubre  del 1996).

No hi ha cap assessor ni personal de confiança a la
conselleria de Sanitat i Consum.
 

Palma, 24 d'octubre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 5045/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Mari, relativa a ajudes per a la modernització hotelera
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 67 d'11  d'octubre  del 1996).

1.- Per odre del President de la CAIB, el 10 de juliol del
1996, varen ser traspassades a aquesta conselleria les competències
de diverses línies d'ajudes a les empreses de les Illes Balears, que
fins a aqueixa data eren competència de la conselleria d'Economia
i Hisenda.

2.- Una de les línies d'ajuda traspassada regula el règim
dinamitzador del sector de la construcció mitjançant el suport a la
modernització d'allotjaments hotelers.

3.- Per a l'any 1996 no existeix en el Pressupost crèdit
específic per a aquesta línia, cosa per la qual no s'ha obert.
 

Palma, 5 de novembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan Cardona

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 5062/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la conselleria de Turisme durant l'any 1995. (BOPIB
núm. 68 de 17  d'octubre  del 1996).

- Urbanització Escola d'Hoteleria.

Objecte del contracte, realització d'obres d'accés rodat,
tant des de el mateix Campus com des de la Carretera de
Valldemossa, a la parcel•la on està ubicada l'Escola d'Hoteleria,
dotant-la amb vials i senders pels vianants, així com la construcció
d'aparcaments de vehicles suficients per a la població prevista.

Import: 237.210.983 pessetes.
Procediment de contractació: Concurs públic amb

procediment obert.
Nº de licitadors: 7.
Baixa obtinguda: 53.325.029 pessetes.

- Reformat projecte urbanització Escola Hoteleria.

Objecte del contracte: realització de modificacions en el
projecte inicial consistents en l'execució de dipòsit d'aigua per a la
xarxa de regatge. Degut a la mala qualitat del terreny s'han duit a
terme rebliments i estesa d'arbres i col•locació de geotextil així com
la formació de talús en límit amb zones humides.

Import: 31.926.319 pessetes.
Procediment de contractació: procediment negociat.
No hi ha baixa.

- Projecte d'esbucament de la Residència de Cala Rajada.

Import: 17.547.879 pessetes.
Procediment de contractació: contractació directa amb

concurrència en l'oferta.
Nº licitadors: 4.
Baixa obtinguda: 967.879 pessetes.

- Urbanització Plaça de la Residència de Cala Rajada.

Objecte del contracte, execució del projecte per ubicar en
el solar de la Residència de Cala Rajada una plaça d'us públic.

Import: 72.500.000 pessetes.
Procediment de contractació: Concurs públic amb

procediment obert.
Nº licitadors: 2.
Baixa obtinguda: 8.700.000 pessetes.

 
Palma, 5 de novembre del 1996.
El Conseller de Turisme:
Jose Mª González Ortea
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Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 5064/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria d'Economia durant 1995. (BOPIB
núm. 68 de 17 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
V) 

A la Pregunta RGE núm. 5065/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de la Funció Pública durant 1995.
(BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

Segons les dades facilitades per la Direcció General de
Patrimoni, relació de contractes administratius adjudicats per la
Conselleria de la Funció Pública, 1995.

Expedient núm.: 01/95
Objecte: A.T. control absentisme laboral personal CAIB.
Import: 7.635.316 pessetes.
Adjudicatari: Centre d'Estudis Salut Laboral S.L.
Tipus de Contractació: assistència tècnica.
Número de Licitadors: 1
Baixa: -

Expedient núm.: 07/95, contracte menor
Objecte: Control absentisme laboral personal CAIB.
Import: 1.000.000 pessetes.
Adjudicatari: Centre d'Estudis Salut Laboral S.L.
Tipus de contractació: assistència tècnica.
Número de licitadors: 1
Baixa: -
 

Marratxí, 12 de novembre del 1996.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Diez.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 5067/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de Sanitat durant 1995. (BOPIB núm.
68 de 17 d'octubre del 1996).

Contractes administratius de l'any 1995.

Obres del Centre d'Atenció de Persones Majors de Vilafranca:
Import: 49.393.124 pessetes.
Adjudicatari: Pastor, S.A.
Tipus de contractació: directa.
Número de licitadors: 2
Baixa obtenguda: 10,8%

Obres del Centre d'Atenció a les Persones Majors des Molinar:
Import: 20.791.428 pessetes.
Adjudicatari: Construcciones Cofe, S.A.
Tipus de contractació: directa.
Número de licitadors: 3
Baixa obtenguda: 0,8%

Neteja dels locals de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social:
Import: 7.600.000 pessetes.
Adjudicatari: Limpiezas Garayalde de Baleares, S.A.
Tipus de contractació: concurs públic obert.
Número de licitadors: 9
Baixa obtenguda: 13, 5%

Adquisició de vacuna antitetànica:
Import: 2.457.000 pessetes.
Adjudicatari: Llorente-Evans, S.A.
Tipus de contractació: negociat sense publicitat derivat d'un concurs
nacional de determinació de tipus.
Número de licitadors: 3
Baixa obtenguda: 0% (preu predeterminat).

Adquisició de vacuna triple vírica:
Import: 4.455.000 pessetes.
Adjudicatari: Instituto Berna de España, S.A.
Tipus de contractació: negociat sense publicitat derivat d'un concurs
nacional de determinació de tipus.
Número de licitadors: 2
Baixa obtenguda: 0% (preu predeterminat).

Adquisició de vacuna antipolio sabin:
Import: 2.850.000 pessetes.
Adjudicatari: Gayoso-Wellcome, S.A.
Tipus de contractació: negociat sense publicitat derivat d'un concurs
nacional de determinació de tipus.
Número de licitadors: 1
Baixa obtenguda: 0% (preu predeterminat).

Adquisició de vacuna antihepatitis B als escolars:
Import: 21.000.000 pessetes.
Adjudicatari: Merck, Sharp and Dohme de España, S.A.
Tipus de contractació: concurs públic obert.
Número de licitadors: 2
Baixa obtenguda: 0,6%

Adquisició de 4.140 dosis de vacuna antihepatitis B:
Import: 5.382.300 pessetes.
Adjudicatari: Smith Kline and French, S.A.
Tipus de contractació: negociat sense publicitat derivat d'un concurs
declarat desert.
Número de licitadors: 2
Baixa obtenguda: 0% (preu predeterminat).

