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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 3978/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a Pla de gestió de residus
industrials a les Illes Balears (BOPIB núm. 54 de 1 d'agost del
1996).

En relació al pla de gestió de residus industrials a les
Illes Balears cal esmentar:

El Govern de les Illes Balears té prevista l'elaboració
d'un pla sectorial per a la gestió dels residus a la CAIB. Els criteris
per a la redacció del Pla sectorial per a la gestió dels residus a la
CAIB es varen aprovar al Consell de Govern del dia 07/03/97. A
hores d'ara aquests criteris estan pendents d'aprovació al
Parlament Balear. Una vegada aprovats els criteris es procedirà a
la redacció del Pla sectorial per a la gestió dels residus sòlids a la
CAIB.

Per altra banda, la Direcció General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme de la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral disposa d'un estudi elaborat al
desembre del 1996 anomenat "Gestión de los residuos especiales
en la CAIB" al qual es fa un preinventari de la generació de residus
i es fan propostes d'accions futures. 
 

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

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 4012/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a empreses a les quals s'ha
incoat expedient sancionador pels seus efectes potencialment
contaminadors (BOPIB núm. 54 de 1 d'agost del 1996).

La relació d'empreses a les quals s'ha incoat expedient
sancionador durant l'any 1996 per incompliment de la legislació
vigent en matèria d'activitats potencialment contaminants de
l'atmosfera és la següent:

Empresa/Illa Situació actual
de l'expedient

Aglomerados Menorca S.A./Menorca Multa pagada 
24.02.97

Hormirapit S.A./Menorca Multa enviada
Clínica Planas S.A./Mallorca Multa enviada
Hotel Riu Bravo/Mallorca Multa enviada
Lavandería Hoteles Meliá/Mallorca Multa pagada

15.01.97
Antonio Mascaró Nicolau/Mallorca Multa enviada
Tintorería y Lavandería Regia/Mallorca Resolució 

(ha tancat)
Matías Arrom Bibiloni/Mallorca Multa enviada
 

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

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 4086/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a identificació dels creditors
corresponents a les despeses de la secció 13, capítol 6, programa
422001, subconcepte 64000 durant 1995 (BOPIB núm. 54 de 1
d'agost del 1996).

NIF Perceptor
G35103431 Fundació Radio Ecca
E07617384 Moya y Escalas CB
78200303 Margarita Mascaró Riera
43021171 Catalina Maria Ginart Serrano
35241385 Maria Angeles Estévez González
A07586233 Canal 37 S.A., TV de Palma
B07171499 Rtes. Mallorquines S.L.
42983224 Joana Lladó Ballester
G35103431 Fundació Radio Ecca
G07220064 Asoc. Educació d'Adults de Menorca
B07278792 Blanc Ciutadella S.L.
E07617384 Moya y Escalas  CB
43035430 Rafael Abraham Mena
42943696 Miquel Sbert Garau
B07623390 Directtravel S.L.
E07290356 CB J. Lladó Ballester i G.Thomás
77062925 Ramon Noguerola Calvet
42969631 Antonio Busquets Albertí
77779375 José M. Figueras Artigas
G07156136 Area de creación artística
G07065709 Amadip
42966573 Pedro Juan Riera
A08063950 Viajes Baixas S.A.
42983043 Miguel Barceló Garcias
 

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

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 4190/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a ajuts concedits a les Pitiüses per
rehabilitació d'habitatges (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del
1996).

L'Ibavi no concedeix cap tipus d'ajuda per a la
rehabilitació d'habitatges.
 

Palma, 26 de maig del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 4347/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a mortalitat a les carreteres de les
Illes Balears (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

A la partida global de conservació i explotació de 1425 M
de pessetes per a 1997, hi ha un subcapítol específic de seguretat
vial que suposa un total de 500 M. de pessetes, aproximadament,
per a temes directament relacionats, com projectes d'interseccions,
senyalitzacions verticals i horitzontals, barreres de seguretat,
il•luminació, contenció del terreny, col•locació de semàfors i
manteniment de la xarxa semafòrica existent, vies per a bicicletes,
senyalització orientativa, murs, ampits,...

A més de tot això, els projectes de reforços de paviment
que suposen noves capes d'aglomerat asfàltic sobre el paviment,
estan també relacionats amb la seguretat vial, suposant altres, quasi,
600 M. de pessetes per a 1997.

Quasi totes les actuacions planificades pel Servei de
Conservació pel present any, són conseqüència de l'estudi de
seguretat vial realitzat el mes d'agost de 1996, una còpia del qual ja
li fou remesa com a conseqüència d'una pregunta parlamentària.

Com a exemples d'aquestes actuacions cal esmentar els
projecte de: la rodona de Sant Llorenç des Cardassar, paviment
antilliscant de les costes de Xorrigo, il•luminació punta Son Gual,
rodona Sant Carles-es Canar (Eivissa), carril bicicletes ses Salines-
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Port Fornells (Menorca), col•locació de barreres de seguretat 1997
(autopista d'Inca).
 

Palma, 9 de maig del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 4408/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a mesures adoptades per la
Conselleria de Foment per comunicar amb transport públic
l'hospital de Manacor i la seva àrea d'influència (BOPIB núm. 63
de 13 de setembre del 1996).

La Llei 16/1987 de 30 de juliol, d'ordenació de
transports terrestres, juntament amb el Reial Decret 1211/1990, de
28 de setembre, pel qual s'aprova el reglament, regulen la
normativa relativa als transports públics regulars permanents i d'ús
general de passatgers per carretera.

Aquesta normativa defineix, com a principis bàsics, que
aquests transports tenen caràcter de servei públic de titularitat de
l'Administració; que la seva gestió es regirà, en el que no hi
estigui present, per les normes generals reguladores de la
contractació administrativa; que la seva prestació es realitzarà per
l'empresa a què s'atribueixi la corresponent concessió
administrativa i que la seva explotació es farà per aquesta empresa
a risc i perill seu.

Així mateix precisa que cada concessió s'entendrà
atorgada amb caràcter exclusiu, i no es podrà establir mentre
estigui vigent una altra concessió que cobreixi els serveis de
transport coincident; que els serveis es donaran segons les
condicions fixades en el seu títol concessional, que és on
s'estableixen, entre altres, el calendari, horari i nombre mínim
d'expedicions que han de realitzar, i el concessionari els pot
augmentar i basta que ho comuniqui a l'Administració amb una
antelació de quinze dies.

Després de totes aquestes premisses hem de tenir en
compte que la comarca de Manacor i en general, a l'àrea
d'influència de l'Hospital de Manacor hi ha una ampla xarxa de
transports de passatgers que uneix totes les poblacions, ja sigui de
manera directa o a través d'altres poblacions (és el cas de
Porreres). Es tracta de diverses concessions de servei regular que
estan en mans d'un mateix prestatari (l'empresa Autocares
Manacor, S.A.), i que té sol•licitat davant aquesta conselleria la
unificació en una única concessió, si bé amb autorització de punts
de soldadura que ja ho fa actualment. Aquesta empresa pot,
segons hem vist anteriorment, ampliar o modificar els seus horaris
per ajustar-los a la demanda del servei. Ara bé, si és
l'Administració qui vol introduir modificacions obligatòries en el
calendari, nombre d'expedients i horari del servei, haurà de
mantenir l'equilibri econòmic de la concessió, pagant les despeses
causades per la prestació d'aquests serveis.

Per això, ja que en aquests moments hi ha horaris que
poden servir per cobrir, en principi, la demanda d'usuaris amb
destinació a l'Hospital de Manacor, no sembla convenient
augmentar-los. Si posteriorment es comprova la insuficiència dels
transports, s'haurà d'estudiar quina és la demanda a cobrir, i haurà
d'assumir els costos l'Administració.
 

Palma, 13 de maig del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 4423/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Balanzat, relativa a turismes matriculats durant el que
portam de l'any 1996 (BOPIB núm. 63 de 13 de setembre del 1996).

