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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 6917/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Francesc Triay, relativa a copia dels estudis
diagnòstics de la situació financera dels ajuntaments de Llucmajor,
Andratx i Campos. (BOPIB núm. 79 de 13 de desembre del 1996).

Durant l'exercici del 1995, la conselleria d'Economia i
Hisenda venia realitzant, entre d'altres, una labor de planificació
estratègica per a la nostra Comunitat Autònoma i de viabilitat
financera dels pilars que haurien de sostenir l'esmentada
estratègia. Evidentment un dels dits pilars era el de Municipis de
la nostra Comunitat Autònoma.

Des de la Conselleria d'Economia i Hisenda es va
sol•licitar informalment en aquelles dates a molts ajuntaments les
dades precises per a la preparació dels treballs tècnics de la
Conselleria. Alguns ajuntaments varen requerir ajuda per a un
estudi en major profunditat sobre el seu terme municipal.
Considerades les peticions es va concloure que seria interessant,
pel paradigmàtic del cas, tenir un estudi extern dels municipis en
les següents variables:

- Municipis amb escàs desenvolupament terciari.
- Municipis amb desenvolupament del sector terciari en

les dècades dels 60 i 70.
-municipis amb desenvolupament del sector terciari en

les dècades dels 80 i 90.

Exemples bastant aproximats als models, eren els
ajuntaments esmentats. Per això la Conselleria va procedir a
analitzar la seva situació en profunditat.
 

Palma, 9 de gener del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 6935/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al cost de la campanya "Govern
Solidari, Govern Balear". (BOPIB núm. 79 de 13 de desembre del
1996).

La campanya "Govern Solidari", on es convoquen les
organitzacions no governamentals perquè es presentin a un
concurs per dur endavant un projecte de centre assistencial o
educatiu a un país del Tercer Món, per un import màxim de 300
milions de pessetes, ha tengut un cost de 1.900.000 pessetes.
Aquesta xifra és raonable, a judici del Govern, si amb ella es pot
arribar a garantir que totes les  organitzacions dedicades a
l'assistència al Tercer Món, que tengui solvència i experiència per
dur un projecte d'aquest tipus, participin al concurs convocat. No
hi ha a Espanya un estàndard de despesa de publicitat respecte a
inversions d'aquest tipus, però la Unió Europea, en casos
semblants, considera que fins un 7 per cent del total és una
quantitat admissible.

La partida pressupostària utilitzada és la de publicitat i
propaganda general de la conselleria de Presidència.
 

Palma, 20 de desembre del 1996.
La Conselleria de Presidència:

Ordre de Publicació
C) 

A les Preguntes RGE núms. 6936/96, 6937/96, 6938/96 i
6950/96, presentades per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relatives
a programes conjunts a realitzar pels organismes competents;
formulació de propostes de disposicions i de normes relatives a
l'ordenació defensa i millora del medi ambient; promoció d'estudis i
informes sobre el medi ambient; accions de conscienciació pública,
duites a terme per la Comissió Balear de Medi Ambient. (BOPIB
núm. 79 de 13 de desembre del 1996).

Les memòries d'actuació de la Comissió Balear de Medi
Ambient des del 1984 fins al 1995, queden dipositades al Registre de
l'Oficialia Major de la Cambra, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
 

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 6940/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a mesures contra els restaurants que
serveixen peix provinent de la pesca submarina. (BOPIB núm. 79 de
13 de desembre del 1996).

En l'actualitat el control de les vendes de peix provinent
de la pesca submarina és dificultós degut a pràctiques com
esquarterament dels peixos i la utilització de cambres ocultes, però
aquestes pràctiques són símptomes prou evidents de que s'els sotmet
a una vigilància i que no poden actuar amb impunitat.

Periòdicament es fan inspeccions a restaurants i altres
establiments per evitar-les; però malauradament sabem que els
esforços del Govern ara per ara, no aconseguiran una eradicació
total d'aquestes pràctiques, sense una bona col•laboració tant de la
flota pesquera professional com dels consumidors.

La lluita contra això continua essent prioritari per la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria i per això entre les
prioritats de la inspecció s'inclou aquesta.

De totes maneres s'està analitzant modificar la normativa
de pesca submarina per dificultar encara més aquesta pràctica.
 

Palma, 19 de desembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 6941/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a compliment dels objectius del
programa OTI. (BOPIB núm. 79 de 13 de desembre del 1996).

Per donar compliment al que disposau en relació a
l'assumpte, em plau informar-vos que l'objectiu del Govern Balear
s'està complint i per tal de poder-ho quantificar, el passat mes de
juliol es va treure un concurs pel procediment obert i forma de
subhasta sobre la incidència del P.O. 5B, Foner II a les zones
d'aplicació d'aquest. Va ser adjudicat a la UIB i encara no s'ha fet
lliurament del mateix. La Conselleria encarregada de fer l'estudi és
la d'Agricultura, Comerç i Indústria.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran
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Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 6942/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a compliment del Decret 2/1996
de 16 de gener sobre densitat de població. (BOPIB núm. 79 de 13
de desembre del 1996).

Fins el dia d'avui no ha tengut entrada en aquesta
Direcció general cap sol•licitud d'emissió de l'informe preceptiu
exigit per l'article 3.3 de la Llei 9/1990, de 27 de juny, d'atribució
de competències als Consells Insulars en matèria d'urbanisme i
habitabilitat relatiu a cap municipi de les Pitiüses, del que es pot
deduir que, en l'esmentat àmbit territorial, no s'haa aprovat
definitivament cap adaptació del planejament municipal al
contingut de l'esmentat Decret.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 6948/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a actuacions per impulsar la cria
d'espècies autòctones a les Pitiüses. (BOPIB núm. 79 de 13 de
desembre del 1996).

1.- Difusió del Decret 56/1995 de 18 de maig, pel que
s'estableix una línia d'ajudes per fomentar la cria del bestiar de
races autòctones en perill d'extinció.

Els ramaders d'oví de raça eivissenca han presentat dues
sol•licituds de subvenció que estan en tràmit per un total de 38
caps.

2.- Per al 1997 es preveu intensificar la difusió de l'abans
esmentat Decret per intentar augmentar el nombre de ramaders
que sol•licitin les ajudes previstes. L'esmentat Decret comporta
per a un període de cinc anys el manteniment de les races
autòctones en puresa.
 

Palma, 16 de gener del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 6949/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a actuacions per promocionar
productes alimentaris típics de les pitiüses. (BOPIB núm. 79 de 13
de desembre del 1996).

1.- El reconeixement de l'especifitat dels vins de la
"Terra d'Eivissa", amb la publicació del Decret 197/1996, de 15
de novembre, pel qual es crea la comarca vitícola "Eivissa" dins
de la regió balear.

La tramitació i aprovació de la Reglamentació de Herbes
Eivissenques, el qual va ser aprovat en el Consell de Govern, de
12 de desembre.