Dotació de mobiliari per la Direcció General de Consum:
Import: 3.200.000 pessetes.
Adjudicatari: Roldán oficinas y despachos, S.A.
Tipus de contractació: directa.
Número de licitadors: 3
Baixa obtenguda: 14,2%
 

Palma, 14 de novembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 5068/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de Comerç i Indústria durant 1995.
(BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

Número expedient: 495/94
Objecte: Serveis administratius Conselleria de Comerç
Import: 2.805.000
Adjudicatari: Gabriel Cañellas Llompart.
Tipus: assistència tècnica.
Número licitadors: 2
Baixa obtinguda: 19,45%

Número expedient: 37/95
Objecte: Vigilància i seguretat de la Conselleria de Comerç i
Indústria.
Import: 4.750.000
Adjudicatari: Trablisa.
Tipus: assistència tècnica.
Número licitadors: 2
Baixa obtinguda:  21,04%

Número expedient: 359/95
Objecte: serveis administratius Conselleria de Comerç (pròrroga).
Import: 2.356.437
Adjudicatari: Gabriel Cañellas Llompart.
Tipus: assistència tècnica.
Número licitadors: 1
Baixa obtinguda: 0%

 
Palma, 12 de novembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 5069/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de Governació durant 1995. (BOPIB
núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

Data: 15/III
Número expedient: 76/95
Objecte: La neteja de les dependències de la Conselleria de
Governació.
Import: 5.050.000 pessetes.
Adjudicatari: Contratas de Limpiezas de Edificios, S.L.
Tipus de contractació: directa.
Número licitadors: 3
Baixa obtinguda: 25.000 pessetes.

Data: 13/III
Número expedient: 28/95
Objecte: La posada en funcionament, operació i desenvolupament
d'un servei telefònic d'atenció al menor i al jove de les Illes
Balears.
Import: 9.349.600 pessetes.
Adjudicatari: Bitel Baleares innovación telemática, S.A.
Tipus de contractació: directa.
Número licitadors: 1
Baixa obtinguda: -

Data: 1/V
Número expedient: 114/95
Objecte: La posada en funcionament d'un sistema de
comunicacions d'emergències.
Import: 14.500.000 pessetes.
Adjudicatari: Bitel Balears Innovación Telemática, S.A.
Tipus de contractació: directa.
Número licitadors: 1
Baixa obtinguda: -

Data: 2/VI
Número expedient: 134/95
Objecte: La realització del programa Ràdio Jove.
Import: 24.500.000 pessetes.
Adjudicatari: Instituto Balear de Servicios a la Juventud.
Tipus de contractació: directa.
Número licitadors: 1
Baixa obtinguda: -

Data: 9/VI
Número expedient: 222/95
Objecte: La realització de cursos de formació del personal destinat
al Centre de Menors "Es Pinaret".
Import: 2.800.000 pessetes.
Adjudicatari: Psicopraxis, S.L.
Tipus de contractació: directa.
Número licitadors: 3
Baixa obtinguda: -

Data:  27/XII
Número expedient: 334/95
Objecte: El subministrament d'un vehicle per Servei de Protecció
Civil.
Import: 3.200.000 pessetes.
Adjudicatari: Auto Noguera, S.A.
Tipus de contractació: directa.
Número licitadors: 1
Baixa obtinguda: -

 
Marratxí, 11 de novembre del 1996.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Diez.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 5070/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant 1995.
(BOPIB núm. 68 de 17 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.
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Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 5071/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per Seamasa durant 1995 (BOPIB núm. 68 de 17
d'octubre del 1996).

1 contracte
L'objecte del contracte va ésser per la substitució dels motors de
l'embarcació Pedaç.
Per un import de 8.500.000 pessetes.
L'adjudicatari: Tallers Colomar, C.B.
El tipus de contracte: per obres.
El número de licitadors: 5
La baixa obtinguda: 2.131.970 pessetes.
 

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

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 5072/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) durant 1995
(BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

Automatització del Pas a Nivell d'"Es Foradí" se
sol•licitaren pressuposts a tres empreses qualificades, adjudicant-
se a l'oferta més ajustada presentada per Electro Sistemas Bach
SA, per la quantitat de 13.336.453 pessetes, que suposa una baixa
del 7% sobre el pressuposts de contracte.

Remodelació d'andanes i estacions: es tragué a concurs,
adjudicant-se a l'oferta més econòmica, que fou presentada per
Entrecanales y Tavora SA, pel preu de 176.824.933 pessetes, que
suposa una baixa del 11,861588% sobre el pressupost de
contracta. Al concurs per procediment obert, presentaren ofertes
tres licitadors.

Rehabilitació d'edifici a l'Estació de Palma: es tragué a
concurs, adjudicant-se a l'oferta més econòmica presentada per
Entrecanales y Tavora SA, pel preu de 107.003.736 pessetes, que
suposa una baixa del 21,828016% sobre el pressupost de
contracta. Al concurs per procediment obert presentaren ofertes
vuit licitadors.
 

Palma, 12 de novembre del 1996.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 5073/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per Semilla durant 1995 (BOPIB núm. 68 de 17
d'octubre del 1996).

L'empresa pública Serveis de Millora Agrària, S.A.
(Semilla, S.A.), durant l'any 1995, no ha adjudicat cap contracte
administratiu.
 

Palma, 25 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 5074/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per Sefobasa durant 1995 (BOPIB núm. 68 de 17
d'octubre del 1996).

L'empresa Sefobasa no està subjecta per la Llei de
contractes per a les administracions públiques.
 

Palma, 14 de gener del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 5075/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per l'Ibabsa durant 1995 (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre
del 1996).

L'empresa Institut de Biologia Animal de Balears, S.A.,
no ha adjudicat cap contracte administratiu durant l'any 1995.
 

Palma, 4 de novembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 5076/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Junta d'Aigües de Balears durant 1995 (BOPIB
núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

Em plau adjuntar-vos relació de la documentació
referenciada a l'assumpte, amb indicació de l'objecte del contracte,
de l'import, del nom de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del
nombre de licitadors i de la baixa obtinguda.
 

Palma, 7 de febrer del 1997.
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.
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Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 5077/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per Serbasa durant 1995 (BOPIB núm. 68 de 17
d'octubre del 1996).

No es tramet cap relació, per quant no existeix cap
contracte administratiu adjudicat per Serbasa durant 1995.
 

Palma, 7 de novembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 5078/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per Gestió Sanitària de Mallorca durant 1995 (BOPIB
núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

1.- Contracte d'obres per a la instal•lació d'un TAC:

1. Objecte: remodelació de l'espai i dotació dels serveis per a la
instal•lació d'un sistema de tomografia axial computeritzada a
l'Hospital General.
2. Import: 11.871.000 pessetes.
3.- Adjudicatari: Construcciones Llabrés Feliu S.A.
4. Tipus de Contracte: obres.
5. Nombre de licitadors: dos.
6. Baixa obtinguda: 759.175 pessetes.

2.- Contracte de subministrament d'un TAC:

1. Objecte: adquisició d'un sistema de tomografia axial
computeritzada per a l'Hospital General.
2. Import: 24.500.000 pessetes.
3.- Adjudicatari: Philis Sistemas Médicos S.A.
4. Tipus de Contracte: subministrament.
5. Nombre de licitadors: dos.
6. Baixa obtinguda: 6.000 pessetes.