Les dades de matriculació de vehicles en general, i en
particular, de turismes estan en poder de la Direcció Provincial de
Trànsit, i no és competència de la Direcció General de Transports
la matèria de matriculació de vehicles.

La normativa actual d'autoritzacions de lloguer de vehicles
sense conductor no lliga a vehicles concrets, sinó que s'atorga una
única autorització a l'empresa sense condicionar el nombre de
vehicles amb els quals pugui exercir l'activitat.

Per això es desconeix quants de vehicles es dediquen a
lloguer. Aquesta dada la pot facilitar la Direcció Provincial de
Trànsit, ja que figura en els permisos de circulació que s'expedeixen
als vehicles.
 

Palma, 5 de maig del 1997.
La Conselleria  de Foment.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 4424/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Balanzat, relativa a competències del Govern sobre el
control d'empreses de lloguer de vehicles (BOPIB núm. 63 de 13 de
setembre del 1996).

Les competències del Govern sobre el control d'empreses
de lloguer de vehicles, són les que li corresponen en virtut de la
delegació de facultats de l'Estat a les comunitats autònomes en
relació als transports per carretera, efectuada mitjançant Llei
Orgànica 5/87, de 30 de juliol, que a l'article diu literalment:

"Delegació de facultats en matèria d'inspecció i sancions

1.- Cadascuna de les comunitats autònomes exercirà, per
delegació de l'Estat, la inspecció dels serveis i altres activitats de
transport de competència de l'Estat per carretera i per cable que es
desenvolupin dins del seu àmbit territorial, així com les facultats
sancionadores sobre les inspeccions que, en la prestació dels
esmentats serveis i activitats, es produeixin dins aquest àmbit,
independentment que els esmentats serveis i activitats hagin estat
objecte o no de delegació, i que aquesta delegació ho sia en el seu
favor o en el d'una altra comunitat autònoma.

 No són objecte de delegació les funcions de vigilància del
transport atribuïdes a la Guàrdia Civil, a què fa referència el punt 3
de l'article 32 de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, ni les
relatives a la inspecció i control en frontera dels transports
internacionals i la tramitació i si s'escau, imposició de les
corresponents sancions.

2.- L'exercici de la funció sancionadora durà implícit el de
la incoació, tramitació i resolució dels corresponents procediments
i inclourà l'adopció de mesures provisionals d'assegurança en els
casos i amb els requisits prevists a la legislació vigent.

Però, en els casos en què l'expedient sancionador es
proposi la retirada definitiva de l'autorització administrativa per a
la prestació del servei o la realització de l'activitat, així com si es
proposés la incoació de l'expedient de caducitat de la concessió, la
comunitat autònoma instructora tendrà únicament facultat de
proposta pel que fa referència a aquestes mesures, i haurà de
remetre l'assumpte a resolució de l'Estat.

3.- Les facultats delegades a què es refereixen els punts
anteriors no obstaran perquè l'Administració de l'Estat acordi
realitzar directament les inspeccions que estimi necessàries; en
aquest cas, si les esmentades actuacions inspectores justificassin
l'inici del corresponent procediment sancionador, correspondran a
l'Estat les facultats per a la incoació, tramitació i resolució del
procediment".
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Aquest article ha de relacionar-se amb l'article 8 de la
mateixa llei, en què es deleguen en matèria d'activitats auxiliars i
complementàries del transport, si les autoritzacions ultrapassen
l'àmbit territorial de la CAIB.

Palma, 6 de maig del 1997.
La Conselleria  de Foment.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 4438/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a resolucions dels concursos
per a la selecció d'empreses per a la construcció de 8 habitatges a
Maó i 21 a Ciutadella (BOPIB núm. 63 de 13 de setembre del
1996).

La primera contesta que es va enviar dia 9 de maig de
1997, respecte de la pregunta 4438/96, ara es considera oportú
ampliar-la amb més informació, amb la intenció que sigui més
completa la resposta.

Dia 26 de març de 1996 es va convocar concurs d'ofertes
per a la selecció d'empreses constructores per a la construcció de
8 habitatges de protecció oficial a Maó, i 21 habitatges a
Ciutadella.

A la vista de les ofertes presentades, el Consell
d'Administració de l'Ibavi en sessió de 29 d'abril de 1996, i a
proposta del director-gerent, considerant el preu alt de les ofertes
presentades adoptà el següent acord: "Primer.- Deixar deserta
l'adjudicació de les obres del grup 21 v. a Ciutadella i procedir a
l'obertura de nova concurrència d'ofertes amb invitació escrita a
empreses constructores conegudes. Segon.- Deixar deserta
l'adjudicació de les obres del grup de 8 habitatges a Maó i procedir
a l'obertura de nova concurrència d'ofertes amb invitació escrita
a empreses constructores conegudes."

Dia 29 de novembre de 1996, es va convocar nou
concurs amb el mateix objecte, i per la mateixa raó la Comissió
Executiva de l'Ibavi, en sessió de 21 de febrer de 1997, declarà
deserta l'adjudicació, acordant, a més a més, la revisió dels
projectes per part dels tècnics redactors, i la posterior obertura
d'un nou procediment d'adjudicació.

En aquests moments s'està ultimant la revisió d'ambdós
projectes, amb la finalitat de depurar els costos de construcció i
revisar els aprofitaments dels solars en metres quadrats útils en
habitatges o aparcaments. Una vegada modificats els dos projectes
les obres es trauran de bell nou a concurs.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

La primera contesta a què fa referència la resposta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 4441/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a projectes per combatre els
170 punts negres de les carreteres de Balears detectats per trànsit a
l'any 1995 (BOPIB núm. 63 de 13 de setembre del 1996).

1.- Els criteris utilitzats per la Delegació de Trànsit i el
Departament de Carreteres de la CAIB a l'hora de definir "punts
negres" són diferents degut, sobretot, al fet que el factor "intensitat
de trànsit" no forma part dels elements determinants utilitzats per
qualificar com a punt negre un determinat punt quilomètric per part
de la Delegació. El Departament de Carreteres té en compte a l'hora
de qualificar un punt com a "índex de perillositat elevada" la
intensitat del trànsit que suporta, i el nombre d'accidents amb
víctimes produïts durant l'any estudiat, utilitzant una fórmula
matemàtica que relaciona ambdós valors. És lògic pensar que quants
més vehicles circulen per un determinat punt, major és la
probabilitat que es produeixi un accident, per tant, no és tan
important el valor absolut com el relatiu. No obstant això, sempre
es tenen en compte les dades facilitades per la Delegació de Trànsit
per filtrar els resultats obtinguts per nosaltres i incorporar aquells
que siguin necessaris.

2.- Els 170 punts negres de Trànsit sempre pertanyen a les
carreteres de major intensitat per lògica, ja que recullen en valor
absolut el nombre d'accidents, això no vol dir que en punts concrets
de carreteres secundàries de poc trànsit es produeixin, de manera
proporcional, més accidents i no hi figurin en la relació per ser
menor el seu valor absolut.