2.- Reconèixer l'especificitat del vi de Formentera, com
a vi de "la Terra de Formentera".

3.- Divulgació de les característiques dels aliment
tradicionals a les escoles d'Eivissa.

4.- Presentació dels productes alimentaris tradicionals de
les "Pitiüses", juntament als de les altres illes, a les fires i
promocions que realitzi el Govern Balear.
 

Palma, 20 de desembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 6951/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a peticions d'estudis i informes
d'ajuntaments presentades a la Comissió Balear de medi ambient des
de la seva creació. (BOPIB núm. 79 de 13 de desembre del 1996).

Des de la creació de la Comissió Balear de Medi Ambient
fins a l'actualitat, la Comissió Permanent de la CBMA ha  emès un
total de 290 acords sobre projectes tramesos pels ajuntaments de
Balears. D'aquests 290 acords, 190 eren de l'illa de Mallorca, 78 de
Menorca i 21 d'Eivissa i Formentera.

D'altra banda, s'han emès 149 acords sobre projectes, els
promotors del quals han estat els ajuntaments, però que han estat
tramesos a la CBMA a través d'altres organismes. D'aquests 149
acords, 116 pertanyen a l'illa de Mallorca, 16 a Menorca i 17 a
Eivissa.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 6958/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a llocs de treball creats
utilitzant les subvencions dels programes de suport a la creació
d'ocupació d'ajudes previstes a la jubilació. (BOPIB núm. 79 de 13
de desembre del 1996).

L'Ordre del Conseller de Treball i Formació, de dia 4 de
desembre del 1996, per la qual es convoquen subvencions per a
l'exercici 1996 en matèria de foment de l'ocupació i ajudes per a
jubilacions anticipades i se n'estableix el procediment de concessió,
va esser publicada al BOCAIB dia 14 de desembre del 1996.
Aquesta Ordre permet a la Conselleria donar tramit a les sol•licituds
rebudes. Així:

Dins el Programa I de suport a l'ocupació en cooperatives
i societats anònimes laborals, hi ha en tramitació les següents
sol•licituds:

R. Subsistència 5
A. Tècnica 6
S. Financera 1
Difusió 2
Foment 2
A. Excepcional 1

La dotació pressupostari es de 18.825.564 pessetes.

Dins el del Programa II de Promoció de l'ocupació
autònoma, a 31 de desembre del 1996, hi ha resoltes 55 sol•licituds,
essent el seu cost econòmic el següent:

Mallorca:

Nre. sol•licituds: 52
Sub. financera: 14.311.990.
R. subsistència: 19.550.000.

Menorca

Nre. sol•licituds: 3
Sub. financera: 725.000.
R. Subsistència: 950.000.

Mallorca: 33.861.990.
Total: 35.536.990.

Menorca: 1.675.000.
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Dins el Programa III relatiu a l'integració laboral de
minusvàlids en centres especials d'ocupació i treball autònom, hi
ha 12 centres que han sol•licitat subvenció salarial, el que en
dades econòmiques suposa:

Centres especials d'ocupació: 12
Treballadors: 261

Mallorca: 245 treballadors.
Menorca: 9 treballadors.
Eivissa: 7 treballadors

Cost econòmic: 112.344.847

Mallorca: 109.895.525.
Menorca: 1.389.338.
Eivissa: 1.959.984.

 
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 6959/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a subvencions rebudes de
l'estat corresponents a programes de suport a la creació de
l'ocupació i ajudes prèvies a la jubilació. (BOPIB núm. 79 de 13 de
desembre del 1996).

L'Ordre del conseller de Treball i Formació, de dia 4 de
desembre del 1996, per la qual es convoquen subvencions per a
l'exercici 1996 en matèria de foment de l'ocupació i ajudes per a
jubilacions anticipades i se n'estableix el procediment de
concessió, contempla els programes que a continuació s'expressen
els quals compten amb la següent dotació pressupostària:

Programa I: suport d l'ocupació en cooperatives i
societats anònimes laborals.

Subvenció assistència tècnica: 10.006.409
Renta de subsistència: 7.735.556
Renta de subsistència (increment): 1.083.599

Total: 18.825.564.

Programa II: promoció de l'ocupació autònoma.

Subvenció financera: 43.654.000
Renta de subsistència: 40.979.200.

Total: 84.633.200.

Programa III: integració laboral de minusvàlids en
centres especials d'ocupació i treball autònom.

Manteniment llocs de treball: 87.184.500
Creació llocs de treball: 4.339.500.

Total: 91.524.000

Programa IV: ajudes prèvies a la jubilació ordinària en
el sistema de la Seguretat Social a treballadors afectats per
processos de reestructuració en empreses: 17.591.123.

Total: 212.573.887 pessetes..
 

Palma, 13 de gener del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 6960/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a les inversions dels Plans
Anuals de Treball de l'encomana d'agricultura a Mallorca, Menorca
i Eivissa per al 1996. (BOPIB núm. 79 de 13 de desembre del 1996).

Adjunt li remet les inversions realitzades i la seva quantia
econòmica, corresponent a l'actuació i la gestió dels Plans Anuals
de Treball de l'encomana d'Agricultura, realitzat a l'illa de Menorca
i d'Eivissa, per al 1996.

A l'illa de Mallorca a l'any 1996, no es va firmar el Pla
Anual de Treball, i per tant no hi havia encomana de Gestions i
actuacions concretes per a aquesta illa.
 

Palma, 27 de gener del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Inversions del Pla Anual de Treball de l'encomana de
gestió ordinària d'agricultura al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera durant l'any 1996.

Instal•lacions i equips de la finca d'experimentació
agrària.

- Adquisició sulfatadora: 199.800.
Adquisició de casc tractaments: 70.760.
Substitució porta principal: 350.100.
Adquisició rentadora: 53.900.

Total insta. i equip: 674.560.

Construccions finca Can Marines.

- Substitució teulada edifici principal: 7.003.153.

Adquisició terreny forestal: 12.322.287.

Inversions del Pla Anual de treball de l'encomana de
gestió ordinària d'agricultura al Consell Insular de Menorca durant
l'any 1996.

- Avioneta vigilància: 1.016.000.
- Acondicionar coberta: 4.391.512.
- Finestres taller: 743.662.
- Asfalt: 4.994.531.
- Arreglar 2 carrers CECA: 1.028.911.
- Reparar fusteria 2 habitatges: 1.637.258.
- Automòbil: 1.298.141.
- Aire condicionat: 1.197.922.
- Màquina pintar parets: 520.051.
- Compressor pneumàtic: 154.622.
- Sembradora precisió: 844.480.
- Nivell d'obra: 114.028
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Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 6981/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
l'Institut Balear de Disseny durant el 1995.. (BOPIB núm. 80 de 18
de desembre del 1996).

La relació dels convenis vigents subscrits pel Govern amb
altres administracions, queda dipositat al Registre de l'Oficialia
Major de la Cambra, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
 

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 6982/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut. (BOPIB núm. 80 de 18 de
desembre del 1996).