 
Palma, 7 de novembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 5079/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per l'Institut Balear de l'Aigua durant 1995 (BOPIB
núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

L'Ibagua no ha adjudicat cap contracte administratiu
durant l'any 1995, ja que aquest institut és una empresa pública
que, amb el caràcter d'entitat de dret públic, subjecta la seva
activitat a l'ordenament jurídic privat.
 

Palma, 14 de gener del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 5080/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per l'Ibasan durant 1995. (BOPIB núm. 68 de 17
d'octubre del 1996).

Els contractes administratius de l'any 1995 són els
següents, catalogats d'acord amb les distintes categories previstes a
la Llei 13/1995:

Contractes d'obra:

- Instal•lacions de l'EDAR de Formentor. Maquinaria, Depuración
y Servicios S.A. 50.000.000 PTA, sense IVA. Tres ofertes.

- Obra civil de l'EDAR de Formentor. Construcciones Riusech S.A.
61.783.132 PTA, sense IVA. Tres ofertes.

Contractes menors:

En els expedients d'aquests contractes consten les tres
ofertes sol•licitades per a cada un dels contractes en qüestió:

- Cobriment del flotador de fangs de l'EDAR de Sant Antoni de
Portmany. Degremont S.A. Española. 4.950.000 PTA, sense IVA.

- Obres de reparació de l'emissari de Cala en Porter (Alaior). UTE
IBIMEN. 668.905 PTA, sense IVA.

- Subministrament i instal•lació d'un cabalímetre per a l'EDAR de
la zona costanera de Muro/Santa Margalida (Mallorca). AIE
Sociedad de Explotación de Aguas Residuales S.A. (Searsa),
Construcciones Cañellas Bosch S.A. 1.059.830 PTA.

- Obres d'emergència efectuades sobre l'emissari terrestre de
l'EDAR d'Andratx (Mallorca). UTE Sacede Ibérica S.L., Balear de
Servicios y Mantenimiento S.L. 2.499.952 PTA, sense IVA.

- Subministrament i muntatge d'un variador de freqüència per a
l'EDAR d'Eivissa. Degremont S.A. Española. 1.334.000 PTA, inclòs
l'IVA.

- Subministrament i muntatge d'un ventilador per a la desodoració
de l'EDAR d'Eivissa. Degremont S.A. Española. 4.738.925 PTA,
inclòs l'IVA.

- Treballs de camp previs a la legalització dels abocaments de les
EDAR de Porreres (Mallorca) i Sant Josep de sa Talaia (Eivissa).
Hidroma S.L. 970.000 PTA, sense IVA.

- Treballs de camp previs a la legalització dels abocaments de les
EDAR de Formentor, Pollença i s'Arracó (Mallorca). Evren S.A.
860.000 PTA, sense l'IVA.

- Treballs de camp previs a la legalització dels abocaments de les
EDAR de Sineu, Sant Joan i Vilafranca de Bonany (Mallorca).
Saboredo S.A. 1.100.000 PTA, sense IVA.

- Instal•lació d'un sistema de control i alarma d'avaries a l'EDAR de
Formentor. Fénix 2000. 893.150 PTA, inclòs l'IVA.
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- Instal•lació d'un grup de pressió per a l'EDAR de Platja d'en
Bossa. Aguas de Formentera S.A. 1.272.036 PTA, inclòs l'IVA.

- Instal•lació d'un equip d'aire condicionat per al laboratori de
l'Ibasan a Binissalem i d'un altre per al secretari. Humiclima.
1.010.360 PTA, inclòs l'IVA.

- Instal•lació d'una centrífuga i dels perifèrics necessaris a l'EDAR
de Lloseta. AIE Sociedad de Explotación de Aguas Residuales
S.A., Cañellas Bosch S.A. Construcciones. 2.164.506 PTA, inclòs
l'IVA.

- Manteniment de l'EDAR de Formentor. Maquinària, Depuración
i Servicios S.A. Fix d'1.921.600 PTA i variable de 5,71 PTA/m.
cúbic, inclòs l'IVA.

- Manteniment de l'EDAR de sa Ràpita. Maquinaria, Depuración
y Servicios S.A. Fix de 835.720 PTA, inclòs l'IVA.

- Manteniment de l'EDAR de Puigpunyent. Maquinaria,
Depuración y Servicios S.A. Fix d'1.921.600 PTA i variable de
5,71 PTA/m cúbic, inclòs l'IVA.

- Manteniment de l'EDAR de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa).
Maquinaria, Depuración y Servicios S.A. Fix de 2.284.668 PTA
i variable de 7,83 PTA/m cúbic, inclòs l'IVA.

- Substitució dels difusors en l'aireig i preaireig de la línia d'aigua
de l'EDAR d'Alaior. Ini Medio Ambiente S.A. 4.882.600 PTA,
inclòs l'IVA.

- Reparacions d'urgència a les EDAR de Cala d'Or, Portocolom i
Cales de Manacor. AIE Searsa, Cañellas Bosch. 4.965.000 PTA,
inclòs l'IVA.

- Instal•lació d'un espessidor prefabricat en fibra de vidre a Sant
Joan. Passavant España S.A. 3.159.784 PTA, inclòs l'IVA.

- Equips de mesura i compensació reactiva en diverses EDAR.
Montajes Eléctricos Sampol S.A. 2.429.336 PTA, inclòs l'IVA.

- Manteniment de la planta de morques de Sóller. Bio Specific
Systems S.L. Fix de 762.004 PTA i variable de 6.293 PTA/m
cúbic, inclòs l'IVA.

- Manteniment dels centres de transformació de les EDAR.
Montajes Eléctricos Sampol S.A. 1.912028 PTA, inclòs l'IVA.

- Reparació i condicionament de l'emissari de s'Algar (Sant Lluís,
Menorca). Ini Medio Ambiente S.A. 1.432.231 PTA, sense IVA.

- Remodelació de l'stació d'impulsió número 1 del sistema general
del sector sud de Ciutadella de Menorca. Infraestructuras del Agua
S.L. 3.287.483 PTA, sense IVA.

Contractes de treball específics i concrets no habituals:

- Manteniment de la instal•lació de recepció de fosses sèptiques
d'Andratx (Mallorca). Bio Specific Systems S.L. Fix de 6.375.116
PTA i variable de 626 PTA/m cúbic.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 5081/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per l'IBSJ durant 1995. (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre
del 1996).

Durant l'any 1995, no n'hi ha hagut cap.
 

Palma, 12 de novembre del 1996.
El Gerent de l'IBSJ:
Josep Pizà i Pou

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 5082/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per l'Institut Balear de Disseny durant 1995. (BOPIB
núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

Dins l'any 1995 l'Institut Balear de Disseny no ha tengut
cap contracte administratiu.
 

