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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1477/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 5822/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a política del Govern en matèria de
drogodependències. (Mesa de 7 de març del 1997).

 RGE núm. 1482/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 5185/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a actuacions del Govern de les Illes Balears per eradicar o regular
les activitats de transport i de comerç il•legals, més conegudes com
a "manteros". (Mesa de 7 de març del 1997).

 RGE núm. 1493/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 5422/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativaa objectius
i línies d'ajudes pròpies de les Illes Balears en matèria d'habitatge.
(Mesa de 7 de març del 1997).

Palma, a 7 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb allò que preveu l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, presenta les següents mocions,
subsegüents a la Interpel•lació RGE. núm. 5822/96 relativa a la
política del Govern en matèria de drogodependències.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
presentar, aprovar i posar en marxa, abans del 30 de juny del
1997, el Pla Estratègic del Pla Autonòmic de Drogodependències
que: analitzi les necessitats del sector a les Illes Balears,
planifiquin les dotacions adients per donar resposta a aquestes
necessitats, determini els nivells competencials dels diferents
nivells de l'administració, temporalitzi les seves actuacions i
detalli el pressupost i les inversions a fer. Aquest pla haurà de
considerar i possibilitar de manera efectiva el funcionament dels
diferents nivells d'intervenció que recomana el Pla Nacional de
Drogues: informació i orientació, atenció i tractament, prevenció,
inserció, formació, investigació i coordinació.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
augmentar per a l'any 1997 la seva aportació, tant als Consells
Insulars com als Ajuntaments, al menys en un 50% del cost dels
equipaments, centres i serveis per a l'atenció i prevenció de les
drogodependències. Així mateix insta al Govern, per a l'any 1998
i posteriors, a fer una anàlisi de la despesa adequada a les
necessitats reals i unes transferències econòmiques que responguin
a una organització competencial finalment definida.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
organitzar, dotar i descentralitzar definitivament els dispositius de
dispensació de metadona, augmentant el número de places
destinades a aquest programa, establint els acords
interinstitucionals o amb entitats que es considerin oportuns i
prioritzant aquestes actuacions i altres dirigides a prevenir els riscs
associats al consum de drogues per tractar-se d'un important
problema de salut pública.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
presentar a aquest Parlament informe avaluació de les campanyes
organitzades amb ONG's dedicades a atenció i prevenció de
drogodependències.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
finançar programes específics per a la inserció sociolaboral de
drogodependents en rehabilitació, mitjançant oferta d'ocupació
protegida o altres que aconsegueixin aquest objectiu.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
establir canals de coordinació i crear equips de treball
interinstitucionals dependents de la Comissió Territorial sobre
Drogues de la CAIB creada pel Decret 45/1986.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
promoure acords entre totes les forces polítiques per a una política
consensuada en drogodependències que impliqui el compromís de
no donar suport a moviments socials de caràcter reactiu a l'entorn
de les drogodependències, entre d'altres acords.

Palma, a 5 de març del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM presenta la següent Moció subsegüent a la Interpel•lació RGE.
núm. 5185/96, relativa a les actuacions del Govern de les Illes
Balears per eradicar o regular les activitats de transport i de comerç
il•legals, més conegudes com a "manteros".

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a ordenar
i controlar les activitats de transports, comerç i turístiques il•legals,
conegudes com a "manteros" emprenent les següents accions:

1.- Intensificar la inspecció i denúncia a tots els vehicles
i empreses que fan la competència als concessionaris de línies de
transport regular infringint la llei d'Ordenació del Transport.

2.- Sancionar els establiments i vehicles que venen
productes sense llicència d'activitats comercials.

3.- Perseguir els fabricants i venedors de productes
falsificats.

4.- Sancionar les empreses que utilitzen mètodes de
publicitat enganyosa.

5.- Regular els sistemes de publicitat dinàmica, més
coneguts com a tiqueters.

6.- Regular les excursions turístiques i comercials amb
l'exigència de garanties d'oferta qualitat. 

Palma, a 6 de març del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.



BOPIB núm.95 - 14 de març del 1997 2547

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE. núm.
5422/96, relativa a objectius i línies d'ajudes pròpies de la
Comunitat Autònoma en matèria d'habitatge, la següent Moció:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat a que realitzi les polítiques i dediqui els mitjans
adients per complir a l'any 1997 els objectius fixats en el Pla
Quadriennal 1996-1999, amb especial esment a la construcció de
1.500 habitatges de protecció oficial en règim especial.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat a que dins l'any 1997 posi en funcionament un pla
estratègic per adquirir sol per construir habitatges de protecció
oficial, en règim especial així com per adquirir immobles per a la
realització d'actuacions de rehabilitació.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat a que dins l'any 1997 aprovi un conjunt de mesures
que complementin el Pla Estatal i que vagin dirigides a recolzar el
règim especial i general de VPO, incentivin el lloguer i la
rehabilitació de forma prioritària, així com millorin l'accés a
l'habitatge dels col•lectius amb especials dificultats, com gent
jove, minusvàlids, i d'altres.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat a que dins l'any 1997 modifiqui el Decret de
Rehabilitació 39/1991 per tal que es tenguin en compte els
ingressos dels sol•licitants a l'hora de donar menys o més ajudes
o subvencions per rehabilitació.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat a crear oficines que facilitin la informació i la gestió
als particulars tant en relació al Pla Quadriennal 1996-199
d'habitatge, com en relació a les normatives pròpies de la
Comunitat Autònoma i en especial per afavorir la rehabilitació
d'habitatges.