Durant 1995, l'IBSJ va adjudicar els següents contractes,
que per la quantia de la despesa a realitzar, estan sotmesos a la
formalització del corresponent contracte administratiu.

Objecte: Emissió Ràdio Jove (Contractació directa).
Import: 8.500.000 pessetes.
Adjudicació: Ultima Hora Ràdio.
Licitadors: 1.
Baixa obtinguda: 0.

 
Palma, 16 de gener del 1997.
El Gerent de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut:
Josep Pizà i Pou

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 6984/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per Gestió
Sanitària de Mallorca durant el 1995. (BOPIB núm. 80 de 18 de
desembre del 1996).

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

Objecte: Remodelació de l'espai i dotació dels serveis per
a la instal•lació d'un sistema de tomografia axial computeritzada en
el Hospital General.

Import: 11.871.000 pessetes.
Adjudicatari: Construcciones Llabrés Feliu SA.
Tipus de contracte: Obres.
Nombre de licitadors: Dos.
Baixa obtinguda: 759.175.

2n. Contracte de subministrament d'un TAC:

Objecte: Adquisició d'un sistema de tomografia axial
computeritzada per a l'Hospital General.

Import: 24.500.000 pessetes.
Adjudicatari: Philips Sistemas Médicos SA.
Tipus de contracte: Subministrament.
Nombre de licitadors: Dos.
Baixa obtinguda: 6.000 pessetes.

 
Palma, 10 de gener del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 6986/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per Serbasa
durant el 1995. (BOPIB núm. 80 de 18 de desembre del 1996).

Us informam que no es tramet cap relació, per quant no
existeix cap contracte d'aquestes característiques adjudicat per
Serbasa durant el 1995.
 

Palma, 10 de gener del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 6988/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per l'Institut
d'Estudis Baleàrics durant el 1995. (BOPIB núm. 80 de 18 de
desembre del 1996).

Hem de manifestar que aquest Institut d'Estudis Baleàrics
no va adjudicar cap contracte l'any 1995..
 

L'Institut d'Estudis Baleàrics
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Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 6989/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
l'Ibabsa. (BOPIB núm. 80 de 18 de desembre del 1996).

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

Palma, 7 de gener del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 6991/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
Semilla SA durant el 1995. (BOPIB núm. 80 de 18 de desembre del
1996).

L'empresa pública "Serveis de Millora Agrària SA"
(Semilla SA) durant l'any 1995, ha subscrit els següents
contractes:

1r.- Contracte de data 07-04-95, subscrit amb
"Ernst&Young Asesores, SA" per l'assessorament fiscal,
comptable i administratiu, durant l'any 1995, per un import de
1.000.000 de pessetes. A més de l'oferta e "Ernst&Young",
s'obtingueren ofertes de les següents entitats amb indicació del seu
import:

Arthur Andersen y Cia. S.R.C.: 1.000.000 pessetes.
Conesbal S.L: 1.496.400 pessetes.

2n.- Set contractes de data 02-05-95, subscrits amb "set
agricultors de l'illa de Mallorca", per tal de que entre tots ells es
cultivin un total de 15 hectàrees de plantes medicinals, durant un
període de tres anys. Els agricultors aporten la terra, l'aigua, els
equips de reg, el treball, etc., la totalitat de la producció queda
propietat de Semilla SA, i en contra partida, aquesta empresa
pública, abona 1.300.000 pessetes per hectàrea i per a la totalitat
de la duració de l'experiència. Per tant, el conjunt dels set
contractes, pugen un import total de 19.500.000 pessetes. La
relació d'agricultors col•laboradors de Semilla, SA, amb indicació
de les hectàrees que aporten a l'experiència és la següent:

- Catalina Regis Gil: 4 hectàrees.
- Sa Càmara Film SL: 4 hectàrees.
- Sa Nostra (Finca Sa Canova): 2 hectàrees.
- Fundació Illes Balears: 2 hectàrees.
- Rafael Bestard Jaume: 1 hectàrea.
- Miquel Juan Company Bauzá: 1 hectàrea.
- Salva i Deboille, SL: 1 hectàrea.

Total: 15 hectàrees.

3r.- Contracte de data 19-05-95, subscrit amb la
"Direcció General de Presidència del Govern Balear", pel qual, en
compliment d'una resolució de la Presidència de la CAIB,
s'encarrega a Semilla, SA, la conservació i explotació de la Finca
"Son Espanyol", d'una cabuda de 140 hectàrees.

4t.- Contracte de data 19-05-95, subscrit amb "Bellpuig
SA", propietari fins el dia de la signatura del contracte de la finca
"Son Espanyol", pel qual Semilla, SA, encarrega a Bellpuig SA,
l'explotació i conservació de la finca "Son Espanyol" des de la
signatura del contracte a dia 31-10-95, essent per Bellpuig SA, la
totalitat d'ingressos i despeses que es generin durant l'esmentat
període.

5è.- Contracte de data 19-05-95, subscrit amb Joan Monjo
Bordoy, majoral fins el dia de la signatura del contracte de la finca
"Son Espanyol", pel qual Semilla, SA, cedeix en règim de "a
mitges" a Joan Monjo Bordoy, l'explotació de la finca "Son
Espanyol" a partir de dia 1-11-95.

6è.- Contracte de data 22-05-95, subscrit amb
"Herbextract SL", referent al cultiu experimental de plantes
medicinals, dins una superfície de 15 Has, ubicades a l'illa de
Mallorca, i la posterior venda de la producció obtinguda a la firma
"Herbextract SL".

7è.- Contracte de data 23-05-95, subscrit amb "Sa Nostra
Caixa de Balears", per l'assessorament tècnic per a la implantació
dels cultius de plantes medicinals, per un període de tres anys i un
cost total de 3.500.000 pessetes.

8è.- Contracte de data 26-06-95, subscrit amb "La Caixa",
pel qual es modifica el període de carència i el calendari
d'amortitzacions del contracte de préstec número 301-700426.14.

9è.- "Hoja de encargo", de data 8-01-96, en base a l'acord
pres pel Consell d'Administració de dia 22 de desembre del 1995,
subscrita en l'enginyer industrial Santiago Alcázar Navarro, per a la
redacció del projecte de dotació de serveis i parcel•lació del polígon
de Sa Vileta-Sa Pobla, per un import de 850.000 pessetes. A més de
l'oferta de l'enginyer Alcázar, s'obtingueren ofertes dels següents
tècnics amb indicació del seu import:

- Estudios de Ingenieria de Baleares SL", oferta de
2.028.000 pessetes.

- "Enginyeria Tècnica de Projectes i Instal•lacions SL",
oferta de 2.551.624 pessetes.

- "Ingenieria Balear", oferta de 5.134.000 pessetes.
 

Palma, 30 de desembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 6993/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per Seamasa
durant l'any 1995. (BOPIB núm. 80 de 18 de desembre del 1996).