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

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 5084/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per l'ibatur durant 1995. (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre
del 1996).

Ibatur, d'acord amb l'article 3 del Decret 67/1989, de
creació i regulació de l'Institut Balear de Promoció del Turisme,
regula la seva activitat per les normes de Dret Civil, Mercantil o
Laboral. Abans de l'entrada en vigor de la Llei 13/1995, de 18 de
maig, de contractes de les administracions públiques, no va celebrar
cap tipus de contracte administratiu. Amb l'entrada en vigor de
l'esmentada llei, l'Ibatur hi va quedar sotmès.

Durant l'any 1995 l'Ibatur va iniciar un expedient de
contractació per la realització del disseny, elaboració, muntatge i
desmuntatge d'estands a diferents fires de promoció turística, però
no va ser adjudicat fins l'any 1996.
 

Palma, 7 de novembre del 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González i Ortea
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Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 5085/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per l'Institut d'Estudis Baleàrics durant 1995. (BOPIB
núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

Aquest Institut d'Estudis Baleàrics al llarg de l'any 1995
no va realitzar cap contracte administratiu.
 

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

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 5086/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Vicepresidència durant 1995. (BOPIB núm. 68 de
17 d'octubre del 1996).

Els expedients de contractació tramitats durant l'any
1995 per la Vicepresidència són els següents:

1.-Adjudicatari: Baltar Asociados Gestores de comunicación
Objecte: Adquisició de 1.000 exemplars de l'obra Les illes
inoblidables. Crònica d'emigrants.
Import: 3.000.000 pessetes
Tipus de contractació: Directa
Nombre de licitadors: 1
Baixa obtinguda: 0%

2.- Adjudicatari: Feria Service S.L.
Objecte: Muntatge de la infraestructura de la V Trobada de cases
regionals radicades a Balears.
Import: 4.768.625 pessetes
Nombre de licitadors: 3
Baixa obtinguda: 0,01%

3.- Adjudicatari: Fires i Congressos de Balears S.A.
Objecte: Infraestructura de serveis de la mostra "III Jornades de
la Dona i el seu present"
Import: 8.635.790 pessetes
Nombre de licitadors: 1
Baixa obtinguda: 0%

4.- Adjudicatari: Conbaltur S.A.
Objecte: Servei de sopar i assistència tècnica Trobada cases
regionals radicades a Balears
Import: 4.992.460 pessetes
Nombre de licitadors: 3
Baixa obtinguda: 0,05%
 

Palma, 28 de gener de 1997.
La Consellera de Presidència:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 5088/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez, relativa a transferències del "Consejo
Superior de Deportes". (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

Les transferències rebudes del Consejo Superior de
Deportes són:

Finalitat i destí:

- Subvenció per als desplaçaments a la península dels esportistes:
18.692.000 PTA.
- Subvenció per als desplaçaments a la península dels esportistes:
9.346.500 PTA.
- Campionat d'Espanya de Cros en l'edat escolar (despeses
d'assistència): 332.000 PTA.
- Organització i desenvolupament del Campionat d'Espanya
Infantil per a Centres Escolars: Despeses d'organització, despeses
dels desplaçaments interiors, despeses de la secretaria tècnica,
despeses generals i premis: 18.000.000 PTA.
 

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

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 5089/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Diéguez, relativa a ajudes als equips de futbol de
tercera divisió. (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

L'ajuda als equips de futbol de tercera divisió es concreta
en la subvenció dels desplaçaments interinsulars, per als quals la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha destinat un total de
5.610.000 PTA, els quals haurà de distribuir la Federació Balear,
atès el barem que determini, entre tots els equips participants en la
lliga 1995-1996.
 

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

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 5090/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Diéguez, relativa a subvencions que té previst donar
o ha pagat la Direcció General d'Esports. (BOPIB núm. 68 de 17
d'octubre del 1996).

La Direcció General d'Esports, en l'apartat de
subvencions, ha atorgat dins l'any 1996 les següents:

- Manteniment de les federacions: 8.655.000
- Campionats de Balears federatius: 21.345.000
- Grans esdeveniments esportius: 15.000.000
- Desplaçaments interinsulars: 24.000.000
- Beques a tècnics: 2.571.000
- Beques als esportistes: 4.650.000
- Ajudes als estudis d'INEF: 1.500.000
- Desplaçaments a la península: 37.386.000
- Centres de perfeccionament tècnic: 8.812.500
- Esportistes i tècnics Atlanta 96: 1.600.000
    Total: 123.919.500
 

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

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 5092/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a personal a l'Institut Balear de Serveis
a la Joventut. (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

- Fixos:

Llinatges i nom: Duran Riera, Joan
Categoria: TGM
Lloc de feina: Nòmines

Llinatges i nom: Ferragut Montserrat, Francisca
Categoria: Administrativa
Lloc de feina: Secretaria

Llinatges i nom: Lladonet Salom, Bartomeu
Categoria: Administratiu
Lloc de feina: Departament d'instal•lacions

Llinatges i nom: Pons Pons, Guillem
Categoria: Comptable
Lloc de feina: Departament de Comptabilitat

Llinatges i nom: Tugores Carbonell, Jaume
Categoria: Administratiu
Lloc de feina: Departament de reserves

Llinatges i nom: Riera Moll, Josep Lluís
Categoria: Administratiu
Lloc de feina: Departament d'activitats

Llinatges i nom: Álvarez Alonso, Glòria
Categoria: Cuinera
Lloc de feina: Alberg Platja de Palma

Llinatges i nom: González Mena, Isabel
Categoria: Mossa de serveis
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Lloc de feina: Alberg Platja de Palma

Llinatges i nom: Zotes Getino, Teodoro
Categoria: Cap de cuina
Lloc de feina: Alberg Platja de Palma

Llinatges i nom: Mora Bennàssar, Bartomeu
Categoria: Guarda
Lloc de feina: Alberg La Victòria

Llinatges i nom: Martín Barbera, Julio
Categoria: Guarda
Lloc de feina: Camp. La Victòria

Llinatges i nom: Villalonga Coll, P.J.
Categoria: Oficina de manteniment
Lloc de feina: Camp. Biniparratx

Llinatges i nom: Tugores Carbonell, Damià
Categoria: Encarregat d'instal•lacions
Lloc de feina: Camp. Cala Jondal

Llinatges i nom: Toribio Martí, Miquel Àngel
Categoria: Auxiliar administratiu
Lloc de feina: Ràdio Jove

Llinatges i nom: Mulet Perera, Jaume
Categoria: TGS
Lloc de feina: Alberg Platja de Palma

Llinatges i nom: Raimunda Roig Escandell
Categoria: Administrativa
Lloc de feina: Departament d'activitats

Llinatges i nom: Mas Gornals, Guillem
Categoria: TGS
Lloc de feina: Objecció consciència