Palma, a 7 de març del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 64/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa al patrocini per part del Govern de
la retransmissió de les dotze campanades de la nit de Cap d'Any.
(BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Ni les campanades de la nit de Cap d'Any, ni les de cap
altra nit, no són motiu perquè el Govern patrocini retransmissions
de programes de televisió.

El Govern ha divulgat, fent ús dels mitjans de
comunicació habituals, el contingut dels pressuposts de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que el Parlament aprovà.
Aquesta publicitat s'ha anat inserint a la televisió fins al 20 de
gener aproximadament. Dia 31 de desembre, a darrera hora,
s'emeteren dos espots i, dia 1 de gener, a primera hora, es tornaren
a repetir. Eren dos anuncis i la campanya en tenia vint-i-cinc.

Quant a la qüestió de les prioritats, el Govern considera
que és una prioritat que els ciutadans coneguin amb detall la
destinació que els polítics que ells han elegit donen als diners
pagats amb els seus imposts.

Aquests dos anuncis de Cap d'Any han costat devers
150.000 pessetes, incloent-hi la realització.

Aquesta despesa es va carregar a la despesa general de
publicitat de la Presidència del Govern Balear.

 
Palma, 13 de febrer del 1997.
La Secretària General Tècnica de Presidència:
Margalida Cabrer i González

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 70/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la retransmissió de la "Missa del
Gall".  (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

El Govern, d'acord amb la programació de difusió del Pla
Mirall, n'ha fet anuncis a totes les televisions de les Balears. Com
deveu saber, les matines són un acte d'interès social i cultural
remarcable que, com és lògic, havia de tenir una audiència superior
a la normal i, per aquest motiu, el Govern va acceptar el patrocini
de la retransmissió.

Aquest patrocini no ha suposat cap increment de costs
respecte a la campanya publicitària del Pla Mirall que s'havia
previst. Únicament es varen concentrar anuncis en aquest espai.

El criteri per decidir aquesta actuació va ser que, atesa la
repercussió social de la retransmissió, era una ocasió magnífica
perquè els ciutadans de l'illa de Mallorca poguessin conèixer el Pla
Mirall, un pla que els permet renovar la façana de ca seva amb un
cost que és un 60 per cent inferior al normal. El Govern troba que,
així com es fan anuncis a les televisions de Menorca o d'Eivissa,
també les televisions de Mallorca són un vehicle de comunicació.

El Govern no té cap previsió de fer actuacions semblants,
però si sorgeix cap ocasió, en pensa considerar l'oportuinitat cas per
cas amb tota atenció.

L'eslògan s'ha triat per raons tècniques i no té cap relació
amb cap altre fet.
 

Palma, 18 de febrer del 1997.
La Secretària General Tècnica de Presidència:
Margalida Cabrer i González
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Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 71/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a licitació d'un contracte de servei
de publicitat del centre d'emergències.  (BOPIB núm. 85 de 24 de
gener del 1997).

En primer lloc, cal dir, que no es dóna publicitat a cap
centre del Govern Balear, sinó al telèfon d'Emergència 112, que
es i representa un canal bàsic de comunicació entre els ciutadans
i els serveis d'urgència.

Es un canal que no es publicita com si fos del Govern,
sinó de la Comunitat Autònoma, i per tal motiu no es considera
excessiva la quantitat de 25.000.000 de pessetes, si no ajustada a
una campanya limitada per llançar i donar a conèixer aquest
servei.

A dia 14 de gener, data de la signatura de la pregunta, no
s'havia resolt encara el concurs; s'havien presentat cinc empreses,
i els criteris de distribució de la publicitat són i seran sempre els
ofertats per l'empresa que resulti adjudicatària.

En data 29 de gener la mesa de contractació va proposar
la contractació de l'empresa Clave per resultar la seva oferta la
més adient i en data 31 de gener el Conseller de la Funció Pública
i Interior va resoldre l'adjudicació.

En resum, la proposta contempla les següents accions
publicitàries:

TV:
TVE: 4 publirreportatges, 20 espots x 20 "Fbr-Mrç, 20

espots x 10" Oct-Nov.
A3TV2: 4 publirreportatges, 20 espots x 20 "Fbr-Mrç,

20 espots x 10" Oct-Nov.
Locals:  6 publirreportatges, 60 espots x 20 "Fbr-Mrç, 60

espots x 10" Oct-Nov.

Premsa: A tots els diaris:
Robapàgines x 2 Fbr-Mrç, Mag-Jny, Oct-Nov.
E-4 x 2 col (seguiment) x 2
F-2 x 2 col (1ra. pàgina) x 2.

Ràdio: No es contempla dins l'oferta.