L'empresa pública Serveis d'Aqüicultura Marina SA, va
subscriure durant l'any 1995, 2 contractes.

1r.- L'objecte del contracte va ésser la substitució dels
motors de l'embarcació "Pedaç".

Per un import de 8.500.000 pessetes.
L'adjudicatari va ésser Talleres Colomar CB.
El número de licitadors varen ser 5.
La baixa obtinguda va ésser de 2.131.970 pessetes.
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2n.- L'objecte del contracte va ésser la realització d'un
treball sobre el control de la qualitat de les aigües destinades a la
producció d'invertebrats marins a les Illes Balears. (RD. 345/93).

Per un import de 2.086.000 pessetes.
L'adjudicatari va ésser CSIC-UIB.
El número de licitadors: Va ser renovació d'un contracte.
La baixa obtinguda: Cap.

 
Palma, 7 de gener del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 6994/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
l'Ibatur durant 1995. (BOPIB núm. 80 de 18 de desembre del 1996).

L'Ibatur no va realitzar durant l'any 1995 cap tipus de
contractació sotmès a la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
Contractes de les Administracions Públiques, només va iniciar un
expedient de contractació el mes de desembre, que no es va
resoldre fins al 1996.
 

Palma, 15 de gener del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 7001/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a relacions amb els diputats i
senadors elegits per les Illes Balears. (BOPIB núm. 80 de 18 de
desembre del 1996).

L'eficàcia en el resultat de l'actuació d'aquesta realitat
plural que són les administracions públiques i els diferents agents
polítics que actuen en el marc general de l'activitat pública a
Espanya, fa que la cooperació entre tots ells resulti un principi, no
només desitjable, sinó indispensable.

En aquest sentit, i com a deure recíproc de suport i
mútua lleialtat, el Govern Balear ha mantingut fins avui contactes
puntuals d'intercanvi d'informació amb els Diputats i Senadors de
les Illes Balears integrats en les Corts Generals.

Aquests contactes han operat a diferents nivells en
relació amb les matèries que es tractaven, però no s'havia establert
un marc permanent i institucionalitzat per canalitzar les relacions
ordinàries esmentades de col•laboració i mutu intercanvi
d'informació.

S'havia instrumentat, doncs, una cooperació espontània,
no expressament prevista, però que s'imposava en la pràctica per
aconseguir una major eficàcia en el respectiu exercici de les
funcions encomanades.

No obstant això, i donat que són cada dia més habituals
les pràctiques d'intercanvi d'informació entre els agents públics,
es va pensar en la viabilitat d'establir una cooperació més
formalitzada. Així, amb la creació a finals del passat mes de
novembre, de la Direcció General de Relacions Exteriors en el si
de la Conselleria de Presidència, es pretén canalitzar i impulsar
aquests contactes en la mesura que cerquen afavorir la integració
de tots els components polítics del sistema en la realització de
l'interès general que és, en definitiva, tasca de tots.

De les relacions ordinàries que es mantenguin amb els
Srs. Diputats i Senadors, i dels instruments de cooperació que
s'arbitrin, el Sr. Triay tindrà, en el seu moment, la deguda
informació.
 

Palma, 16 de gener del 1997.
La Consellera de Presidència:
Mª Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 7024/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a gestió de la Residència de
pensionistes "La Bonanova". (BOPIB núm. 80 de 18 de desembre del
1996).

1.- La Conselleria responsable de la gestió de la
Residència "La Bonanova" serà la Conselleria de Presidència.

2.- La Residència no es gestionarà a través de Gesma.

3.- No es donarà a "La Bonanova" el caràcter de centre
sanitari.

4.- Els criteris pel que fa a vàlids i assistits seran els
marcats per les recomanacions del Pla Estratègic de Persones
Majors, actualment en fase de redacció.
 

Palma, 13 de gener del 1997.
El Director General d'Acció Social:
Miguel A. Martín Soledad

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 7029/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a compensacions a la companyia
concessionària del túnel de Sóller per la seva "Generositat". (BOPIB
núm. 80 de 18 de desembre del 1996).

a) Pel que respecta al títol de la pregunta, s'ha d'assenyalar
clarament que la Conselleria de Foment per la "generositat" de la
Companyia Concessionària no dona ni donarà cap compensació
econòmica, si be mostra la seva satisfacció del ritme actual de les
obres que permetran la inauguració del túnel en un termini inferior
a 45 dies.

b) Pel que fa al tipus de compensació econòmica que
pensa donar el Govern a la Companyia Concessionària per
l'increment del cost de les obres del túnel no repercutibles
contractualment en el peatge, el Govern, després dels informes
jurídics i tècnics pertinents, estudiarà la proposta raonada que faci
el Delegat del Consell de Govern a la "Companyia Concessionària
del Túnel de Sóller, SA" i resoldrà el que estimi en justícia, sempre
defensant els interessos de la Comunitat.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví
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Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 7037/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a sancions a "trileros". (BOPIB
núm. 80 de 18 de desembre del 1996).

Abans de l'estiu del 1996, davant el problema que
significava l'actuació dels denominats "trileros", l'extinta
Conselleria de Governació i la Policia Local de Palma iniciaren
una forta campanya contra aquesta activitat, centrada
territorialment a s'Arenal, campanya que continuà la Conselleria
d'Economia i Hisenda quan va rebre les competències en matèria
de joc i apostes.

L'actuació conjunta d'aquests organismes ha culminat
amb l'obertura de 205 expedients sancionadors i l'incautació d'una
quantitat de doblers superior al milió de pessetes. No obstant això,
la Llei 34/1987, de 26 de desembre, de potestat sancionadora de
les administracions públiques en matèria de joc, configura aquests
expedients sancionadors, amb un nombre considerable de fases
procedimentals, per tal cosa la majoria d'ells es troben en fase
d'obertura o de proposta de resolució.

A Menorca i Eivissa no s'han realitzat actuacions
organitzades contra els "trileros".
 

Palma, 13 de gener del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 7040/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a inspeccions a tacògrafs de
vehicles de transport discrecional a les Pitiüses. (BOPIB núm. 80
de 18 de desembre del 1996).

A les Pitiüses no s'han realitzat inspeccions de temps de
conducció i de descans per no ser d'aplicació en el territori els
Reglaments 3820/85 i 3821/85 CEE.
 

Palma, 15 de gener del 1997.
El Director General de Transports:
Joan Antoni Ramonell i Amengual

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 7041/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a inspeccions a tacògrafs de
vehicles de transport discrecional a Menorca. (BOPIB núm. 80 de
18 de desembre del 1996).

A l'illa de Menorca no s'ha realitzat inspeccions de
temps de conducció i de descans per no ser d'aplicació en el
territori els Reglaments 3820/85 i 3821/85 CEE.
 

Palma, 15 de gener del 1997.
El Director General de Transports:
Joan Antoni Ramonell i Amengual

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 7042/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a inspeccions a tacògrafs de vehicles
de transport discrecional a Mallorca. (BOPIB núm. 80 de 18 de
desembre del 1996).