Llinatges i nom: Vadilla Galera, Maria José
Categoria: Administrativa
Lloc de feina: Carnet Jove

Llinatges i nom: Sunyer Fullana, Maria
Categoria: Administrativa
Lloc de feina: Oficina informació juvenil

Llinatges i nom: Monzó Almirall, Maria José
Categoria: TGM
Lloc de feina: Oficina d'informació juvenil

Llinatges i nom: Garcia-Delgado S., Jaume
Categoria: Administratiu
Lloc de feina: Departament d'activitats

Llinatges i nom: Pizà Mas, Andreu
Categoria: Cap de magatzem
Lloc de feina: Serveis comuns

Llinatges i nom: Caldentey Frontera, Gabriel
Categoria: Auxiliar administratiu
Lloc de feina: Alberg Platja de Palma

Llinatges i nom: Bauzà Nicolau, Maria
Categoria: Auxiliar administrativa
Lloc de feina: Departament d'activitats

Llinatges i nom: Novas Alemany, Isidro
Categoria: Xofer-ordenança
Lloc de feina: Serveis comuns

- Fixos discontinus:

Llinatges i nom: Zamora Blanco, Concepción
Categoria: Mossa de serveis
Lloc de feina: Alberg Platja de Palma

Llinatges i nom: Fiol Cardell, Catalina
Categoria: Mossa de serveis
Lloc de feina: Alberg Platja de Palma

Llinatges i nom: Payeras Serra, Pilar
Categoria: Auxiliar administrativa
Lloc de feina: Departament d'activitats

- Obra o servei:

Llinatges i nom: Serra Tur, Francisco
Categoria: Auxiliar administratiu
Lloc de feina: Oficina d'informació juvenil d'Eivissa
Data: 30.11.96

Llinatges i nom: Palmer Poveda, J. Carlos
Categoria: Peó manteniment
Lloc de feina: Serveis comuns
Data: 30.11.96

Llinatges i nom: Borràs Zimmer, Mònica
Categoria: Auxiliar de redacció
Lloc de feina: Ràdio Jove
Data: 30.11.96

Llinatges i nom: Campomar Veny, Rosa
Categoria: Coordinadora
Lloc de feina: Ràdio Jove
Data: 30.11.96

Llinatges i nom: Ripoll Ferrer, Margalida
Categoria: Ràdio Jove
Lloc de feina: Ràdio Jove
Data: 30.11.96

Llinatges i nom: Espases Amer, Bartomeu
Categoria: Auxiliar de redacció
Lloc de feina: Ràdio Jove
Data: 31.12.96

Llinatges i nom: Bosch Sanz, Empar
Categoria: TGM
Lloc de feina: Ràdio Jove
Data: 31.12.96

Llinatges i nom: Lela Segura, Maria Àngels
Categoria: TGM
Lloc de feina: Oficina d'informació juvenil
Data: 31.12.96

Llinatges i nom: Nigorra Martorell, Eva
Categoria: Auxiliar administrativa
Lloc de feina: Oficina d'informació juvenil
Data: 30.11.96

- Eventuals:

Llinatges i nom: Jaume Rosselló, Catalina
Categoria: Auxiliar administrativa
Lloc de feina: Departament d'activitats
Data: 30.11.96

Llinatges i nom: Mas Llull, Catalina Mª
Categoria: TGS
Lloc de feina: Programes europeus
Data: 30.11.96

Llinatges i nom: Ferragut Borràs, Antònia
Categoria: Mossa serveis
Lloc de feina: C. Biniparratx
Data: 22.12.96

Llinatges i nom: Buenaventura Pons, Gonzalo
Categoria: Encarregat d'instal•lacions
Lloc de feina: C. Biniparratx
Data: 30.11.96

Llinatges i nom: Pertegaz Zaragoza, Pablo
Categoria: Auxiliar de redacció
Lloc de feina: Ràdio Jove
Data: 09.12.96

Llinatges i nom: Sastre Gomila, Gabriel
Categoria: TGM
Lloc de feina: Oficina d'informació juvenil
Data: 20.12.96

Llinatges i nom: Luxà Sales, Joan
Categoria: Auxiliar administratiu
Lloc de feina: Departament d'activitats
Data: 31.12.96
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Llinatges i nom: Llull Vallespir, Miquel
Categoria: Coordinador
Lloc de feina: Departament d'activitats
Data: 23.11.96
 

Palma, 12 de novembre del 1996.
El Gerent de l'BSJ:
Josep Pizà Pou

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5203/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Josep Portella, relativa a actes realitzats per a la promoció
internacional de la llengua catalana (BOPIB núm. 68 de 17
d'octubre del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern
balear i la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya
col•laboren des de fa anys en l'assistència a fires lingüístiques
arreu d'Europa.

Ambdues institucions comparteixen l'estand de les fires,
sota el denominador de llengua catalana, i les despeses que
originen aquest tipus d'esdeveniments.

Durant l'any 1996 han assistit a les fires Expolangues,
que va tenir lloc a París del 15 al 19 de febrer, i Expolingua, que
es va organitzar a Madrid del 18 al 21 d'abril.

El pressupost que la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports ha destinat a cadascuna de les fires que hem esmentat ha
estat el següent:

-Expolangues París, 1.215.707 PTA
-Expolingua Madrid, 680.170 PTA.

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

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5204/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep
Portella, relativa a ajudes de normalització lingüística interna i
externa de centres educatius (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del
1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, amb càrrec
al pressupost de 1996, ha destinat la quantitat d'1.298.852 pessetes
a l'actualització i distribució a tots els centres escolars de les Illes
Balears del programa informatitzat de gestió econòmica, acadèmica
i administrativa, que permet l'ús del català en tot tipus de
correspondència, tramitació i gestió que els centres docents vulguin
fer.
 

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

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5205/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep
Portella, relativa a creació del departament de català (BOPIB núm.
68 de 17 d'octubre del 1996).

El Govern balear considera tan positiva com necessària la
creació del departament de català que la Direcció Provincial del
MEC a Balears integra en la pròpia estructura orgànica i que
feliçment funciona des de fa temps.

La col•laboració que manté amb la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports es veurà incrementada amb
l'aprovació d'una subcomissió tècnica, feta per la Comissió de
direcció del conveni de col•laboració en la planificació educativa en
la reunió del proppassat dia 23 d'octubre, a Madrid. La subcomissió
indicada estarà integrada per representants de la Direcció General
d'Educació i de la Direcció Provincial del MEC.
 

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

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5206/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Josep Portella, relativa a potenciació dins el camp de  la innovació
educativa de les escoles d'estiu i del moviment d'escoles
mallorquines, menorquines i pitiüses (BOPIB núm. 68 de 17
d'octubre del 1996).