Cabines de telèfon: 40 adhesius frontals x 3 mesos,
8.800 adhesius cabines i auriculars.

Material gràfic:
2.000 cartells (60 x 40)
300.000 fullets + 300.000 adhesius
Bustiada (250.000 exemplars).

 
Marratxí, 10 de febrer del 1997.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Diez

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 92/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a l'aportació econòmica del Govern
a la publicació de diferents col•leccionables.  (BOPIB núm. 85 de
24 de gener del 1997).

Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria:

No ha fet cap aportació per aquestes publicacions l'any
1996.

Conselleria de Turisme:

Per la "Guia del Patrimonio I" i "Rutas naturales II"
6.344.000 pessetes.

Per la "Guia del Patrimonio II" i "Guia Natural i
Ecosistemas de las Islas Baleares" 6.344.000 pessetes.

Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral:

Editora Balear SA: Diario de Mallorca. Caminos y
Paisajes. 20.000.000 de pessetes.

Rey Sol, SA: El Día del Mundo. Guia Natural. Los
Ecosistemas de las Islas Baleares. 3.500.000 pessetes.

Conselleria d'Educació, Cultura i Esports:

Publicació "Guia del Patrimonio". El Día del Mundo.
Any 1995: 173.426 pessetes.
Any 1996: 3.322.512 pessetes.

 

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 98/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per l'Institut
Balear de Serveis a la Joventut l'any 1996.  (BOPIB núm. 85 de 24
de gener del 1997).

Per part de l'IBSJ, i durant l'any 1996 no s'ha encarregat
cap estudi.
 

Palma, 17 de febrer del 1997.
El Gerent IBSJ:
Josep Pizá i Pou

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 99/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per l'Ibagua
l'any 1996.  (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Estudi: Valoració zones Sant Antoni i Formentera.
Cost: 85.840 pessetes (IVA del 16% inclòs)
Adjudicatari: Gestur Balear.
Utilització/divulgació: Interna.

Estudi: Recopilació de dades i estudi previ d'alternatives
per la conducció d'aigua a nuclis de Formentera.

Cost: 494.578 pessetes (IVA del 16% inclòs)
Adjudicatari: Carlos Vázquez Rovira.
Utilització/divulgació: Interna.

Estudi: Estudi previ d'alternatives per la conducció d'aigua
potable de la ID-AM d'Eivissa a Sant Josep.

Cost: 412.580 pessetes (IVA del 16% inclòs)
Adjudicatari: Carlos Vázquez Rovira.
Utilització/divulgació: Interna.

 
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran
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Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 100/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per
l'Ibasan l'any 1996.  (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

L'Ibasan no ha encarregat cap tipus d'estudi durant l'any
1996.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 101/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per
Gesma l'any 1996.  (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

No s'ha encarregat cap estudi per Gestió Sanitària de
Mallorca l'any 1996.
 

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

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 102/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per
l'Institut Balear de Disseny l'any 1996.  (BOPIB núm. 85 de 24 de
gener del 1997).

La ceràmica popular a les Balears.

El cost de l'estudi ha estat de 4.148.000 pessetes.

- Guillem Rosselló i Bordoy (expert en història de la
ceràmica)

- Baltasar Coll i Tomàs (expert en tipologia ceràmica)
- Mª Antònia Camarero i Galindo (historiadora de l'art)
- Francisca Giró i Gené (realització del dibuix tècnic)
- Interni (empresa de serveis integrals de disseny)

El seu contingut veurà la llum el desembre del 1997 amb
una publicació de qualitat que pertany a la col•lecció "El disseny
de l'artesania balear"
 

Palma, 17 de febrer del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 103/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per Foment
Industrial SA l'any 1996.  (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Foment Industrial, SA, no ha encarregat cap estudi durant
l'any 1996.
 

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

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 106/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per Semilla
l'any 1996.  (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

L'empresa pública Serveis de Millora Agrària SA, durant
l'any 1996, no ha encarregat cap estudi.
 

Palma, 30 de gener del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 108/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per Seamasa
l'any 1996.  (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Durant el 1996 SEAMASA encarregà tres estudis:

A.- "Cartografiat, comptatge i seguiment de les praderes
de fanerògames a Fornells".

Cost: 550.000 pessetes.
Realització: Dr. E. Ballesteros. centre d'estudis Avançats

de Blanes (CSIC).
Utilització i divulgació: Seguiment de les praderes de

Posidonia oceanica i Cymadocea nodosa destruïdes per les
piscifactories EMPSA i CULTIMAR a Fornells (Menorca).
Informació al Consell Insular de Menorca.

B.- "Campanya d'avaluació acústica estival del jonquillo
(Aphia minuta) al nord de Mallorca".

Cost: 800.000 pessetes.
Realització: Ekatron, SL.
Utilització: i divulgació: Disseny de la resolució

reguladora de la temporada 1996-1997 de pesca del jonquillo i
espècies afins. Informació al sector.

C.- "Campanya d'avaluació acústica hivernal del jonquillo
(Aphia minuta) a la badia d'Alcúdia".