Durant l'any 1995 es van requerir 16 empreses del sector.
Es van analitzar aproximadament 11.000 discs-diagrama i
s'aixecaran 149 actes pels següents conceptes:

- per no tenir discs-diagrama: 87 actes
- per no tenir discs-diagrama i falta de dades en el llibre

de ruta:9 actes.
- per anotació incompleta dels discs-diagrama: 8 actes.
- per falta de dades en el llibre de ruta: 5 actes.
- per incompliment de les reglamentàries interrupcions a

la conducció: 20 actes.
- per minoració del descans setmanal: 3 actes.
- per incompliment del temps màxim de conducció diària:

2 actes.
- per minoració del descans diari reglamentari: 5 actes.
- per excedir el temps màxim de conducció bisetmanal: 1

acta.
- per no haver-se acreditat la relació laboral del conductor

amb l'empresa titular del vehicle: 6 actes.

Durant l'any 1996 s'han requerit cinc empreses del sector.
S'han analitzat 1.425 discs, s'han aixecat vuit actes pels següents
conceptes:

- per minoració del descans setmanal: 4 actes (32
conductors).

- per minoració del descans reglamentari computat sobre
dotze dies de conducció: 2 actes (4 conductors).

- per no tenir discs-diagrama: 2 actes.

Per part de la Guàrdia Civil de Tràfic s'han efectuat durant
l'any 1995, en concepte de temps de conducció i de descans, les
següents denúncies:

- conducció ininterrompuda: 16
- excés en el temps de conducció: 9.
- alta de discs: 13.
- altres: 169.

Total: 207

No es disposen de dades de l'any 1996.

Es desconeixen les dades sobre la carència de tacògrafs,
donat que en virtut de l'article 146.1 paràgraf 2 de la llei 16/87, de
30 de juliol, d'Ordenació de Transports Terrestres, la competència
per al seu control correspon als orgues competents en matèria de
seguretat vial.
 

Palma, 15 de gener del 1997.
El Director General de Transports:
Joan Antoni Ramonell i Amengual
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Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 7080/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a les negociacions del Govern
Balear amb empresaris del joc per a la instal•lació de casinos a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 84 de 22 de gener del 1997).

Primer.- Que no pot estar d'acord amb el títol de la
pregunta, ja que parla de "negociacions" i el Govern Balear no
negocia amb ningú qüestions de la competència de joc si no que
exerceix la seva tasca de "control administratiu".

Segon.- A la primera i a la segona preguntes. Que el
Govern Balear, mitjançant el secretari general tècnic de la
Conselleria d'Economia i Hisenda i/o mitjançant el Cap de la
Secció de Joc ha rebut a més d'una vintena de representants
d'empreses interessades en instal•lar-se a les Illes Balears, com
casinos, sales de bingo, per a explotar loteries, per a explotar sales
de màquines, etc. A tots ells, com a qualsevol ciutadà que en el
futur sol•liciti ser rebut, s'ha informat sobre la legislació vigent.

Tercer.- A la tercera pregunta. òbviament no s'ha arribat
a acords ja que el Govern no acorda res amb ningú en matèria de
joc.

Quart.- A la quarta. Projectes oficials no existeixen i
oficiosos tampoc. Les persones rebudes varen exposar de viva veu
els seus projectes o bé els varen completar amb escrits als quals no
s'ha donat la consideració de document oficial ja que no s'ha
sol•licitat el seu registre d'entrada i, per tant, no s'han arxivat
ordinàriament.
 

Palma, 16 de gener del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 7081/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la promoció dels valors
solidaris entre els joves. (BOPIB núm. 84 de 22 de gener del 1997).

El Govern Balear durant el 1996 i per tal de promoure
els valors solidaris tant pel que fa a situacions locals i nacionals
com internacionals, entre els joves, va prendre les següents
mesures:

- Manteniment del Comitè Balear de la Campanya
Europea de la Joventut contra el Racisme, la Xenofòbia,
l'Antisemitisme i la Intolerància, en vistes a la declaració del
proper 1997 com a any Europeu contra la intolerància.

- Convocatòria de subvencions en matèria de Joventut i
Família, per un total de 18.798.220 pessetes.

- Subvencions a les diferents Escoles de Formació de
Temps Lliure infantil i juvenil, per un valor de 5.300.000 pessetes.

- Per diverses comunitats exteriors relacionades amb les
Illes Balears i ubicades a l'Argentina i Cuba, ajut de 475.000
pessetes.

-Campanya d'Estiu 1996. Baix el lema genèric "Educar
per la pau", la Direcció General de Joventut i Família va invertir
un total de 9.500.000 pessetes, en les diferents activitats de
campaments, camps de treball, intercanvis, etc..
 

La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 7082/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a programes d'atenció i integració
laboral dels joves. (BOPIB núm. 84 de 22 de gener del 1997).

Per part de la Direcció General de Treball s'informa que:

En data 14 de desembre del 1996 va esser publicada
l'Ordre del conseller de Treball i Formació, de dia 4 de desembre
del 1996, per la qual es convoquen subvencions per a l'exercici 1996
en matèria de foment de l'ocupació i ajudes per a jubilacions
anticipades i se n'estableix el procediment de concessió, la qual
preveu els següents programes:

Programa I: Suport a l'ocupació en cooperatives i
societats anònimes laborals.

Programa II: Promoció de l'ocupació autònoma.

Programa III: Integració laboral de minusvàlids en
centres especials d'ocupació i treball autònom.

Les subvencions que recullen aquests programes permeten
als joves, inclosos els que presenten alguna discapacitat, accedir al
món laboral amb el suport econòmic del Govern Balear.

Per part de la Direcció General de Formació s'informa
que:

Pel període 1995-97 es varen aprovar per la Unitat
Administradora del Fons Social Europeu set projectes dins la
Iniciativa de Recursos Humans Empleo-Horizon, encaminada a
millorar les possibilitats de l'ocupació de les persones minusvàlids,
i també d'altres grups desfavorits.

Número del projecte: 95H2104 BAL.
Denominació: Rail.
Objectiu: Assignar al drogodependent els recursos mínims

que suprimeixin els mecanismes permanents d'exclusió social
(formació i titulació bàsica, capacitació professional fonamental,
informació i orientació laboral), capacitar als formadors per afavorir
la integració del procés formatiu a l'itinerari terapèutic.

Número del projecte: 95H2109 BAL.
Denominació: Col•labora.
Objectiu: Desenvolupar metodologies d'avaluació i

orientació professional; sintetitzar metodologies d'informació i
assessorament amb la creació d'un servei integrat d'informació,
assessorament, validació/avaluació i orientació professional per a
les persones amb discapacitat.

Número del projecte: 95H2106 BAL.
Denominació: Inclusió Mallorca.
Objectiu: Aconseguir la inclusió social i millorar la

qualitat de vida de les persones amb discapacitat, que passin de ser
membres passius (desocupats) a participar en la construcció de la
societat.