Com a conseqüència de l'estudi realitzat per aquest
departament de l'any 1995 es realitzaren durant 1996 les següents
obres:

-Rodona Alcúdia-Pollença
-Accés Pont d'Inca Nou
-Rodona Cala Figuera (Casino)
-Senyalització horitzontal 95
-Rodona Llucmajor-s'Estanyol
-Eixampla PM-210, Lloseta
-Reparació il•luminació Passeig Marítim
-Sistema stop solar intersecció Eivissa-Sta.Eulària
-Voravies i drenatge Establiments
-Pas inferior carretera Campos-Porreres
-Rectificat corba Campos-sa Ràpita
-Millora senyalització orientativa de les tres illes
-Reparació d'ampits
-Fresat coll de Sóller
-Intersecció Santa Margalida
-Contenció Son Cos, fase A
-Intersecció Platja d'en Bossa (Eivissa)
-Rodona Santa Margalida
-Rodona Gommar (Pollença)
-Rodona Colònia Sant Jordi
-Intersecció Sant Francesc Xavier (Formentera)
-Barreres seguretat 1995
-Ziga-zaga Eivissa-Sant Joan
-Rodona Sant Miquel-Sant Rafel
-Travessia d'Artà
-Ramal Cala Estància
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Redacció dels següents projectes (entre altres):

-Carril bicicletes ses Salines-Port Fornells
-Rodona es Pou Nou de Porreres
-Rodona ses Salines-Colònia de Sant Jordi
-Pòrtol-Santa Maria
-Rodona sa Síquia
-Rodona Cas Saboners
-Passarel•la Santa Ponça
-Barreres de seguretat 1996
-Paviment antilliscant costa de Xorrigo
-Diversos reforços del paviment

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 47/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a cost del conveni entre la Creu
Roja i la CAIB per a l'atenció als toxicòmans (BOPIB núm. 85 de
24 de gener del 1997).

El cost del conveni entre la Creu Roja i el Govern de la
Comunitat Autònoma durant l'any 1996 per a atenció
biopsicosocial a les persones toxicòmanes ha estat de 11.000.000
de pessetes.
 

Palma, 2 de maig del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 48/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a campanyes de salut. (BOPIB
núm. 85 de 24 de gener del 1997).

La distribució per programes del subconcepte
Campanyes de salut de la secció 18 dels pressuposts de l'any 1996
va ésser de 3.110.879 pessetes del Programa de Direcció i Serveis
Generals" i de 59.914.682, pessetes del Programa de promoció de
la salut.
 

Palma, 2 de maig del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 161/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a ajuts concedits per a la creació de
nous mitjans de comunicació. (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del
1997).

L'any 1996 no s'ha atorgat, per part de la Direcció General
d'Esports, cap ajut específic per a la creació de nous mitjans de
comunicació.

La Direcció General de Cultura i Política Lingüística de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports no ha concedit, durant
l'any 1996, cap ajut per a la creació de nous mitjans de comunicació.

Durant l'exercici pressupostari del 1996, la Direcció
General d'Educació, no va fer cap convocatòria d'ajuts per a la
creació de nous mitjans de comunicació.
 

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

Per part d'aquesta conselleria no s'ha tramitat cap ajut ni
subvenció per a la creació de nous mitjans de comunicació durant
l'any 1996.

Palma, 21 de març del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Aquesta conselleria ni les empreses públiques que en
depenen no ha concedit cap tipus d'ajuda per a la creació de nous
mitjans de comunicació.

Palma, 10 de març del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ni per part del Servei Balear de la Salut, ni per l'empresa
pública Gesma, ni per part de la Conselleria de Sanitat i Consum,
s'han concedit ajuts o subvencions durant l'any 1996 per ala creació
de nous mitjans de comunicació.

Palma, 11 de març del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Aquesta Conselleria de Turisme, ni tampoc l'Ibatur, no
han concedit ajuts per a la creació de nous mitjans de comunicació
durant l'any 1996.

Palma, 5 de març del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea.

L'extinta Conselleria de Governació durant els mesos que
va existir, gener a juny de 1996, no va concedir cap subvenció per
ala creació de nous mitjans de comunicació.

Pel que fa a la Conselleria de la Funció Pública,
Conselleria de la Funció Pública i Interior des de juny del 1996,
tampoc no va concedir cap ajut per a la creació de nous mitjans de
comunicació durant l'any 1996.

Palma, 6 de març del 1997.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Diez.

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria i les
empreses que en depenen no han concedit cap ajut o subvenció per
a la creació de nous mitjans de comunicació durant l'any 1996.

Palma, 26 de febrer del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Per part de la Presidència del Govern no s'ha concedit
cap ajuda per a la creació de nous mitjans de comunicació durant
l'any 1996.

Palma, 21 de febrer del 1997.
La Secretària General Tècnica:
Margalida Cabrer González.

La Conselleria de Presidència no ha donat cap subvenció
durant l'any 1996 per crear nous mitjans de comunicació.

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

Per part de la Direcció General de Formació i l UGE no
s'han concedit ajuts pel concepte assenyalat.

Palma, 3 de març del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

La Conselleria d'Economia i Hisenda no ha concedit cap
ajut ni subvenció pel concepte demanat durant l'any 1996.

Palma, 20 de febrer del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 163/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a ajuts concedits als mitjans de
comunicació d'àmbit local. (BOPIB núm. 88 de 24 de gener del
1997).

Durant l'exercici pressupostari del 1996, la Direcció
General d'Educació no va efectuar convocatòries d'ajuts per als
mitjans de comunicació d'àmbit local.

La Direcció General de Cultura i Política Lingüística va
signar durant l'any 1996 un conveni de col•laboració amb
l'Associació de la Premsa Forana de Mallorca, per un import de
3.5000.000 pessetes (tres milions cinc-centes mil pessetes) per
donar suport a les revistes de premsa local.

La Direcció General d'Esports, durant l'any 1996, no ha
concedit cap subvenció ni ajut específic per als mitjans de
comunicació d'àmbit local.
 

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

Les ajudes concedides han estat:
- Editora Balear, SA (Diario de Mallorca): 20.000.000
- Rey Sol, SA (El Día del Mundo): 3.500.000

Palma, 21 de març del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Aquesta conselleria ni les empreses públiques que en
depenen no han concedit cap tipus d'ajuda per a la creació de nous
mitjans de comunicació d'àmbit local:

Palma, 10 de març del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ni per part del Servei Balear de la Salut, ni per l'empresa
pública Gesma, ni per part de la Conselleria de Sanitat i Consum
s'han concedit ajuts o subvencions durant l'any 1996 per a la creació
de nous mitjans de comunicació d'àmbit local.

Palma, 11 de març del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Aquesta Conselleria de Turisme, ni tampoc l'Ibatur, no
han concedit ajuts per als mitjans de comunicació d'àmbit local
durant l'any 1996.

Palma, 5 de març del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

L'extinta Conselleria de Governació durant els mesos que
va existir, gener a juny del 1996, no va concedir cap subvenció als
mitjans de comunicació d'àmbit local.

Pel que fa a la Conselleria de la Funció Pública,
Conselleria de la Funció Pública i Interior des de juny del 1996,
tampoc no va concedir cap subvenció als esmentats mitjans durant
l'any 1996.

Marratxí, 6 de març del 1997.
El Conseller de la Funció Pública i Interior.
José Antonio Berastain Diez.

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria i les
empreses que en depenen no han concedit cap ajut o subvenció als
mitjans de comunicació d'àmbit local.

Palma, 25 de febrer del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

La Direcció General de Formació i la UGE no han
concedit ajuts pel concepte assenyalat.

Palma, 3 de març del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.
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Per part de la Presidència del Govern, durant l'any 1996,
s'han concedit les següents ajudes a mitjans de comunicació
d'àmbit local:

Editora Balear, SA: 12.000.000 PTA
7 Setmanari: 700.000 PTA
Cadena Cope: 1.000.000 PTA
Associació Premsa Forana de Mallorca: 4.915.483 PTA
Associació Premsa Forana de Menorca: 914.189 PTA
Federació de TV Locals: 10.000.000 PTA

Palma, 21 de febrer del 1997.
La Secretària General Tècnica:
Margalida Cabrer González.

La Conselleria de Presidència no ha donat cap subvenció
durant l'andy 1996 als mitjans de comunicació locals.

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

La Conselleria d'Economia i Hisenda informa que no ha
concedit cap ajut ni subvenció pel concepte demanat durant l'any
1996.

Palma, 20 de febrer del 1997.
El Conseller d'Economina i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 171/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la despesa en publicitat
realitzada per l'Ibavi durant el 1996.  (BOPIB núm. 88 de 24 de
gener del 1997).