A més de la subvenció econòmica d'un milió de pessetes
que, des de fa anys, les escoles d'estiu reben del Govern balear, la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha col•laborat
econòmicament amb l'Escola d'Estiu de Mallorca per a professors
en l'activitat "Rutes de les rondalles".

El retall pressupostari que va patir la Direcció General
d'Educació amb la creació de la Direcció General de Política
Lingüística ha estat la causa de no poder incrementar
significativament les aportacions a les escoles d'estiu
mallorquines, menorquines i pitiüses. Confiam que els pressuposts
de 1997, el projecte dels quals és a punt de ser debatut en el
Parlament, ens permetrà augmentar la dotació pressupostària amb
aquesta finalitat.
 

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

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5207/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Josep Portella, relativa a estudis de llenguatges d'especialitat i
divulgació d'aquests i d'altres àrees terminològiques (BOPIB núm.
68 de 17 d'octubre del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i la
Universitat de les Illes Balears crearen pre conveni, subscrit el 21
de desembre de 1990, el Gabinet de Terminologia. L'objectiu
d'aquest centre és dur a terme una tasca d'investigació
terminològica , amb la finalitat d'oferir als ciutadans un servei de
consulta i recerca sobre llenguatges d'especialitat. En aquest sentit,
el Gabinet de Terminologia treballa i revisa estudis de tecnolectes
de qualsevol àrea terminològica.

A la vista de la importància del treball científic que s'hi
desenvolupa i de la demanda -cada cop més palesa- que ha
comportat, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha
mantingut i refermat el suport a la continuació d'aquest servei i hi
ha dedicat una part important dels pressupostos de despesa
corresponents a política lingüística. Aquest suport, concretat en
una col•laboració anual en el finançament, és imprescindible per
al manteniment del Gabinet.

Les consultes terminològiques dutes a terme pel Gabinet
de Terminologia durant el període sol•licitat són les següents:

1.- Consultes terminològiques puntuals.
Camp d'especialitat:

 
Ciència i recerca. Matemàtica 62
Química, Física 87
Ciències de la terra 34
Ciències de la vida 158
Ciències de la salut. Veterinària 59
Agricultura 46
Informàtica. Electrònica. Electrotècnia 139
Construcció 64
Enginyeria industrial 36
Indústries diverses 12
Economia domèstica 244
Transport. Correu. Comunicació 36
Dret. Administració pública 86
Economia. Administració 59
Política. Sociologia 3
Geografia. Història. Filologia 131
Filosofia. Religió 33
Psicologia. Pedagogia 22
Comunicació informació 14
Art. Música 88
Esports. Jocs. Turisme 111
Qüestions de llengua 118
Total 1642

Les consultes adreçades al Gabinet de Terminologia
provenen:

18,20% d'ajuntaments
24,65% d'ensenyament
24,16% d'institucions
15,09% de serveis diversos i
17,89% de particulars

2.- Revisió de vocabularis elaborats per diferents
institucions públiques

a) Vocabularis publicats: 

Ajuntament de Capdepera. Servei d'Assessorament Lingüístic.
Vocabulari de restaurants. Capdepera: Ajuntament de Capdepera,
1996. El vocabulari té 524 termes com les equivalències en castellà
corresponents.

b) Vocabularis en curs de publicació:

Servei de Normalització Lingüística. Ajuntament de Pollença.
Vocabulari d'alimentació. Pollença: Ajuntament de Pollença.
Regidoria de Cultura. El vocabulari té aproximadament 500 termes
amb les corresponents equivalències en castellà.

Servei d'Assessorament Lingüístic. Ajuntament de Capdepera.
Vocabulari bàsic de comerç. Capdepera: Ajuntament de Capdepera.
D'aquest vocabulari el GT ha revisat aproximadament 200 termes.

c) Vocabularis en curs de revisió i d'elaboració:

Ramis, M. Diccionari del calçat. L'edició en principi anirà a càrrec
de l'Ajuntament d'Inca. Aquesta activitat ha rebut una subvenció de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. El diccionari té
aproximadament 110 termes amb les definicions i les equivalències
castellanes corresponents i il•lustracions.

Gabinet de Terminologia. Vocabulari bàsic d'Internet. Aquest
vocabulari es troba en fase de buidatge. Tindrà de 200 a 300 termes
en català amb les equivalències en anglès corresponents.
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d) Documents revisats més importants amb contingut
terminològic:

- Matèries d'ensenyament relacionats amb escoles d'arts i oficis:
60 títols.
- Llista d'estrelles, constel•lacions, etcètera: 114 termes
- Noms de parts de vaixells: 100 termes
- Retolació d'una botiga d'uniformes: 24 termes.
- Llista d'anglicismes amb definició que han aparegut al DIEC (en
aquest cas la tasca no ha estat de revisió sinó de sistematitzar els
anglicismes adaptats, els no adaptats, etcètera).

3.- Altres tasques dutes a terme:

- El GT ha atès, durant aquest període, aproximadament 70
peticions de bibliografia, tant d'obres terminològiques com d'obres
especialitzades, de treballs terminològics editats en català.

- Des del GT es fa arribar periòdicament als 73 subscriptors un
butlletí de noves adquisicions i de sumaris de revistes que arriben
al Gabinet. Enguany s'han fet els números 11 i 12.

- El GT ha participat en el butlletí de la Universitat de les Illes
Balears Informació UIB amb la secció Parlem de terminologia. Es
tracta d'articles de contingut terminològic divers, com tractament
de termes problemàtics, informació bibliogràfica, etcètera.
Enguany s'han publicat els articles següents:

- "I si els diccionaris no ens satisfan?", "Jornada de Terminologia
Panllatina" (Informació UIB núm. 2).
- "Qui ha dit que els diccionaris no són atractius?" (Informació
UIB núm. 5).
- "I aquest cop va de criteris ortogràfics per a les denominacions
llatines i les denominacions vulgars d'animals i plantes"
(Informació UIB núm. 7)
- "La vida en un manual o, més ben dit, l'assignatura en manual"
(Informació UIB núm. 8)

4.- Projecte Uibterm 

L'Uibterm és una base de dades terminològiques que en
aquests moments conté aproximadament 500 fitxes
informatitzades. S'alimenta del fitxer informatitzat en brut de les
consultes puntuals adreçades al GT, en el qual ara com ara hi ha
aproximadament 11.000 fitxes. La tasca de revisar les fitxes i
d'informatitzar-les generalment la duu a terme un alumne
col•laborador de la UIB. Al llarg del curs 95-96 la comissió de la
UIB va atorgar una plaça d'alumne col•laborador de 5 mòduls
(100 hores). En haver-hi aproximadament 3.000 fitxes revisades
i informatitzades es preveu de posar-lo a l'abast de la comunitat
universitària i la possibilitat d'obrir-lo als usuaris que ho
sol•licitin.