Número del projecte: 95H2108 BAL.
Denominació: Prometeus Vida Nueva.
Objectiu: La formació-capacitació de persones

desfavorides, que primer seran seleccionades amb l'objectiu de crear
amb elles, empreses vinculades a temes mediambientals, com poden
ser energies alternatives, estalvi d'aigua i energia, constitució i
manteniment de zones verdes.

Número del projecte: 95H2110 BAL.
Denominació: Demos.
Objectiu: Potenciar els recursos existents a les barriades

de d'Indioteria i adreçar-los cap a la inserció laboral, establir
estratègies per a l'erradicació de la marginació existent i adequar les
solucions a la problemàtica real de l'individu.

Número del projecte: 95H2107.
Denominació: Itinerari formatiu per a la integració laboral

de Joves Minusvàlids.
Objectiu: Realització dels itineraris formatius per a la

integració laboral de joves minusvàlids, crear unitats de treball i
creació d'una xarxa local i transnacional.

Número del projecte: 95H2103 BAL.
Denominació: Mestral.
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Objectiu: Aconseguir que les persones de col•lectius
desfavorits sàpiguen analitzar la seva situació i convertir-se en
actors de la seva promoció social, potenciar empreses vinculades
al medi ambient com a sector apte per a la reinserció laboral de
persones desfavorides.

Per altre part, s'han realitzat les següents accions de
formació professional ocupacional:

1.- Curs de "Corte y Confección" de 300 hores de
duració impartides a Palma per Gao-calo.

2.- Curs de "Palmito" de 300 hores de duració impartides
a Palma per Gao-Calo.

3.- Curs de "Cosedor de Piel" de 500 hores de duració
impartides a Palma per a l'Associació Cultural Gitana.
 

Palma, 17 de febrer del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 7085/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa al servei balear de col•locació.
(BOPIB núm. 84 de 22 de gener del 1997).

En aquest tema hi ha hagut un canvi de criteri forçat per
les circumstàncies polítiques, ja que en breu s'iniciaran
conversacions entre l'Administració Central i les Comunitats
Autònomes, a l'objecte de tractar les transferències del serveis
perifèrics de l'INEM, No es poden donar terminis concrets, però
es preveu que la transferència es durà a terme en el darrer
semestre del 1997. Una vegada transferit, l'organisme que es creï
assumirà les competències de la Direcció Provincial de l'INEM,
per tant, la fiscalització, control i tutela de les Agencies de
Col•locació. Tot això significa que l'Agència de Col•locació que
es creï d'acord als criteris anteriors seria nul•la de ple dret per
aplicació de la norma.
 

Palma, 22 de gener del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 7086/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a projecte de dàrsena a la badia de
Fornells. (BOPIB núm. 84 de 22 de gener del 1997).

Els criteris generals del Pla director de ports esportius i
instal•lacions nàutiques aprovat per Consell de Govern assenyalen,
a l'article 3.4.2.a, que serà prioritari que, quan les condicions
físiques i d'entorn així com la demanda de llocs d'atracament no
facin aconsellable, s'ampliïn els ports ja existents abans de crear-ne
de nous. D'altra banda, a l'article 3.4.2.d, s'especifica que per a la
construcció d'un port de nou establiment s'ha de justificar
convenientment la impossibilitat d'ampliació d'un altre existent per
satisfer la demanda que ho justifiqui, per la qual cosa entenem que
s'ha de fer un estudi d'impossibilitat d'ampliació de l'actual port de
Fornells, amb la consegüent paralització del projecte de construcció
d'una dàrsena a la badia de Fornells fins a l'efectuació de l'esmentat
estudi.

Pel que fa el segon apartat cal dir que el Govern balear, al
llarg de l'any 1997, desenvoluparà un Pla d'ordenació de la badia de
Fornells en el qual es preveuran les instal•lacions portuàries.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 7087/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a compliment del Decret 2/1996.
(BOPIB núm. 84 de 22 de gener del 1997).

1.- L'aprovació definitiva dels nous instruments de
planejament general i de les seves revisions, instruments urbanístics
en els quals s'ha de produir l'adaptació al contingut del Decret
2/1996, competeix, d'acord amb el disposat a la Llei 9/1991, de 27
de juny, d'atribució de competències als Consells Insulars en
matèria d'urbanisme i habitabilitat, als dits Consells Insulars per la
qual cosa només aquests poden assenyalar amb total fiabilitat el
nombre de municipis adaptats al Decret.

2.- En virtut d'aquesta Llei, també competeix als Consells
insulars la gestió del planejament dins el marc normatiu- elaborat,
entre altres, pel Govern de la CAIB-. Per això, a aquests competeix
també l'adopció de les mesures encaminades pel compliment
d'aquesta normativa, entre les quals cal anomenar la de subrogació
a les competències municipals a l'efecte de formulació dels
instruments de planejament o la de formular instruments d'àmbit
supramunicipal.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran
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Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 13/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a cost de la campanya publicitària
"Compra bé". (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

El cost total de la campanya publicitària "... compra bé"
de la Conselleria de Sanitat i Consum ha estat de 1.190.509
pessetes, distribuïdes de la manera següent:

Premsa escrita:

- Diari Balears: 34.308 pessetes.
- Diari Menorca: 82.128 pessetes.
- Ultima Hora: 171.564 pessetes.
- El Dia del Mundo: 156.252 pessetes.
- Diario de Ibiza: 103.008 pessetes.
- La Voz de Baleares: 104.400 pessetes.
- Diario de Mallorca: 136.300 pessetes.

Despeses agència: 106.720 pessetes.

Total premsa: 894.680 pessetes.

Ràdios:

- Cadena Cope: 67.860 pessetes.
- Cadena Ser: 54.288 pessetes.
- Onda Cero: 57.681 pessetes.
- Ultima Hora Ràdio: 42.224 pessetes.
- Ràdio Balear: 63.336 pessetes.

Gravació cunyes i còpies: 10.440 pessetes.

Total ràdio: 295.829 pessetes.
 

Palma, 23 de febrer del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 15/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a cost de la campanya publicitària
de la Conselleria d'Agricultura "Els plaers de la carn". (BOPIB
núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Adjunt s'inclou relació dels mitjans de comunicació,
escrits, radiofònics i de televisió amb les quanties econòmiques
aportades per aquesta Conselleria per a aquesta campanya
publicitària.

Relació mitjans de comunicació:

- RTV: 1.280.000 pessetes.
- Nova Televisió: 1.206.133 pessetes.
- Voz de Baleares: 400.000 pessetes.
- Hora Nova: 1.007.000 pessetes.
- Editora Balear: 649.600 pessetes.
- Galatzó Films: 473.280 pessetes.
- Rey Sol: 599.998 pessetes.
- Radio Popular: 348.000 pessetes.
-Majorca Daily Bulletin: 177.480 pessetes.
- Diari Menorca: 236.779 pessetes.
- Canal Mediterráneo: 214.368 pessetes.
- Rueda Emisoras Rato: 116.000 pessetes.
- Radio Difusión: 146.995 pessetes.
- Cadena Voz Radio Difusión: 125.000 pessetes.