Total despeses publicitat any 1996: 3.069.620 pessetes.
a) Reportatges fotogràfics: 720.000 pessetes.
b) Premsa: 2.349.240 pessetes. (*)

(*) Menorca: 281.040 pessetes.
(*) Mallorca: 2.068.200 pessetes.

No s'ha realitzat cap campanya publicitària específica ni
patrocinat cap publicació ni programa de ràdio o televisió.
 

Palma, 15 d'abril del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 173/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la despesa en publicitat realitzada
per Sefobasa durant l'any 1996.  (BOPIB núm. 88 de 24 de gener del
1997).

Despeses publicitat Sefobasa 1996:

Mediterránea Internacional de Publicidad, S.A.:
FRA.377: 87.464 PTA (borsí de treball)
FRA.425: 647.438 PTA (contractacions medis aeris) (es

cancel•la amb dos abonaments de les empreses contractades)
FRA.910: 118.552 PTA (campanya processionària)

Hora Nova, S.A.:
FRA. 30581: 6.386.429 PTA (campanya "Vamos a plantar

un árbol") (es reb una subvenció extraordinària pel mateix import
per compensar l'esmentada despesa).

Despesa real 1996: 206.016-16%: 177.600 pessetes.
 

Palma, 22 de maig del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 208/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Balanzat, relativa a l'ampliació de la carretera de
Valldemossa fins al Campus de la UIB. (BOPIB núm. 88 de 24 de
gener del 1997).

La carretera de Valldemossa presenta una IMD que supera
els 28.000 vehicles quan a la Universitat hi ha període lectiu. En cas
contrari, la IMD baixa a 15.000 vehicles/dia.

La duplicació de la calçada projectada està justificada
abastament, fins i tot amb una xifra de 10.000 vehicles/dia.

No es port mantenir una carretera indefinidament amb
aquestes intensitats en les condicions de comoditat i seguretat.
 

Palma, 5 de maig del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger Pocoví.
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Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 209/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa al Pla pilot sobre gestió de
residus a Formentera. (BOPIB núm. 88 de 24 de gener del 1997).

La pregunta es dóna per contestada amb la interpel•lació
relativa a política de residus sòlids a l'illa de Formentera (RGEP
1466/97) tractada al Ple del passat dia 6 de maig.
 

Palma, 13 de maig del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 236/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a resultats del Pla pilot de
normalització lingüística al municipi de Sencelles. (BOPIB núm. 88
de 24 de gener del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va signar
un conveni amb l'Ajuntament de Sencelles per al Pla pilot de
normalització lingüística durant l'any 1996 amb un import total de
8.000.000 pessetes.

Les accions realitzades i les quantitats que s'hi han
destinat han estat les següents:
Normalització interna: 1.260.847 pessetes.
Normalització externa: 405.652 pessetes.
Promoció sociocultural: 3.075.161 pessetes.
Educació: 615.617 pessetes.

Totes aquestes despeses han estat justificades i han restat
un romanent d'1.326.265 pessetes.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports fa una
valoració positiva de la incidència que han tingut en el municipi
les accions planificades.

Per a l'any 1997, es pensa continuar amb els plans pilot
de normalització lingüística en els municipis, però està en estudi
quins seran els municipis i les quantitats assignades. 
 

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

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 237/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a resultats del Pla pilot de
normalització lingüística al municipi d'Alcúdia. (BOPIB núm. 88
de 24 de gener del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va signar
un conveni amb l'ajuntament d'Alcúdia per al Pla pilot de
normalització lingüística durant l'any 1996 amb un import total de
10.000.000 pessetes.

Les accions realitzades i les quantitats que s'hi han
destinat han estat les següents:
Normalització interna: 2.386.940 pessetes.
Normalització externa: 1.404.319 pessetes.
Promoció sociocultural: 2.616.287 pessetes.
Promoció socioeconòmica: 865.491 pessetes.
Educació: 2.780.835 pessetes.
Publicacions: 624.000 pessetes.

Totes aquestes despeses han estat justificades i no hi ha
hagut cap romanent.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports fa una
valoració positiva de la incidència que han tingut en el municipi
les accions planificades.

Per a l'any 1997, es pensa continuar amb els plans pilot
de normalització lingüística en els municipis, però età en estudi
quins seran els municipis i les quantitats assignades.
 

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

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 238/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat relativa a resultats del Pla pilot de normalització lingüística
al municipi de Sant Josep de sa Talaia. (BOPIB núm. 88 de 24 de
gener del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va signar un
conveni amb l'ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per al Pla pilot
de normalització lingüística durant l'any 1996 amb un import total
de 10.000.000 pessetes.

Les accions realitzades i les quantitats que s'hi han
destinat han estat les següents:
Promoció sociocultural: 2.845.654 pessetes.
Normalització interna de l'ajuntament i dels centres dependents:
2.225.468 pessetes.
Normalització de retolació externa del municipi: 564.050 pessetes.
Promoció socioeconòmica: 53.708 pessetes.
Educació: 984.389 pessetes.
Publicacions: 801.600 pessetes.

Totes aquestes despeses han estat justificades i ha restat
un romanent de 2.52.131 pessetes.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports fa una
valoració positiva de la incidència que han tingut en el municipi les
accions planificades.

Per a l'any 1997, es pensa continuar amb els plans pilot de
normalització lingüística en els municipis, però està en estudi quins
seran els municipis i les quantitats assignades.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 239/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a resultats del Pla pilot de
normalització lingüística al municipi de Campos. (BOPIB núm. 88
de 24 de gener del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va signar
un conveni amb l'Ajutnament de Campos per al Pla pilot de
normalització lingüística durant l'any 1996 amb un import total de
8.000.000 pessetes.

Les accions realitzades i les quantitats que s'hi han
destinat han estat les següents:
Normalització de la retolació dels carrers: 4.980.000 pessetes.
Normalització interna: 410.795 pessetes.
Promoció sociocultural: 10.885 pessetes.
Publicacions: 898.434 pessetes.
Educació: 1.666.600 pessetes.

Totes aquestes despeses han estat justificades i ha restat
un romanent de 33.866 pessetes.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports fa una
valoració positiva de la incidència que han tingut en el municipi
les accions planificades.

Per a l'any 1997, es pensa continuar amb els plans pilot
de normalització lingüística en els municipis, però està en estudi
quins seran els municipis i les quantitats assignades.
 

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

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 240/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a resultats del Pla pilot de
normalització lingüística al municipi d'Alaior. (BOPIB núm. 88 de
24 de gener del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va signar
un conveni amb l'ajuntament d'Alaior per al pla pilot de
normalització lingüística durant l'any 1996 amb un import total de
7.000.000 pessetes.

Les accions realitzades i les quantitats que s'hi han
destinat han estat les següents:
Normalització lingüística de l'ajuntament i dels centres
dependents: 1.168.988 pessetes. 
Normalització externa: 1.030.940 pessetes.
Promoció sociocultural: 3.572.233 pessetes.
Publicacions: 173.250 pessetes.

Totes aquestes despeses han estat justificades i ha restat
un romanent de 1.054.579 pessetes.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports fa una
valoració positiva de la incidència que han tingut en el municipi
les accions planificades.

Per a l'any 1997, es pensa continuar amb els plans pilot
de normalització lingüística en els municipis, però està en estudi
quins seran els municipis i les quantitats assignades.
 

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

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 241/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a resultats del Pla pilot de
normalització lingüística al municipi de Pollença. (BOPIB núm. 88
de 24 de gener del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va signar un
conveni amb l'ajuntament de Pollença per al Pla pilot de
normalització lingüística durant l'any 1996 amb un import total de
4.000.000 pessetes.

Les accions realitzades i les quantitats que s'hi han
destinat han estat les següents:
Normalització interna de l'ajuntament i dels centres dependents:
359.260 pessetes.
Normalització externa: 1.496.400 pessetes.
Educació: 1.286.943 pessetes.
Publicacions: 315.780 pessetes.

Totes aquestes despeses han estat justificades i ha restat
un romanent de 541.617 pessetes.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports fa una
valoració positiva de la incidència que han tingut en el municipi les
accions planificades.