Cost: 800.000 pessetes.
Realització: Ekatron SL.
Utilització i divulgació: Seguiment de la temporada de

pesca el jonquillo i espècies afins del 1996-1997. Informació al
sector.
 

Palma, 11 de febrer del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona
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Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 109/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per
Ibabsa l'any 1996.  (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

L'empresa Institut de Biologia Animal de Balears, SA,
no ha encarregat cap estudi durant l'any 1996.
 

Palma, 3 de febrer del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 110/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per
Agama Sa l'any 1996.  (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Durant l'any 1996 l'Associació General Agrària
Mallorquina SA, no ha encarregat cap estudi.
 

Palma, 31 de gener del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 111/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats pel
Centre Balears Europa l'any 1996.  (BOPIB núm. 85 de 24 de
gener del 1997).

El Centre Balears Europa no ha encarregat cap estudi
l'any 1996.
 

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 112/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per
Ibatur l'any 1996.  (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

L'Ibatur durant l'any 1996 ha encarregat els següents
estudis:

A la CAEB el "Sector Turístico" i "Turismo Senior" amb
un cost conjunt de 10 milions de pessetes.

A GADESO "Estudi Ocupació Hotelera", amb un cost
de 2 milions de pessetes, i "Valoración producto turístico Semana
Santa", per 858.400 pessetes.

A la UIB "Previsión campaña turística 96 y avance del
97" per una quantitat de 815.000 pessetes, "Index de preus
turístics 95" per 562.500 pessetes, i "Index de preus turístics 96",
per 721.875 pessetes.

La utilització pròpia dels esmentats estudis es de
naturalesa estadística i s'han utilitzat com a base de dades per el
disseny dels plans de promoció.

La divulgació del contingut s'ha realitzat mitjançant els
medis de comunicació i s'han facilitat a les entitats i persones
que'ls han sol•licitat.
 

Palma,17 de febrer del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 151/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a la convocatòria pública del
projecte Noventadapt.  (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

- El RD 1492/1987, de 25 de novembre regula les funcions
de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu i es dicten
normes per a la tramitació d'ajudes.

Entre d'altres les funcions que té atribuïdes l'esmentada
Unitat són:

- Promoure les accions dirigides al compliment dels
objectius de l'FSE.

- Examinar les sol•licituds d'ajudes.
- Tramitar davant l'FSE, d'acord amb el procediment

administratiu les sol•licituds d'ajuda, quan sigui procedent.
- Controlar i avaluar les accions que hagin rebut ajudes de

l'FSE.
- Responsable de la selecció de projectes i ser l'entitat

davant la qual es presenten les sol•licituts d'ajuda per als projectes.

En conseqüència la convocatòria pública s'efectúa a nivell
d'Estat espanyol.

Anteriorment a l'aprovació del Decret 174/96 de la
Comunitat Autònoma (on ja s'estableixen els mecanismes concrets
pel que fa el procediment i competències) aquesta Direcció General
ja actuava donant assistència tècnica, i assessorament als potencials
promotors de projectes, efectuava sessions informatives públiques
i ho anunciava a través dels medis de comunicació. Les entitats
interessades que presentaren subprojectes coherents tengueren
l'ocasió de formar part del projecte marc. D'altre banda no es va
excloure cap sol•licitud.
 

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 152/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a activitats proposades pel projecte
Noventadapt.  (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

1.- Subprojecte FORMED:

- Jornades sobre desenvolupament sostenible i
conscienciació de la problemàtica mediambiental.

- Accions d'orientació i assessorament professional.
- Accions al desenvolupament de la carrera professional.
- Accions d'assistència tècnica a les Pimes de Menorca.
- Desenvolupament dels següents mòduls formatius de

l'Ensenyament assistit per Ordinador.

- Agroturisme a Menorca.
- Formació bàsica mediambiental a Menorca.
- Atenció al client.
- Marketing telefònic.
- Tècniques de venta.
- Introducció a la informàtica.
- Comptabilitat I (iniciació).
- Comptabilitat II (Pla General de Comptabilitat).
- Anglès per a comerç I i II.
- Anglès per a turisme I i II.
- Escaparatisme.
- Windows 95.
- Microsoft Excel.
- Alemany per a turisme I i II.
- Microsoft Word.
- Internet.
- Mecanografia.

- Desenvolupament de noves metodologies de formació,
acompanyament o formació.

2.- Subprojecte FORCOM:

- Accions d'acompanyament a la inserció professional.
- Accions d'orientació i assessorament professional.
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- Accions d'assistència tècnica a les Pymes.
- Desenvolupament de noves metodologies de formació,

acompanyament o avaluació.
- Desenvolupament dels següents mòduls d'ensenyament

assistit per ordinador:

- Atenció al client.
- Escaparatisme.
- Anglès comercial I.
- Anglès comercial II.
- Comptabilitat.
- Internet I i II.
- Informàtica.
- Marketing telefònic.
- Tècniques de venta.
- Windows 95.
- Comptabilitat (Pla General de Comptabilitat).
- Alemany per a Comerç I i II.
- Microsoft Word.
- Microsoft Excel.
- Mecanografia.