 
Palma, 7 de febrer del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 17/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a desglossament per illes d'una partida
pressupostària. (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

El desglossament per illes de la partida pressupostària per
l'any 1997, és de 20 milions per al Consell Insular de Menorca i 20
milions per al Consell Insular d'Eivissa en virtut de l'encomana de
gestió prevista per al 1997.
 

Palma, 4 de febrer del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 18/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a desglossament per illes d'una partida
pressupostària (secc.18). (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Aquest desglossament no està fet ja que depèn dels
convenis que la Conselleria firmarà amb els Consells Insulars,
convenis que actualment es troben en la fase de negociació.
 

Palma, 17 de gener del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 19/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al desglossament per illes d'una
partida pressupostària (sec. 11). (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del
1997).

Aquesta partida de transferència de capital a Consells
Insulars es desglossa en 2 illes: (2) Menorca i (3) Eivissa.

Al Consell Insular de Menorca es destina la quantitat de
7.701.000 pessetes, a les obres dels centres de minusvàlids "Bitufa"
i "Trepuco" despeses que són plurianuals.

Al Consell Insular d'Eivissa es destina l'import
d'1.000.000 pessetes, a la construcció d'una mini-residència per a
minusvàlids psíquics profunds.
 

Palma, 17 de febrer del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll
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Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 20/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al desglossament per illes d'una
partida pressupostària (sec. 11). (BOPIB núm. 85 de 24 de gener
del 1997).

El desglossament per illes de la partida pressupostària
prevista en els pressuposts generals de la CAIB per al 1997 és el
següent: Secció 11, centre de cost 11101, subprograma 112101,
subconcepte 76100, illa 2, dotació econòmica 199.999.000
correspon al Conveni subscrit l'any 1996 amb el Consell Insular
de Menorca per a la construcció d'un complex administratiu.
 

Palma, 4 de febrer del 1997.
La Secretària General Tècnica:
Margalida Cabrer i González

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 21/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al detall de les partides
pressupostàries destinades al Programa Foner II. (BOPIB núm. 85
de 24 de gener del 1997).

1.21. Fons U.E. Prog. Foner II zones 5B.
Secretaria Gral. Tècnica.
F. Feoga.
20101.531201.60100 Infraestructura i bens destinats a

l'ús general.
1: 105.000.000 pessetes.
2: 50.000.000 pessetes.
3: 50.000.000 pessetes.

Objectius: Infraestructura de base necessàries per al
desenvolupament econòmic de la zona 5B.

20101.531201.64000. Despeses en inversions de caràcter
immaterial.

1: 100.000.000 pessetes.
2: 45.000.000 pessetes.
3: 28.328.560 pessetes.

Objectius: diversificació de l'activitat i creació
d'ocupació.

Lluita contra els agents nocius per a la millora
fitosanitària dels boscos.

20101.531201.77000. A empreses privades.
0: 92.828.574 pessetes.

Objectius: Diversificació de l'activitat i creació
d'ocupació.

F. Feder.
20101.531202.60100. Infraestructura i bens destinats a l'ús

general.
1: 44.664.650 pessetes.
2: 32.956.094 pessetes.
3: 22.500.000 pessetes.

Objectius: Infraestructura de base necessàries per al
desenvolupament econòmic de la zona 5B.

20101.531202.77000. A empreses privades.
0: 80.000.000 pessetes.

Objectius: Diversificació de l'activitat i creació
d'ocupació.

Direcció General de Comerç.
F. Feder.
20401.761101.77036. A empreses privades.
1: 18.132.028 pessetes.
2: 50.000.000 pessetes.
3: 49.000.000 pessetes.

Objectius: Diversificació de l'activitat i creació
d'ocupació.

Direcció General de Promoció Industrial.
F. Feder.
20501.724101.77005. A empreses privades: Prom. noves

tecnologies.
0: 150.000.000 pessetes.
Objectius: diversificació de l'activitat i creació d'ocupació.

Total objectiu: 918.409.906 pessetes.
 

Palma, 19 de febrer del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 22/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al detall de les partides pressupostàries
destinades al Pla Mirall. (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

15101-443301-76000: Transferències de capital a
ajuntaments: 241-040.3566 pessetes.

15101-44301-76100: Transferències de capital als
Consells Insulars: 1.000 pessetes.

No obstant l'anterior i de conformitat amb el que estableix
l'article 2 de la Llei 4/1996, de Pressuposts Generals de la CAIB per
al 1997, el crèdit de ambdues partides es troba vinculat.
 

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

Bartomeu Reus i beltran
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Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 23/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al detall de les partides
pressupostàries destinades al Pla Mestral. (BOPIB núm. 85 de 24
de gener del 1997).

El Decret 174/1996, de 14 de setembre, i concretament,
l'article 2n "in fine", estableix que el conjunt dels programes
regulats dins la planificació plurianual, podrà ser designat
mitjançant un acrònim per afavorir la seva divulgació i
reconeixement. El conjunt d'aquests programes se'l denomina Pla
Mestral de Formació.

Les partides pressupostàries destinades a aquest Pla, i
que figuren en els Pressuposts Generals de la CAIB per al 1997,
són les següents:

- 19301 322101 64017, que correspon als programes dels
objectius 2, 3 i 5B FSE.

- 19301 322101 64018, que correspon als programes de
la Iniciativa Comunitària d'Ocupació i recursos Humans, Empleo-
Horizon.

- 19301 322101 64019, que correspon als programes de
la Iniciativa Comunitària d'Ocupació i Recursos Humans, Empleo-
Now.

- 19301 322101 64020, que correspon als programes de
la Iniciativa Comunitària d'Ocupació i Recursos Humans, Empleo-
Youthstart.

- 19301 322101 64021, que correspon als programes de
la Iniciativa Comunitària ADAPT (adaptació dels treballadors a
les transformacions industrials).

- 19301 322101 64022, que correspon als programes
europeus.

- 19301 322101 64022, que correspon a les Iniciatives
Comunitàries de la nova programació d'Ocupació i Adapt.

- 19301 322101 64040, que correspon al Pla de formació
i inserció professional.

Els objectius de cadascuna d'aquestes partides
pressupostàries són els que figuren en la memòria general de les
seccions que figura en el Tom 1-B, pàgines 678 a 681 dels PP GG
1997 de la CAIB, i la quantia que correspon a cadascuna és la que
figura a la pàgina 685 de l'esmentat tom.
 

Palma, 30 de gener del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 41/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa a obres que realitzaran a
la seu cedida a l'associació de vídues de Balears. (BOPIB núm. 85
de 24 de gener del 1997).

La Conselleria de Sanitat no realitzarà cap obra a la seu
cedida a l'Associació de Vídues de Balears.
 