Per a l'any 1997, es pensa continuar amb els plans pilot de
normalització lingüística en els municipis, però està en estudi quins
seran els municipis i les quantitats assignades.
 

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

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 242/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a resultats del Pla pilot de
normalització lingüística al municipi de Porreres. (BOPIB núm. 88
de 24 de gener del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va signar un
conveni amb l'ajutnament de Porreres per al Pla pilot de
normalització lingüística durant l'any 1996 amb un import total de
8.000.000 pessetes.

Les accions realitzades i les quantitats que s'hi han
destinat han estat les següents:
Promoció sociocultural: 1.385.138 pessetes.
Normalització lingüística interna de l'ajuntament: 2.996.239
pessetes.
Promoció socioeconòmica: 225.925 pessetes.
Educació: 1.233.470 pessetes.
Publicacions: 2.153.220 pessetes.

Totes aquestes despeses han estat justificades i ha restat
un romanent de 6.008 pessetes.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports fa una
valoració positiva de la incidència que han tingut en el municipi les
accions planificades.

Per a l'any 1997, es pensa continuar amb els plans pilot de
normalització lingüística en els municipis, però està en estudi quins
seran els municipis i les quantitats assignades.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 294/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a pas elevat en la ronda de Maó.
(BOPIB núm. 88 de 24 de gener del 1997).

1.- No s'ha realitzat cap estudi d'impacte visual ja que el
punt 7 de l'Informe de Supervisió 93-214P diu textualment
"D'acord amb l'article 17.4 de la Llei de Carreteres de la CAIB no
és necessari fer una AIA".

2.- L'opció d'aquesta solució fou adoptada per donar
seguretat als escolars que accedeixen al col•legi des de la població
o des de l'aparcament, ja que el tràfic previsible tindrà cada dia
major importància.

3.- Les diferents alternatives es plantejaren a
l'ajuntament, amb assistència del cap d'aquest departament, qui va
exposar les dificultats d'un pas inferior. Resumint, és més
important la vida de les persones que l'impacte visual.
 

Palma, 17 de març del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 355/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa als estudiants matriculats en
Filologia Catalana, Filologia Hispànica, Filosofia, Geografia,
Història i Història de l'Art a la UIB. (BOPIB núm. 88 de 24 de
gener del 1997).

La quantitat d'estudians mallorquins matriculats per
seguir estudis de Filologia Catalana, Filologia Hispànica,
Filosofia, Geografia, Història i Història de l'Art a la Universitat de
les Illes Balears en el curs 1996/1997 és de 1.527 alumnes,
desglossat de la següent manera:

Filologia catalana: 261 alumnes.
Filologia hispànica: 223 alumnes.
Filosofia: 158 alumnes.
Geografia: 231 alumnes.
Història: 321 alumnes.
Història de l'art: 333 alumnes.

La quantitat d'estudiants menorquins matriculats per
seguir estudis de Filologia Catalana, Filologia Hispànica,
Filosofia, Geografia, Història i Història de l'Art a la Universitat de
les Illes Balears en el curs 1996/1997 és de 57 alumnes, desglossat
de la següent manera:

Filologia catalana: 14 alumnes.
Filologia hispànica: 4 alumnes.
Filosofia: 5 alumnes.
Geografia: 8 alumnes.
Història: 20 alumnes 
Història de l'art: 6 alumnes.

La quantitat d'estudiants eivissencs matriculats per
seguir estudis de Filologia catalana, Filologia Hispànica, Filosofia,
Geografia, Història i Història de l'Art a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 1996/1997 és de 46 alumnes, desglossat de la
següent manera:

Filologia catalana: 5 alumnes.
Filologia hispànica: 5 alumnes.
Filosofia: 2 alumnes.
Geografia: 7 alumnes.
Història: 13 alumnes.
Història de l'art: 14 alumnes.

La quantitat d'estudiants formenterencs matriculats per
seguir estudis de Filologia Catalana, Filologia Hispànica,
Filosofia, Geografia, Història i Història de l'Art a la Universitat de
les Illes Balears en el curs 1996/1997 és de 5 alumnes, desglossat
de la següent manera:

Filologia catalana: 1 alumne.
Filosofia: 2 alumnes.
Història: 2 alumnes.
Història de l'art: 1 alumne.

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

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 356/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa als estudiants matriculats en
Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de l'Educació, Educació Social,
Mestre i Infermeria a la UIB. (BOPIB núm. 88 de 24 de gener del
1997).

La quantitat d'estudiants mallorquins matriculats per
seguir estudis de Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de
l'Educació, Educació Social, Mestre i Infermeria a la Universitat de
les Illes Balears en el curs 1996/1997 és de 2.870 alumnes,
desglossat de la següent manera:

Psicologia: 617 alumnes.
Psicopedagogia: 96 alumnes.
Ciències de l'educació: 354 alumnes.
Educació social: 115 alumnes.
Mestre: 1391 alumnes.
Infermeria: 297 alumnes.

La quantitat d'estudiants menorquins matriculats per
seguir estudis de Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de
l'Educació, Educació Social, Mestre i Infermeria a la Universitat de
les Illes Balears en el curs 1996/1997 és de 160 alumnes, desglossat
de la següent manera:

Psicologia: 21 alumnes.
Psicopedagogia: 10 alumnes.
Ciències de l'educació: 17 alumnes.
Educació social: 2 alumnes.
Mestre: 101 alumnes.
Infermeria: 9 alumnes.

La quantitat d'estudiants eivissencs matriculats per seguir
estudis de Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de l'Educació,
Educació Social, Mestre i Infermeria a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 1996/1997 és de 139 alumnes, desglossat de la
següent manera:

Psicologia: 18 alumnes.
Psicopedagogia: 7 alumnes.
Ciències de l'educació: 15 alumnes.
Educació social: 3 alumnes.
Mestre: 93 alumnes.
Infermeria: 3 alumnes.

La quantitat d'estudiants formenterencs matriculats per
seguir estudis de Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de
l'Educació, Educació Social, Mestre i Infermeria a la Universitat de
les Illes Balears en el curs 1996/1997 és de 7 alumnes, desglossat de
la següent manera:

Psicologia: 3 alumnes.
Mestre: 4 alumnes.

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

A la Pregunta RGE núm. 357/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa als estudiants matriculats en la
facultat de Dret a la UIB.  (BOPIB núm. 88 de 24 de gener del
1997).

La quantitat d'estudiants mallorquins matriculats per
seguir estudis de Dret a la Universitat de les Illes Balears en el
curs 1996/1997 és de 2.217 alumnes.

La quantitat d'estudiants menorquins matriculats per
seguir estudis de Dret a la Universitat de les Illes Balears en el
curs 1996/1997 és de 55 alumnes.

La quantitat d'estudiants formenterencs matriculats per
seguir estudis de Dret a la Universitat de les Illes Balears en el
curs 1996/1997 és de 2 alumnes.
 

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

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 358/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa als estudiants matriculats en
Empreses i Activitats Turístiques, i Titulació Superior en Turisme
a la UIB. (BOPIB núm. 88 de 24 de gener del 1997).

La quantitat d'estudiants mallorquins matriculats per
seguir estudis d'Empreses i Activitats Turístiques i Titulació
Superior en Turisme a la Universitat de les Illes Balears en el curs
1996/1997 és de 1.071 alumnes.

La quantitat d'estudiants menorquins matriculats per
seguir estudis d'Empreses i Activitats Turístiques i Titulació
Superior en Turisme a la Universitat de les Illes Balears en el curs
1996/1997 és de 20 alumnes.

La quantitat d'estudiants eivissencs matriculats per
seguir estudis d'Empreses i Activitats Turístiques i Titulació
Superior en Turisme a la Universitat de les Illes Balears en el curs
1996/1997 és de 5 alumnes.