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

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5208/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep
Portella, relativa a promoció de l'ús de la llengua catalana en els
mitjans de comunicació mitjançant l'establiment de convenis de
col•laboració, per fomentar la presència del català a tots els mitjans
de comunicació (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha establert
convenis de col•laboració per fomentar la presència del català en els
mitjans de comunicació social, tal com estableix l'article 27 de la
Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes
Balears.

Els convenis signats durant l'any 1996 en aquest sentit
són:

- Conveni amb l'Associació de la Premsa Forana de
Mallorca per a la difusió de l'ús del català entre les revistes
associades.

- Conveni amb l'Associació Voltor per a la recepció de les
emissions de ràdio i televisió d'altres comunitats de parla catalana
(art. 30.2 de la Llei 3/1986).

De la relació abans esmentada es dedueix fàcilment quins
són els mitjans de comunicació amb els quals no s'ha establert cap
conveni de col•laboració.

Això no obstant, no només s'ha seguit la via de la
signatura de convenis per promocionar l'ús del català en els mitjans
de comunicació i es va fer una convocatòria en aquest sentit.

Les subvencions atorgades durant l'exercici 1996 per a l'ús
de la llengua catalana han estat les següents:

-Onda Cero Radio
-Radio Balear Palma

-Cadena Voz de Radiodifusión
-Última Hora Radio Part Forana

El pressupost que s'ha destinat a la promoció de l'ús de la
llengua catalana en els mitjans de comunicació social durant l'any
1996 és de 20.500.000.- PTA.

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

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5209/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep
Portella, relativa a campanya per a la normalització lingüística en el
món de l'esport (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va signar,
l'any 1993, un conveni amb la Unió de Federacions Esportives de
les Illes Balears, amb la finalitat d'iniciar el procés de normalització
de la llengua en el si de les federacions esportives.

Per altra part, la Comissió Interinstitucional de la
Campanya de Normalització Lingüística, en la qual participen les
institucions amb responsabilitats en matèria de llengua i cultura, va
acordar d'encaminar cap al món de l'esport els esforços adreçats a
la sensibilització popular. Es varen dur a terme diverses reunions
que evidenciaren la bona voluntat per dur endavant aquest tema i
s'elaborà un informe per iniciar la campanya.

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

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5210/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Josep Portella, relativa a promoció d'activitats artístiques i
culturals en llengua catalana a les escoles (BOPIB núm. 68 de 17
d'octubre del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha destinat
a la promoció d'activitats artístiques i culturals en llengua catalana
a les escoles durant l'exercici pressupostari de 1996 les quantitats
següents:

- Teatre en català a secundària: 585.000 PTA.
- Intercanvis musicals: 356.800 PTA.
- Ajudes a membres de la Jove Orquestra Simfònica de

Balears: 480.000 PTA.
- Escoles de Música: 15.700.000 PTA.
- Banc de Dades: 4.650.000 PTA.
- Tramesa de material de promoció de les rondalles als

centres escolars.

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

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5211/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Josep Portella, relativa a Comissió interdepartamental de política
lingüística (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

La Comissió interdepartamental de política lingüística,
creada per Decret 90/1995, de 14 de setembre, ha dut a terme la
sessió de constitució en data 30 d'ocutbre de 1995 i la sessió
número 2 en data 8 de març de 1996. Entre els acords presos en
aquesta darrera, hi destaquen:

- Elaboració d'un pla operatiu a cada conselleria per
determinar les accions que s'han de prendre per pal•liar els dèficits
observats en els resultats d'una enquesta anterior.

- Normalització completa dels rètols de les diferents
dependències administratives.

- Incorporació en el programa informàtic del registre de
les dades sobre l'idioma dels escrits d'entrada i de sortida.

- Normalització completa de la publicitat dels diferents
òrgans del Govern balear.

- Gestions per a la dotació de les places d'assessors
lingüístics en les diferents conselleries.

- Elaboració d'un informe per part de la Direcció
General de Política Lingüística de les diferents ofertes de
correctors lingüístics existents per als ordinadors.

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

Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 5212/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a creació de l'oficina d'informació
per a la defensa dels drets lingüístics dels ciutadans. (BOPIB núm.
68 de 17 d'octubre del 1996).

Actualment, a la Direcció General de Cultura i Política
Lingüística, s'han iniciat els treballs per a la creació d'un fons
documental i bibliogràfic sobre els drets lingüístics i l'aplicació de
la normativa bàsica en aquesta matèria en les circumstàncies més
diverses. Es tracta d'una tasca prèvia i imprescindible per oferir un
bon servei de consulta. Tot i que encara es troba en  una fase inicial,
l'Oficina d'Informació per a la Defensa dels Drets Lingüístics atén
totes les consultes que, telefònicament o per escrit, li formulen
ciutadans de qualsevol indret de les Illes.
 

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

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 5215/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Balanzat, relativa a l'abocament de residus tòxics
perillosos a la xarxa de clavegueram. (BOPIB núm. 68 de 17
d'octubre del 1996).

1. En la informació disponible en aquesta Direcció
General, no hi ha coneixement que part dels residus tòxics i
perillosos hagin anat a parar a xarxes de clavegueram de poblacions
de les Illes Balears.

2. L'article 4 del Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986,
bàsica de residus tòxics i perillosos, en el punt 3, exclou de l'àmbit
d'aplicació del RD els efluents on l'abocament al clavegueram
estigui regulat per la legislació vigent. L'aprovació de normes
d'abocament a les xarxes de clavegueram i el seu control són
competències de l'Administració local.

3. Dins les actuacions del grup de treball per al seguiment
i coordinació de les aigües residuals, creat per la Comissió balear de
medi ambient en 1996 i coordinat per aquesta conselleria, es realitza
un estudi de les ordenances del clavegueram vigents en els
municipis de les Illes Balears.

4. Així mateix, el laboratori d'aquesta conselleria ha iniciat
un projecte de protecció urbana i industrial per a la contenció
integral i vigilància de la contaminació derivada dels abocaments
d'aigües residuals per a 1996 i 1997.

El programa d'accions planteja dues actuacions paral•leles:
estudi i diagnòstic per sectors industrials i estudi i diagnòstic per
municipis. S'ha previst l'estudi de quatre municipis i sectors
industrials concrets amb un nombre d'indústries no elevat i
preferentment instal•lades fora de xarxes de clavegueram.

En aquest projecte s'avaluen globalment les possibles
situacions i, si n'hi hagués, d'abocaments de residus tòxics i
perillosos.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran
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Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 5233/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputada Carme Garcia, relativa a accions del Pla Mestral de
Formació. (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

Les accions executades dins del Pla pilot Mestral de
Formació, així com el cost d'aquestes, les entitats executores, el
lloc de realització, els beneficiaris, els objectius i les partides
pressupostàries a les quals s'ha aplicat el cost, figuren a l'annex.