Palma, 17 de gener del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 42/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Mª Àngels Leciñena, relativa a conveni signat amb
l'Associació de vídues de Balears. (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del
1997).

L'associacionisme es presenta com un dels canals més
adequats perquè les dones s'impliquin i participin en la societat.
L'objectiu 6, del II Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a les Dones, té
per finalitat promoure i fomentar l'associacionisme femení, així com
la participació de les dones en organitzacions i entitats
representatives.

Les vídues conformen un col•lectiu amb necessitats
específiques, càrregues familiars no compartides i generalment
baixos ingressos econòmics. Per tant, es fa necessari arbitrar
mesures que promoguin i fomentin la seva integració i participació
en circumstàncies tan especials.

En virtut de tot això, el dia 18 de desembre es va signar un
conveni de col•laboració de cessió d'ús de la planta baixa de
l'immoble situat al carrer de la Rosa 3, entre la Conselleria de
Presidència i l'Associació de Vídues de Balears. D'acord amb aquest
conveni, les despeses derivades de la conservació i el manteniment
de l'immoble, seran assumides per l'associació.
 

Palma, 6 de febrer del 1997.
La Consellera de Presidència i Presidenta de la CID:
Mª Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 43/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a inspeccions realitzades als
Serveis d'ITV a Menorca. (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Degut a l'extensió les relacions de les inspeccions
periòdiques i no periòdiques de l'any 1995 i 1996, queden dipositades
al registre General de l'Oficialia Major de la Cambra, a disposició
dels Hbles. Srs. Diputats.
 

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 44/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel gascon, relativa a malalts de Menorca ingressats a
l'Hospital Psiquiàtric. (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Any 1995

Unitat d'aguts:
Núm. pacients: 8.
Estades: 225.
Estada mitjana: 28,1.
Reingressos: 3.

Unitats de llarga estada:
Núm. pacients: 8.
Estades: 2072
Estada mitjana: 259,0
Reingressos: 4.
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Any 1996.

Unitat d'aguts:
Núm. pacients: 5.
Estades: 53
Estada mitjana:10,6
Reingressos: 4.

Unitats de llarga estada:
Núm. pacients: 5
Estades: 1344
Estada mitjana: 268,8
Reingressos: 3

Cost produït Any 1995

Aguts: 5.200.875 pessetes.
Llarga estada: 18.026.400 pessetes.

Cost produït Any 1996

Aguts: 1.234.582 pessetes.
Llarga estada: 13.372.800 pessetes.

A l'últim, cal assenyalar que l'Hospital Psiquiàtric no té
establerta una estada màxima dels malalts menorquins ingressats
en aquest hospital.
 

Palma, 13 de febrer del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 45/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a inversions realitzades a càrrec
de la secció 18 subconcepte 62000 dels Pressuposts del 1996.
(BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Adquisició local Son Gotleu (2ª anualitat): 12.000.000
pessetes.

Adquisició mobiliari Centre Persones Majors Es
Molinar: 2.866.582 pessetes.

Liquidació obres centre Es Molinar: 2.607.351 pessetes.
2ª anualitat obres centre Tercera Edat Vilafranca:

20.058.667 pessetes.
Obres reforma Centre Persones Majors La Rosa:

4.162.338 pessetes.
Mobiliari Centre Persones Majors La Rosa: 2.305.297

pessetes.
Obres carrer Campaner: 4.762.873 pessetes.
Instal•lacions elèctriques: 351.770 pessetes.
Liquidació obres carrer Campaner: 901.172 pessetes.
Liquidació obres Centre Persones Majors La Rosa:

722.558 pessetes.
Cobertes i electrificació carrer Campaner: 4.678.905

pessetes.

Total: 55.417.513 pessetes

La resta de crèdit va ser donat de baixa per destinar-lo
a altres inversions.
 

Palma, 19 de febrer del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 46/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a ajuntaments subvencionats en
càrrec a la secció 18 subconcepte 76012 dels Pressuposts del 1996.
(BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Vilafranca, Manacor, Escorca, Sta. Margalida, Pollença,
Alcúdia, Sant Llorenç, Eivissa, Ferreries, Es Mercadal, Sant Lluís,
Santa Eulàlia, Andratx i Sa Pobla.
 

Palma, 5 de febrer del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 62/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa al cost de la campanya de publicitat
relativa als Pressuposts Generals de la CAIB per al 1997. (BOPIB
núm. 85 de 24 de gener del 1997).

La campanya de la Conselleria d'Economia i Hisenda que
tenia com a objectiu informar la població de les Balears sobre la
distribució del pressupost que es confecciona a partir dels doblers
aportats per tots els ciutadans es va difondre només a través de la
premsa escrita.

No es va emetre cap spot publicitari a cap televisió
corresponent a aquesta campanya de la Conselleria d'Economia i
Hisenda i tampoc no es va utilitzar cap emissora de ràdio per fer la
difusió de la informació inclosa als anuncis, que es varen publicar
només el dia 5 de gener d'enguany als diaris de les Illes.

L'explicació de la distribució dels pressuposts de la
Comunitat Autònoma es va dissenyar atenent les particulars
inversions previstes per a cada illa. Amb la finalitat de concretar la
incidència de les actuacions programades per enguany, es varen
elaborar campanyes diferents per a Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera.

En conjunt, l'estudi i confecció de tots els originals,
redacció, il•lustració i composició dels nou fotolits, a més de la
publicació de les tres campanyes publicitàries de la Conselleria
d'Economia i Hisenda per tal d'informar del contingut dels
pressuposts als diaris de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera
va tenir un cost global de 4.622.666 pessetes.

El cost d l'inserció dels anuncis desglossat per mitjans de
comunicació és el següent:

- Diario de Mallorca: negociat el preu corresponent a la
publicació de tres pàgines segons tarifa 96, descomptant el recàrrec
per emplaçament de pàgina, que hauria estat del 50%.
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- El Día del Mundo: també es va aconseguir el preu
corresponent a la publicació de tres pàgines segons tarifa 96 i la
no aplicació del recàrrec per emplaçament de pàgina, que hauria
estat del 25%.

- Diario de Menorca: preu corresponent a la publicació
de tres pàgines segons tarifa 96 amb descompte d'un 10% i no
aplicació del recàrrec per emplaçament de pàgina, que hauria estat
del 30%.

- Ultima Hora: preu corresponent a la publicació de tres
pàgines segons tarifa i no aplicació del recàrrec per emplaçament
de pàgina, que hauria estat del 50%.

- Diari de Balears: preu corresponent a la publicació de
tres pàgines segons tarifa, descomptant el recàrrec per
emplaçament de pàgina, que hauria estat del 50%.

- Diario de Ibiza: preu corresponent a la publicació de
tres pàgines segons tarifa i no aplicació del recàrrec per
emplaçament de pàgina, que hauria estat del 25%.
 

Palma, 5 de febrer del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós
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Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
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