La quantitat d'estudiants formenterencs matriculats per
seguir estudis d'Empreses i Activitats Turístiques i Titulació
Superior en Turisme a la Universitat de les Illes Balears en el curs
199671997 és de 4 alumnes.
 

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

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 359/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa als estudiants matriculats en la
Universitat de les Illes Balears.  (BOPIB núm. 88 de 24 de gener
del 1997).

La quantitat d'estudiants mallorquins matriculats per
seguir estudis a la Universitat de les Illes Balears en el curs
1996/1997 és de 13.632 alumnes.

La quantitat d'estudiants menorquins matriculats per
seguir estudis a la Universitat de les Illes Balears en el curs
1996/1997 és de 443 alumnes.

La quantitat d'estudiants eivissencs matriculats per
seguir estudis a la Universitat de les Illes Balears en el curs
1996/1997 és de 483 alumnes.

La quantitat d'estudiants formenterencs matriculats per
seguir estudis a la Universitat de les Illes Balears en ell curs
1996/1997 és de 42 alumnes.
 

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

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 360/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa als estudis matriculats en l'escola de
Treball Social a Palma de Mallorca. (BOPIB núm. 88 de 24 de
gener del 1997).

La quantitat d'estudiants mallorquins matriculats per
seguir estudis a l'escola de Treball Social de Palma de Mallorca, en
el curs 1996/1997 és de 329 alumnes.

La quantitat d'estudiants menorquins matriculats per
seguir estudis a l'escola de Treball Social de Palma de Mallorca, en
el curs 199671997 és de 2 alumnes.

La quantitat d'estudiants eivissencs matriculats per seguir
estudis a l'escola de Treball Social de Palma de Mallorca, en el curs
1996/1997 és de 6 alumnes.

La quantitat d'estudiants formenterencs matriculats per
seguir estudis a l'escola de Treball Social de Palma de Mallorca, en
el curs 1996/1997 és de 3 alumnes.
 

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

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 361/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa als estudiants matriculats en
Administració i Direcció d'Empreses i Economia. (BOPIB núm. 88
de 24 de gener del 1997).

La quantitat d'estudiants mallorquins matriculats per
seguir estudis d'Administració d'Empreses i Economia a la
Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997 és de 962
alumnes, desglossats de la següent manera:

Administració i Direcció d'Empreses: 471 alumnes.
Economia: 491 alumnes.

La quantitat d'estudiants menorquins matriculats per
seguir estudis d'Administració i Direcció d'Empreses i Economia a
la Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997 és de 17
alumnes, desglossats de la següent manera:

Administració i Direcció d'Empreses: 11 alumnes.
Economia: 6 alumnes.

La quantitat d'estudiants eivissencs matriculats per seguir
estudis d'Administració i Direcció d'Empreses i Economia a la
Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997 és de 22
alumnes, desglossats de la següent manera:

Administració i Direcció d'Empreses: 13 alumnes.
Economia: 9 alumnes.

La quantitat d'estudiants formenterencs matriculats per
seguir estudis d'Administració i Direcció d'Empreses i Economia a
la Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997 és de 3
alumnes, desglossats de la següent manera:

Administració i Direcció d'Empreses: 3 alumnes.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 362/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa als estudiants matriculats en
Ciències Empresarials a la UIB (BOPIB núm. 88 de 24 de gener
del 1997).

La quantitat d'estudiants mallorquins matriculats per
seguir estudis de Ciències Empresarials a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 1996/1997 és de 1.648 alumnes.

La quantitat d'estudiants menorquins matriculats per
seguir estudis de Ciències Empresarials a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 1996/1997 és de 55 alumnes.

La quantitat d'estudiants eivissencs matriculats per
seguir estudis de Ciències Empresarials a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 1996/1997 és de 103 alumnes.

La quantitat d'estudiants formenterencs matriculats per
seguir estudis de Ciències Empresarials a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 1996/1997 és de 7 alumnes.
 

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

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 363/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa als estudiants matriculats en
Física i en Química a la UIB. (BOPIB núm. 88 de 24 de gener del
1997).

La quantitat d'estudiants mallorquins matriculats per
seguir estudis de Física i Química a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 1996/1997 és de 452 alumnes,desglossat de la
següent manera:

Física: 172 alumnes.
Química: 280 alumnes.

La quantitat d'estudiants menorquins matriculats per
seguir estudis de Física i Química a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 1996/1997 és de 18 alumnes, desglossat de la
següent manera:

Física: 2 alumnes.
Química: 16 alumnes.

La quantitat d'estudiants eivissencs matriculats per
seguir estudis de Física i Química a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 1996/1997 és de 17 alumnes, desglossat de la
següent manera:

Física: 11 alumnes.
Química: 6 alumnes.

La quantitat d'estudiants formenterencs matriculats per
seguir estudis de Física i Química a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 1996/1997 és de 0 alumnes.
 

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

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 364/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa als estudiants matriculats en
universitats radicades fora de les Illes Balears. (BOPIB núm. 88 de
24 de gener del 1997).

Les dades exactes que disposam es refereixen al nombre
d'estudiants mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs
que ha demanat el trasllat d'expedient a altres universitats al curs
1996/1997 i anys immediats anteriors que són:

-1996/1997: 477 mallorquins, 106 menorquins i 155
eivissencs i formenterencs.

-1995/1996: 497 mallorquins, 113 menorquins i 198
eivissencs i formenterencs.

-1994/1995: 423 mallorquins, 101 menorquins i 119
eivissencs i formenterencs.

-1993/1994: 395 mallorquins, 73 menorquins i 78
eivissencs i formenterencs.

-1992/1993: 406 mallorquins, 79 menorquins i 85
eivissencs i formenterencs.

Tenint en compte que els alumnes que es matriculen a
altres universitats diferents ala UIB han de seguir aquest tràmit
resulta una dada significativa però a la qual s'ha de deduir un
percentatge d'estudiants que no formalitzen la matrícula, que
abandonen al llarg de la seva carrera universitària i que fins i tot
tornen ala UIB.

Per totes aquestes raons i segons els estudis fets ala UIB
com a altres universitats estimam:

- Mallorquins: entre 2000 i 2.200 alumnes.
- Menorquins: entre 450 i 500 alumnes.
- Eivissencs i formenterencs: entre 600 i 650 alumnes.

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

A la Pregunta RGE núm. 365/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa als estudiants matriculats en
l'escola de Magisteri a la UIB. (BOPIB núm. 88 de 24 de gener del
1997).

La quantitat d'estudiants mallorquins matriculats per
seguir estudis de Magisteri a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 1996/1997 és de 1.391 alumnes.

La quantitat d'estudiants menorquins matriculats per
seguir estudis de Magisteri a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 1996/1997 és de 101 alumnes.

La quantitat d'estudiants eivissencs matriculats per
seguir estudis de Magisteri a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 1996/1997 és de 93 alumnes.

La quantitat d'estudiants formenterencs matriculats per
seguir estudis de Magisteri a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 1996/1997 és de 8 alumnes.
 

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

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 419/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa als estudiants matriculats en
Biologia (BOPIB núm. 88 de 24 de gener del 1997).

La quantitat d'estudiants mallorquins matriculats per
seguir estudis de Biologia a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 1996/1997 és de 379 alumnes.

La quantitat d'estudiants menorquins matriculats per
seguir estudis de Biologia ala Universitat de les Illes Balears en el
curs 1996/1997 és de 7 alumnes.

La quantitat d'estudiants eivissencs matriculats per
seguir estudis de Biologia a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 1996/1997 és de 13 alumnes.

La quantitat d'estudiants formenterencs matriculats per
seguir estudis de Biologia a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 1996/1997 és de 2 alumnes.
 

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

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 431/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria d'Educació Cultura i Esports durant
1996. (BOPIB núm. 88 de 24 de gener del 1997).