Quant al grau d'efectivitat laboral, sociolaboral i
pedagògica de les accions, està pendent de realitzar-se el
seguiment ex post als 6 i 9 mesos de l'acabament dels cursos.
 

Palma, 4 de novembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

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

Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 5234/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia , relativa a tres-cents cursos gratuïts
del Pla Mestral de formació (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del
1996).

Des del mes de gener de 1996, data en què es va iniciar
el pla pilot Mestral de formació, fins al mes de setembre (data en
què finalitzarà la fase pilot i s'aprova el Decret 174/1996, de 14 de
setembre) s'han realitzat o s'estan realitzant un total de 102 accions
formatives.

Dintre del Pla Mestral de formació 1996-1997 es té
previst iniciar un nombre d'accions formatives directament
relacionades amb la demanda formativa, per la qual cosa no és
possible determinar anticipadament quines seran les accions a
executar dins aquest període. Al Decret 174/1996 s'estableixen les
convocatòries i processos d'adjudicació de les esmentades accions.

Dintre dels mecanismes de control financer que obliguen
en les accions formatives cofinançades pel FSE, està prevista la
l'elaboració, entre d'altres d'una memòria pedagògica i econòmica,
la qual reflecteix totes les dades relatives a l'execució de les
accions formatives i que es presentaran davant les instàncies
següents: Unitat Administradora del Fons Social Europeu,
Direcció General V i Direcció General XX de control financer,
amb independència de les instàncies autonòmiques corresponents.

A continuació s'adjunta una relació d'accions formatives
corresponents al pla pilot Mestral de formació, amb indicació de
l'entitat impartidora i el lloc on s'impartiran.
 

Palma, 24 d'octubre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

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

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 5235/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia , relativa a despeses en publicitat del
Pla Mestral de formació (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

Atès que la Conselleria de Treball i Formació va ser
creada a ran de l'ordre del Molt Hble. President de la CAIB, de 18
de juny, per la qual s'estableix l'estructura del Govern de la CAIB,
mitjançant la qual es crea la Conselleria de Treball i Formació, la
informació de la qual es disposa a aquesta conselleria en relació al
Pla Mestral de formació és la següent:

En data 7 de maig de 1996 el Conseller d'Economia i
Hisenda, aleshores òrgan competent en matèria de formació va
dictar resolució ordenant l'inici de la tramitació del projecte
d'inversió anomenat "Publicitat i promoció del Pla Mestral del
Govern balear" per un import total de 23.000.000 PTA (vint-i-tres
milions de pessetes) amb càrrec a la partida 31200.322000.64010.

A conseqüència de la reestructuració de conselleries de 18
de juny, l'esmentat projecte d'inversió passa a ser competència de la
Conselleria de Treball i Formació, amb càrrec a la partida
19210.322000.64010.

El projecte d'inversió "Publicitat i promoció del Pla
Mestral del Govern balear" de 23.000.000 PTA es desglossa en un
contracte de serveis adjudicat per un import d'onze milions vuit-
centes dues mil cent setze pessetes (11.802.116 PTA) i la resta en
despeses i contractes menors per a insercions en els distints mitjans
de comunicació dels quals s'han gastat amb data d'avui 9.757.161
PTA.

Aquest import de 23.000.000 és inferior al 7% del total de
despeses dels programes de formació, percentatge que recomana la
Unió Europea per publicitat dels esmentats programes. En exercicis
successius s'intentarà acostar-se a aquest percentatge recomanat per
la Unió Europea.
 

Palma, 28 de novembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.
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Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 5236/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia , relativa a xec de formació en el Pla
Mestral (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

A la fase pilot del Pla Mestral de formació estava previst
el programa personalitzat de formació denominat "cheque
alumne". Amb aquest programa personalitzat es pretenia
contribuir a la diversificació de l'oferta formativa. Consensuat
amb els interlocutors socials, mitjançant el Consell de Formació
Ocupacional de la CAIB, es va elaborar un document unificat
d'ajuda de formació, al qual estava prevista l'ajuda directa de
formació, les sol•licituds dels quals eren informades per la
Comissió Tècnica del Consell de Formació Ocupacional i
posteriorment resoltes pel Conseller.
 

Palma, 4 de novembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 5237/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a demanda de formació del
Pla Mestral (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

En el darrer semestre de l'any 1995 es va realitzar una
anàlisi d'aquells factors o variables que podrien ser determinants
per a la demanda de formació del Pla Mestral. Així doncs, després
de l'esmentada anàlisi es ca crear l'anomenada fitxa de demanda,
on es varen incloure tots els factors que es consideren
imprescindibles, i que a continuació presentam:

En primer lloc, és important comptar amb informacions
més precises respecte a les característiques sociodemogràfiques
dels demandants: nom i llinatges; document d'identitat; edat en
què s'inicia l'expedient; data de naixement; lloc que la persona
demandant mantindrà un sol expedient encara que realitzi diverses
accions formatives; direcció i localitat, factor que ens indica
percentatge de demandes per municipi i ens orienta a aquelles
necessitats internes en cadascun d'ells; i telèfon.

En segon lloc, les dades acadèmiques relatives als
estudis realitzats fins al dia d'avui, aquelles altres accions de
formació ocupacional que hagin realitzat així com els
coneixements que tenguin d'idiomes, tot això, ens permetrà
acostar més les demandes als perfils de les accions formatives a
realitzar i, així també poder orientar els demandants cap a les
accions que coincideixin amb el seu perfil acadèmic.

En tercer lloc, dades laborals, per poder obtenir una visió
general, en el cas que existeixi, de l'experiència laboral del
col•lectiu demandant, així com de la seva situació actual.
Aquestes dades són de gran importància, degut que hi ha persones
que per qualsevol motiu no han pogut accedir a uns estudis
determinats i en canvi tenen una, més que suficient, experiència
a camps determinats, valorant-se positivament cap a les futures
accions a realitzar.

Existeixen també, altres dades d'interès com les relatives
a una possible disminució del demandant, tipus de disminució,
etcètera, que ens dirigeixen a accions específiques ja creades, com
són les iniciatives comunitàries d'ocupació i recursos humans, que
estan destinades als grups que s'enfronten amb dificultats
específiques.

Finalment, se sol•licita al demandant que indiqui les tres
professions on voldrien treballar per així poder dirigir la seva
formació fins a l'ocupació d'ella, i per altra part, aquelles accions
formatives que els interessaria realitzar, i així observar, si existeix
consonància amb l'abans indicat.

S'obté d'aquesta manera, la pertinent informació, que ens
permetrà definir els indicadors de les diferents accions i obtenir per
altra part, resultats mitjançant els quals s'elaboren informacions
estadístiques que es realitzen setmanalment.

El departament del Govern que ho ha realitzat és la
Direcció General de Formació.

No ha tingut cap cost.

No s'ha comptabilitzat a cap partida dels pressuposts.
 

Palma, 19 de novembre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.
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