3.- Subprojecte FORTURISCOM:

- Accions d'acompanyament a la inserció professional.
- Accions d'orientació i assessorament professional.

- Accions d'assistència tècnica a les empreses turístiques.

- Desenvolupament dels següents mòduls d'ensenyament
assistit per ordinador:

- Atenció al client.
- Internet I.
- Internet II.
- Agroturisme.
- Informàtica.
- Marketing telefònic.
- Comptabilitat.
- Anglès per a turisme I i II.
- Windows 95.
- Comptabilitat (Pla General de comptabilitat).
- Alemany per a turisme I i II.
- Microsoft Word.
- Microsoft Excel.
- Mecanografia.

- Desenvolupament de noves metodologies de formació,
acompanyament o avaluació.

- Jornades formatives destinades als empresaris i
treballadors d'establiments turístic dedicats a l'agroturisme i
turisme rural.

4.- Subprojecte "Millora de la Gestió Empresarial i
Gestió de la Qualitat Total":

- Curs de formador de formadors.
- Formació a distància relativa a:
- Gestió estratègica de la qualitat i gestió empresarial.
- Marketing estratègic.

5.- Subprojecte "Programa Integral de Formació i
Orientació Empresarial":

- Accions d'assitència tècnica.
- Accions formatives:
- Seminari de dermopigmentació.
- Curset d'automaquillatge i redabilitat centre estètica.
- Comptabilitat bàsica per a professionals.
- Reciclatge professional per a perruquers.
- Tècniques de venta.
- Gestió de "stocks".
- Embolcall i paqueteria per a comerç.
- Jornades sobre àrids per a la construcció.
- Jornades sobre mineria, voladures, explosius i

perforacions.
- Jornades sobre classes i usos de la farina en pastisseria.
- Curset de bombons.
- Tecnologia de serveis n restauració.
- Perfeccionament professional d'aerobic per a empreses

de serveis esportius.
- Jornades sobre dessalar l'aigua.

- Jornades sobre qualitat de l'aigua.
- Curs d'aparadors de calçat.
-Cobrament i pagament en el comerç exterior.
- Tècniques de neteja en manteniment d'inmobles.
- Imitació de fusta (Pintors).
- Imitació de marbre (Pintors).
- Jornades sobre noves normatives a les assegurances.
- Curset pràctic de psicologia empresarial.
- Cobrament i pagament en el comerç interior (bàsic).
- Cobrament i pagament en el comerç interior (avançat).
- Elecció i utilització de maquinària forestal.
- Electrònica bàsica.
- Sistemes i càlcul. Luminotècnia.
- Normatives que intervenen a les instal•lacions de

fontaneria i sanejament d'edificis habitats.
- Legislació laboral del sector de viatgers.
-Guies turístics culturals per al transport de viatgers (nivell

II).
- Atenció al client.
- Atenció al públic per telèfon.
- Processador de textos Word.
- Full de càlcul Excel.
- Iniciació a Windows.
- Windows 95.
- Alemany bàsic.
Alemany (nivell II).
- Comptabilitat. Programa Contaplus.
- Francès bàsic.
- Introducció al marketing.

6.- Subprojecte de "Qualitat Alimentària".

- Accions d'assistència tècnica.

- Accions formatives:
- Higiene i bones pràctiques en el sector de la pastisseria

i bolleria.
- Anàlisis de riscs i control de punts crítics (ARCPC)

aplicat al sector de la pastisseria i bolleria.
- Higiene i bones pràctiques en el sector de restauració

(cafeteries, bars i restaurants).
- Anàlisis de riscs i control de punts crítics (ARCPC)

aplicat al sector de la restauració.

7.- Subprojecte INDECADAPT:

- Accions d'assistència tècnica.
- Accions d'orientació i assessorament professional.
- Creació de materials didàctic i desenvolupament

d'accions formatives experimentals de formació de formadors
segons l'estudi de necessitats desenvolupades a la primera fase.

- Curs d'anglès.
- Desenvolupament de noves metodologies de formació,

acompanyament o avaluació.

8.- Subprojecte "Coordinació i Seguiment".

- Accions d'orientació.
- Accions d'assistència tècnica.
- Desenvolupament de noves metodologies de formació,

acompanyament o avaluació.
- Intercanvis interempresarials.
- Desenvolupament e interconnexió de bases de dades.

 Pel que fa a les activitats transnacionals del Projecte està
prevista la continuació de les accions relatives a la innovació
metodològica i les relatives a la innovació dels continguts a nivell
sectorial, així com la presència i participació en les activitats de
gestió i monitoratge transnacional del projecte
 

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

A la Pregunta RGE núm. 154/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a redacció d'un Pla especial
d'ordenació de la badia de Fornells.  (BOPIB núm. 85 de 24 de
gener del 1997).

La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral desenvoluparà al llarg de l'any 1997, un Pla
d'ordenació de la badia de Fornells en el qual es preveuran les
necessitats futures d'instal•lacions portuàries.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 166/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat
realitzada per Ibagua durant l'any 1996.  (BOPIB núm. 88 de 14
de febrer del 1997).