348/95
Vigilància i seguretat de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports, Conservatori de Música i Casa de Cultura.
Sistema d'adjudicació: Concurs, obert.
Adjudicatari: Grupo Protección Balear SA.
Tipus de contractació: assistència.
Import pressupostat: 8.500.000 pessetes.
Import d'adjudicació: 7.412.468 pessetes.
Núm. licitadors: 4

351/95
Neteja de totes les dependències de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports.
Sistema d'adjudicació: Concurs, obert.
Adjudicatari: Limpieza Brillo SA
Tipus de contractació: assistència.
Import pressupostat: 7.428.750 pessetes.
Import d'adjudicació: 6.850.000 pessetes.
Núm. licitadors: 5

59/96
Adquisició de trofeus per als campionats escolars i federats.
Sistema d'adjudicació: negociat sense publicitat.
Adjudicatari: Miguel Simonet Guardiola.
Tipus de contractació: subministrament.
Import pressupostat: 5.000.000 pessetes.
Import d'adjudicació: 5.000.000 pessetes.
Núm. licitadors: 1

63/96
Adquisició de vestuari esportiu.
Sistema d'adjudicació: concurs, obert.
Adjudicatari: Arrabal de Confecciones SL
Tipus de contractació: subministrament.
Import pressupostat: 5.000.000 pessetes.
Import d'adjudicació: 4.996.352 pessetes.
Núm. licitadors: 2

96/96
Remodelació i nova posada en funcionament de la piscina de 50 m.
del Poliesportiu Príncipes de España.
Sistema d'adjudicació: Concurs, obert.
Adjudicatari: Contratas y Obras SA
Tipus de contractació: obres.
Import pressupostat: 46.818 290 pessetes.
Import d'adjudicació: 39.701.909 pessetes.
Núm. licitadors: 6

179/96
Reforma de l'Escola de Vela Calanova.
Sistema d'adjudicació: subhasta, oberta.
Adjudicatari: Ferrer Pons Hermanos, SA
Tipus de contractació: obres.
Import pressupostat: 26.550.099 pessetes.
Import d'adjudicació: 24. 412.000 pessetes.
Núm. licitadors: 3

228/96
Remodelació i nova ordenació del pavelló cobert del Poliesportiu
Príncipes de España.
Sistema d'adjudicació: subhasta, oberta.
Adjudicatari: Compañía Internacional de Construcción y Diseño SA
(CONDISA)
Tipus de Contractació: obres.
Import pressupostat: 20.583.197 pessetes.
Import d'adjudicació: 18.358.971 pessetes.
Núm. licitadors: 1

271/96
Adquisició del tom I del llibre "Els Reis de Mallorca"
Sistema d'adjudicació: negociat sense publicitat.
Adjudicatari: Promo Mallorca Ediciones SL.
Tipus de contractació: subministrament.
Import pressupostat: 10.000.000 pessetes.
Import d'adjudicació: 10.000.000 pessetes.
Núm. licitadors: 1



BOPIB núm.112 - 21 de juliol del 1997 3091

296/96
Edició de 1.000 exemplars del llibre "Les Rondaies a l'escola"
Sistema d'adjudicació: negociat sense publicitat.
Adjudicatari: Editorial Moll SA.
Tipus de contractació: assistència.
Import pressupostat: 2.250.000 pessetes.
Import d'adjudicació: 2.250.000 pessetes.
Núm. licitadors: 1
 

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

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 432/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de Turisme durant 1996. (BOPIB
núm. 88 de 24 de gener del 1997).

Aquesta conselleria de Turisme ha adjudicat els següents
contractes administratius durant l'any 1996:

- Projecte Escola d'Hostaleria 2ª fase, obres addicionals
núm. 2.

Objecte del contracte: es pretén la incorporació al
projecte original d'unes modificacions, com són dotar l'edifici
d'infraestructura informàtica, la reparació de carències detectades
en el projecte original i altres modificacions que la Direcció
Facultativa de les obres creu necessàries introduir.

Import: 12.066.823 pessetes.

Procediment de contractació: negociat sense publicitat.
 

Palma, 3 de març del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 435/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) (BOPIB núm. 88 de 14 de
febrer del 1997).

- Rehabilitació de la via de la línia ferroviària Palma-
Inca: Es tragué a concurs, i s'adjudicà a l'oferta més econòmica
presentada per COMSA S.A., pel preu de 215.550.035 PTA, que
suposa una baixa del 35% sobre el pressupost de contracta. Al
concurs per procediment obert, s'hi presentaren 7 licitadors.

- Construcció i subministrament de dues unitats de tren
diesel-hidràuliques: L'any 1994 es tragué a concurs per
procediment obert, on es presentaren 4 licitadors, la construcció
i el subministrament de 4 unitats de tren diesel hidràulic, i
s'adjudicà a l'oferta més econòmica, presentada per
Construcciones i Auxiliar de Ferrocarril (CAF), pel preu unitari de
223 milions de pessetes (IVA inclòs). Les unitats entraren en
servei el mes de juny de 1994. El contracte subscrit amb CAF, el
29 de juliol de 1994, contemplava l'opció de compra de dues
unitats addicionals.

L'any 1996, s'ha exercitat el dret d'opció, i s'ha
encarregat a CAF la construcció i subministrament de 2 unitats de
tren diesel-hidràuliques pel preu unitari de 221.913.043 PTA (IVA
inclòs), aquestes dues unitats començaren a funcionar el mes de
juliol de 1997.

- Obres complementàries al projecte de rehabilitació de
la via: Durant l'exercici 1996 s'ha adjudicat a COMSA S.A., com
a empresa adjudicatària del projecte principal, l'execució d'obres
complementàries al projecte de rehabilitació de la via i necessàries
per al perfeccionament del projecte principal de rehabilitació de
la via. El cost de les obres complementàries va ser de 6.533.695
PTA (IVA no inclòs).

Palma, 10 de març del 1997.
La Conselleria de Foment.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 436/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per Semilla
S.A. durant 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

L'empresa pública Serveis de Millora Agrària S.A.
(Semilla S.A.) durant l'any 1996 ha subscrit els contractes següents:

1. Hoja de encargo, de data 8 de gener de 1996, sobre la
base de l'acord pres pel Consell d'Administració, de dia 22 de
desembre de 1995, subscrita amb l'enginyer industrial Sr. Santiago
Alcazar 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 Sr. Alcazar,
s'obtingueren ofertes dels tècnics següents, amb indicació del seu
import:

- Estudios de Ingeniería de Baleares S.L., oferta de
2.028.000 pessetes.

- Enginyeria Tècnica de Projectes i Instal•lacions S.L.,
oferta de 2.551.624 pessetes.

- Ingeniería Balear, oferta de 5.134.000 pessetes.

2. Contracte de data 26 de març de 1996, subscrit amb La
Caixa, pel qual es modifica el període de mancança i el calendari
d'amortitzacions del contracte de préstec número 301.700426-14.

3. Contracte de data 18 d'abril de 1996, subscrit amb el
Banc de Crèdit Balear, pel qual es modifica el període de mancança
i el calendari d'amortitzacions del contracte de préstec número 051-
0001-17.

4. Contracte de data 18 d'abril de 1996, subscrit amb Sa
Nostra, Caixa de Balears, pel qual es modifica el període de
mancança i el calendari d'amortitzacions del contracte de préstec
número 2.072.421-69.

5. Contracte de data 1 d'agost de 1996, subscrit entre
Serveis de Millora Agrària S.A., Plantes Dissecades S.A., Agro
Pirineos Ayerbe S.L. i Canaves Comercial S.A., pel qual es
pignoren accions de Plantes Dissecades S.A. i es constitueix
penyora mobiliària dels actius d'aquesta mateixa entitat a favor de
Semilla S.A., en contraprestació de l'aval prestat per Serveis de
Millora Agrària S.A. a favor de Plantes Dissecades S.A., per un
import de 75.000.000 de pessetes.