1.- La despesa total que ha fet en publicitat l'Ibagua
durant l'any 1996 es de 751.228 pessetes (IVA del 16% inclòs).

2.- La distribució d'aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cada una de les illes ha estat la
següent:

a) Oferta pública d'adquisició de terrenys a Sant
Antoni de Portmany (26/01/96): - El Dia del Mundo: 69.252
pessetes (IVA del 16% inclòs).

- Ultima Hora: 87.232 pessetes (IVA del 16% inclòs).
- Diario de Ibiza: 33.400 pessetes (IVA del 16% inclòs).
- Muntatge: 12.746 pessetes.

b) Oferta pública d'adquisició de terrenys a l'illa de
Formentera (26/01/96):

_ El Dia del Mundo: 69.252 pessetes (IVA del 16%
inclòs)

- Ultima Hora: 87.232 pessetes (IVA del 16% inclòs)
- Diario de Ibiza: 33.400 pessetes (IVA del 16% inclòs)
Muntatge: 12.746 pessetes.

c) Oferta pública d'adquisició de terrenys en el terme
municipal de Palma:

- Diario de Mallorca (14/02/96): 69.600 pessetes (IVA
del 16% inclòs)

- El Dia del Mundo (15/02/96): 69.252 pessetes (IVA del
16% inclòs).

- Ultima Hora (16/02/96): 87.232 pessetes (IVA del 16%
inclòs).

- Muntatge: 12.746 pessetes.

d) Oferta pública per cobrir llocs de treball (13/12/96):

- Diario de Mallorca: 34.800 pessetes (IVA del 16%
inclòs)

- Ultima Hora: 37.712 pessetes (IVA del 16% inclòs).
El Dia del Mundo: 34.626 pessetes (IVA del 16%

inclòs).

3.- L'Ibagua no ha realitzat cap campanya publicitària
específica.

4.- L'Ibagua no ha patrocinat cap publicació durant l'any
1996.

5.- L'Ibagua no ha patrocinat cap programa de ràdio o
televisió durant l'any 1996.
 

El Director Gerent:
José A. Fayas Janer
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Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 177/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat
realitzada pel Centre Balears Europa durant l'any 1996.  (BOPIB
núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

1.- La despesa en publicitat realitzada pel Centre Balears
Europa durant l'any 1996 és d'un cost total de 6.015.033.

2.- Distribució de la despesa entre els diferents mitjans
de comunicació:

- Dos puntos publicidad (Diari de Mallorca, Dia del
Mundo) = 1.673.575.

- Trueque SL= 47.950.
- Hora Nova SA (Ultima Hora, Baleares) = 1.712.900.
- Fundesba = 525.000.
- Comunicació Pime,SA = 46.230.
- La voz de Baleares = 36.450.
- Editora Balear = 125.000.
- Di7 = 551.500.

3.- Campanya de Connecteu a Nestcape.

L'objectiu donar a conèixer les pàgines WEB del Centre
Balears Europa, cada setmana se publica en Internet el Butlletí
INFO-CBE.www.bitel.es/cbe.

Cost total de la campanya 273.825 pessetes.

3.1.- Campanya publicitària del Centre Balears
Europa, dins la Fira de Menorca 96, amb l'objectiu de donar a
conèixer els serveis del Centre als ciutadans (incloent el sector
empresarial).

Cost total: 272.603 pessetes.

4.- El Centre Balears Europa ha patrocinat el programa
de ràdio, Europa Bulevard, emès durant 3 mesos, cada dijous i
divendres amb l'objectiu de donar a conèixer Europa des de
diferents àmbits: legislatiu, polítiques comunitàries, temes
culturals d'Europa, polítiques monetària i econòmica, actualitats,
entrevistes a personalitats de les Illes i de l'Europa Comunitària.

Mitjà: Ultima Hora Radio.
Cost total: 750.000 pessetes.

5.- Campanya ràdio, Fragments d'Europa, amb
l'objectiu de donar a conèixer aspectes importants de l'Unió
Europea als Joves, s'ha realitzat durant 5 mesos, cada dilluns.

Mitjà: Radio Jove.
Cost total: 0 pessetes.

 
Palma, 17 de febrer del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 186/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
la Conselleria d'Obres Públiques durant l'any 1996.  (BOPIB núm.
88 de 14 de febrer del 1997).

En juny del 1996 es va procedir a la modificació de
l'estructura del Govern Balear, suprimint-se la Conselleria d'Obres
Públiques, sent assumides per la nova Conselleria de Medi
Ambient, part dels programes pressupostaris de l'extinta Conselleria
d'Obres Públiques. Per tot això el present informe fa referència a les
despeses de la Conselleria de Medi Ambient.

Entitat: Clave de Publicidad SA.
Import: 218.544.

Entitat: Clave de Publicidad SA.
Import: 174.000.

Entitat: Clave de Publicidad SA.
Import: 37.584.

Entitat: Clave de Publicidad SA.
Import: 93.728.

Entitat: Baleares Magazine SA.
Import: 249.500.

Entitat: La Voz de Baleares SA.
Import: 98.600.

Entitat: Serotel, SA.
Import: 233.237.

Entitat: Izy Publicidad, SA.
Import: 76.293.

Entitat: Clave de Publicidad, SA.
Import: 69.600.

Entitat: Fundesba SL.
Import: 261.000.

Entitat: Clave de Publicidad SA.
Import: 140.244

Entitat: Manzano, Patentes y Marcas SL.
Import: 207.735.

Entitat: Manzano, Patentes y Marcas, SL.
Import: 19.836.

Entitat: Manzano, Patentes y Marcas, SL.
Import: 19.836.

Entitat: La Voz de Baleares, SA.
Import: 197.200

Entitat: La Voz de Baleares, SA.
Import: 98.600.

Entitat: Hora Nova, SA.
Import: 214.600.

Entitat: Clave de Publicidad, SA.
Import: 29.000.

Entitat: Manzano, Patentes y Marcas, SL.
Import: 62.176

Entitat: Fundesba, SL.
Import: 248.240

Entitat: Medios del Mar.
Import: 174.000.

Entitat: Manzano, Patentes y Marcas, SL.
Import: 469.916

Entitat: Manzano, Patentes y Marcas, SL.
Import: 421.045
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Entitat: José R. Bono y Asociados, SL.
Import: 580.000

Entitat: Izy Publicidad SA.
Import: 146.044.

Entitat: Dia 7, SL
Import: 1.297.257.

Entitat: José R. Bono y Asociados, SL.
Import: 1.740.000.

Entitat: Baltasar Asociados Gestores Comu.
Import: 272.600.

Entitat: Di7, SL.
Import: 87.000.

Entitat: Clave de Publicidad SA.
Import: 148.248.

Campanya de Publicitat contra incendis:
Import: 11.974.547 pessetes.
Objectiu: prevenció d'incendis.

La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral ha patrocinat l'edició de Camins i Paisatges
(20.000.000) i la Guia Natural. Els Ecosistemes a les Illes Balears
(3.500.000).

Per altra banda no ha patrocinat cap programa de ràdio
o televisió durant el 1996.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 202/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la
Presidència del Govern l'any 1996.  (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer
del 1997).

Consultat el subconcepte 22706 del subprograma 112100
del centre de cost 11000, corresponent a "Estudis i treballs Tècnics",
no consta que s'hagi encarregat cap estudi durant l'any 1996.
 

Palma, 18 de febrer del 1997.
La Secretària General Tècnica de Presidència:
Margalida Cabrer i González

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 243/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a l'accidentabilitat laboral a les Illes
Balears durant l'any 1996.  (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del
1997).

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

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 244/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa al desenvolupament normatiu de la
Llei de prevenció de riscs laborals.  (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer
del 1997).

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei
orgànica 2/1983, de 25 de febrer, i reformat per Llei orgànica
9/1994, de 24 de març, atribueix a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears la funció executiva en matèria laboral en els termes
que estableixin les lleis i les normes reglamentàries que, en
desplegament de la legislació pròpia, dicti l'Estat.

En aquest sentit es d'assenyalar el Decret 31/1996, de 7 de
març, d'assumpció i distribució de competències transferides per
l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de treball(execució de la legislació laboral).

En conseqüència de l'exposició normativa esmentada que
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears només té competències
per executar la legislació laboral, però no per legislar directament.

Pel que respecte a la previsió que té el Govern Balear
respecte l'aprovació d'un Reglament que desenvolupi la Llei de
prevenció de riscs laborals, cal fer constar que en data 31 de gener
del 1997 va ser publicat al BOE el Reglament dels Serveis de
Prevenció (Reial Decret 39/97 de 17 de gener). Es més l'Estat té
previst també desenvolupar els següents:

"agentes biològicos, agentes cancerígenos, pantallas de
visualización, equipos individuales de trabajo, equipos, lugar3es de
trabajo, manipulación de cargas, buques de pesca y señalización".
 

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

A la Pregunta RGE núm. 245/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la creació del Consell Balear
de salut balear.  (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Dins el mes de gener del 1997 es va remetre als sector
afectats següents el projecte de Decret pel qual es crea el Consell
Balear de Salut Laboral: UGT, CCOO, Pimeb, Caeb, Amat,
Mútua Universal, La Fraternidad, Mupag-Muprespa Previsión,
Mútua Cyclops, Mútua Balear, Mútua Asepeyo, Mútua Fremap,
Conselleria de Sanitat i Consum, Inspecció de Treball i Seguretat
Social de Balears, Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria,
perquè es fessin les al•legacions que tinguessin per convenients.

Una vegada passats els deu dies que estableix la Llei per
fer al•legacions i incorporades al projecte les que la Conselleria de
Treball i Formació va trobar adients, es va remetre el projecte
definitiu al Consell Consultiu per tal que sigui emès dictamen al
respecte.

Quan consti dictamen del Consell Consultiu i una
vegada es consideri el seu contingut, el projecte de Decret serà
remès al Consell de Govern per a la seva aprovació definitiva. A
continuació serà publicat al BOCAIB.
 

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

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 295/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a inclusió del Pati de Sa Lluna
(Alaior) dins el Pla Mirall.  (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del
1997).

Per donar compliment al que disposau en relació a
l'Assumpte, em plau informar-vos que a la Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral no ha tengut entrada
cap projecte ni expedient remès per l'Ajuntament d'Alaior relatiu
al "Pati de Sa Lluna".

Si aquesta Conselleria rep un expedient on s'ha
d'incloure un projecte relatiu a la petició que formuli l'Ajuntament
d'Alaior per tal d'acollir-se als beneficis que s'atorguen en el
Decret 184/1996, d'11 d'octubre, aquest expedient serà estudiat i
es sotmetrà a l'informe de la Comissió de Recuperació i Millora
del Paisatge urbà qui acordarà, segons indiquen els articles 8 i 10
de l'esmentat decret, si compleix les condicions establertes i
remetrà informe al Conseller de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 420/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a subvencions concedides per a l'edició
de "La carta de los residentes europeos de las Islas Pitiusas".
(BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Per part de la Conselleria de Presidència s'ha abonat
durant l'any 1995 a Patrick Bachelleire per a l'edició d'aquesta
publicació la quantitat de 300.000 pessetes, amb càrrec a la partida
11100 463100 640001, i dins el projecte d'inversió anomenat "servei
d'atenció al Ciutadà". Així mateix, dins l'any 1996 s'ha tramitat un
document d'abonament de 300.000 pessetes, per a l'edició de "La
Carta de Residentes Europeos de las Islas Pitiusas", amb càrrec al
projecte d'inversió "Servei d'atenció al ciutadà", partida
pressupostària 11210 463100 640001 dels pressuposts per al 1996.
 

Palma, 20 de febrer del 1997.
La Secretària General Tècnica de Presidència:
Margalida Cabrer i González

Per part de la Presidència del Govern Balear, durant els
anys 1995 i 1996 no s'ha concedit cap subvenció a  Patrick
Bachelleire per a l'edició de la "Carta de Residentes Europeos de las
Islas Pitiusas".
 

Palma, 17 de febrer del 1997.
La Secretària General Tècnica de Presidència:
Margalida Cabrer i González

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 422/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a l'estudi sobre possibilitat de soterrar
les xarxes elèctriques.  (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria té en
estudi l'optimització del creixement de xarxes elèctriques.

La moratòria en la instal•lació de línies d'alta tensió a
Eivissa i Formentera no obeeix a l'estudi de la possibilitat de
soterrament de les mateixes. S'ha paralitzat l'autorització d'aquelles
línies que poden tenir incidència al desenvolupament del Pla
Energètic o tenen incompliments medi-ambientals. No es pot parlar
de moratòria.
 

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

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 430/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria d'Economia i Hisenda durant el 1996.
(BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

A causa de l'extensió la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major de la Cambra a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 433/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Presidència del Govern durant el 1996.  (BOPIB
núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

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

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 434/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
Seamasa durant el 1996.  (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del
1997).

L'empresa Pública Serveis d'Aqüicultura Marina SA, va
subscriure durant l'any 1996, 3 contractes.

1r.- L'objecte del contracte va ésser la realització d'un
treball per a la "Eradicació mecànica de l'alga Caulerpa taxifolia
a Portopetro (Mallorca).

Per un import de 2.475.000 pessetes.
L'adjudicatari va ésser Unidad Costa Norte, SA.
El nombre de licitadors varen ser 4.
La baixa obtinguda va ésser de 25.000 pessetes.

2n.- L'objecte del contracte va ésser la compra d'un
motor foraborda per a l'embarcació auxiliar "Pedaç II".

per un import de 1.033.966 pessetes.
L'adjudicatari va ésser Industrias Copino SA.
El nombre de licitadors 2.
La baixa obtinguda va ésser de 66.034 pessetes.

3r.- L'objecte del contracte va ésser la realització d'un
treball per a la "Eradicació mecànica de l'alga Caulerpa taxifolia
a Cala d'Or (Mallorca).

Per un import de 2.700.000 pessetes.
L'adjudicatari va ésser Pandion (Frontera i Font, c.b.).
El nombre de licitadors 3.
La baixa obtinguda va ésser de 300.000 pessetes.

 
Palma, 18 de febrer del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 440/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per la
Junta d'Aigües durant el 1996.  (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer
del 1997).

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

 

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 443/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per l'Institut
Balear de l'Aigua durant el 1996.  (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer
del 1997).

L'Ibagua no ha realitzat cap contracte durant l'any 1996.
 El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral:

Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 445/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa als contractes adjudicats per l'IBSJ
durant el 1996.  (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Durant el 1996, l'IBSJ va adjudicar els següents
contractes, que per la quantia de la despesa a realitzar, estan
sotmesos a la formalització de la corresponent contractació
administrativa.

Objecte: Emissió Ràdio Jove (Concurs).
Import Pressup: 15.000.000 pessetes.
Adjudicació: Ultima Hora Ràdio.
Licitadors: 1
Baixa obtinguda: 1.000.000.
Import adjudicat: 14.000.000.

 
Palma, 25 de febrer del 1997.
El Gerent de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut:
Josep Pizá i Pou
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