6. Contracte de data 1 de setembre de 1996, subscrit
conjuntament per Serveis de Millora Agrària S.A., Herbextract S.L.
i els set agricultors participants en l'experiència del cultiu de plantes
medicinals, pel qual es dóna per acabada la fase experimental
d'aquest cultiu, ja que es consideren aconseguits els objectius que
s'havien marcat en el moment d'iniciar l'experiència, i s'inicia una
nova fase de producció en la qual la relació entre els agricultors
productors i l'entitat compradora, Herbextract S.L., serà de forma
directa.

7. Contracte de data 20 de setembre de 1996, subscrit amb
l'entitat Melchor Mascaró S.A., referent a l'execució de la primera
fase del projecte tècnic titulat "Modificació i ampliació de serveis
al polígon de sa Vileta, sa Pobla Mallorca", per un import total de
44.874.000 pessetes. A la convocatòria, s'hi presentaren un total
d'11 licitadors, la millor oferta fou la presentada per l'entitat
Melchor Mascaró S.A. i la baixa obtinguda sota el pressupost del
projecte tècnic va ser del 22,95%.

8. Contracte de data 18 de desembre de 1996, subscrit
entre Serveis de Millora Agrària S.A., Serveis Forestals de Balears
S.A. i Don Juan Monjo Bordoy, pel qual finalitza i es liquida el
"contracte a mitges" entre Serveis de Millora Agrària S.A. i Don
Juan Monjo Bordoy, referent a la finca Son Espanyol, i s'estableix
un compromís per part de Serveis Forestals de Balears S.A. de
subscriure un nou "contracte a mitges" amb Don Juan Monjo
Bordoy. 
 

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

A la Pregunta RGE núm. 437/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
Sefobasa durant 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Títol, activitat o projecte: Contractació de dos
helicòpters contra incendis.

Forma d'adjudicació: Concurs públic.
Empresa adjudicatària: Helisureste.
Pressupost d'adjudicació: 44.491.200
% de baixa: 0

Títol, activitat o projecte: Contractació d'un avió de
vigilància contra incendis a Mallorca.

Forma d'adjudicació: Concurs públic.
Empresa adjudicatària: Tratamientos Martínez Ridao.
Pressupost d'adjudicació: 8.900.000
% de baixa: 0

Títol, activitat o projecte: Contractació de quatre avions
d'extinció amb base a Mallorca i a Eivissa.

Forma d'adjudicació: Concurs públic.
Empresa adjudicatària: Tratamientos Martínez Ridao
Pressupost d'adjudicació: 69.100.000
% de baixa: 0

Títol, activitat o projecte: Contractació projecte:
campanya desratització de l'illa de Dragonera.

Forma d'adjudicació: Concurs públic.
Empresa adjudicatària: Will Kill.
Pressupost d'adjudicació: 1.669.000
% de baixa: 12,16

 
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 438/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
Ibabsa durant 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

L'empresa Institut de Biologia Animal de Balears S.A.
no ha realitzat cap contracte durant l'any 1996.
 

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

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 439/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per l'Institut
d'Estudis Baleàrics durant 1996  (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer
del 1997).

Hem de manifestar que aquest Institut d'Estudis Baleàrics
no va adjudicar cap contracte l'any 1996.
 

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

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 441/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per Serbasa
durant 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Informam que no se'n tramet relació alguna, ja que no
existeix cap contracte d'aquestes característiques adjudicat per
Serbasa durant l'any 1996.
 

Palma, 24 de febrer del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual
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Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 442/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
Gestió Sanitària de Mallorca (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del
1997).

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

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 444/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
l'Ibasan durant 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

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

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 446/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
l'Institut Balear de Disseny durant 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de
febrer del 1997).

Contractes de l'Institut Balear de Disseny l'any 1996:

Data: 2/1
Durada: 31/12

 Objecte: Elaborar dos quaderns a l'any de tendències de
moda sobre calçat i assistir a totes les fires internacionals
necessàries per obtenir la informació precisa. Visites
d'assessorament a empreses. Participar en la correcció d'altres
quaderns de tendències.

Import: 2.972.000
Professional contractat: Sra. Verònica Solivellas
Tipus de contracte: Arrendament serveis

Data: 2/1
Durada: 31/12
Objecte: Suport als dos quaderns de tendències de calçat

en la seva confecció (dibuixos, materials, fotografies, etc.).
Import: 883.000
Professional contractat: Sra. Paz Bibiloni
Tipus de contracte: Arrendament serveis

Data: 2/1
Durada: 31/12
Objecte: Elaborar dos quaderns a l'any de tendències de

moda sobre bosses i assistir a totes les fires internacionals
necessàries per obtenir la informació precisa. Visites
d'assessorament a empreses. Participar en la correcció d'altres
quaderns de tendències.

Import: 2.979.000
Professional contractat: Sra. Jerónima Pilar Corró
Tipus de contracte: Arrendament serveis

Data: 2/2
Durada: 31/12
Objecte: Suport als dos quaderns de tendències de bosses

en la seva confecció (dibuixos, materials, fotografies, etc.) i suport
a altres quaderns de tendències.

Import: 1.568.000
Professional contractat: Sra. Immaculada Compte
Tipus de contracte: Arrendament serveis

Data: 2/1
Durada: 30/6
Objecte: Il•lustrar i dissenyar gràficament els quaderns de

tendències de moda (calçat, bosses, bijuteria i peces de vestir).
Import: 1.218.000
Professional contractat: Sra. Lucía Moras
Tipus de contracte: Arrendament serveis

Data: 2/1
Durada: 30/6
Objecte: Tasques de reproducció, manipulació i edició

dels quaderns de tendències de moda i d'altres publicacions
controlades per l'ID.

Import: 971.240
Professional contractat: Sra. Isabel Valle
Tipus de contracte: Arrendament serveis

Data: 2/1
Durada: 12/3
Objecte: Dissenyar i maquetar gràficament publicacions

i fullets encarregats a l'ID per conselleries i entitats públiques.
Import: 428.860
Professional contractat: Sr. Antonio Noguera
Tipus de contracte: Arrendament serveis

Data: 2/1
Durada: 31/12
Objecte: Dissenyar, responsabilitzar-se de la producció

gràfica i coordinació amb esdeveniments firals, congressos i
exposicions encarregats a l'ID.

Import: 3.972.000
Professional contractat: Sr. Albert Roca
Tipus de contracte: Arrendament serveis

Data: 2/2
Durada: 31/12
Objecte: Dissenyar i maquetar publicacions pròpies de

l'ID (llibres sobre disseny en artesania, fullets, estands, etc.).
Import: 2.400.000
Professional contractat: Sr. Carlos Guindos
Tipus de contracte: Arrendament serveis

Palma, 25 de febrer del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 447/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per l'Ibatur
durant 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).



3094 BOPIB núm.112 - 21 de juliol del 1997

Relació de contractes adjudicats, mitjançant concurs, per
l'Ibatur durant l'any 1996:

Objecte del contracte: Reedició fulletó "Dossier de
premsa".

Pressupost de licitació: 7.200.000 pessetes.
Adjudicatari: Impremta Bahía S.L.
Nombre de licitadors: 7
Preu d'adjudicació: 3.806.587 pessetes
Baixa obtinguda: 3.393.413 pessetes

Objecte del contracte: Reedició fulletó "Cuatro Islas".
Pressupost de licitació: 16.182.000 pessetes
Adjudicatari: Impremta Bahía S.L.
Nombre de licitadors: 7
Preu d'adjudicació: 10.458.894 pessetes
Baixa obtinguda: 5.723.106 pessetes

Objecte del contracte: Reedició fulletó "Te quiero ver".
Pressupost de licitació: 25.000.000 pessetes
Adjudicatari: Ingrama S.A.
Nombre de licitadors: 7
Preu d'adjudicació: 16.998.500 pessetes
Baixa obtinguda: 8.001.500 pessetes

Objecte del contracte: Elaboració del disseny,
realització, muntatge i desmuntatge d'un estand a la Fira de
Londres World Travel Market.

Pressupost de licitació: 3.500.000 pessetes
Adjudicatari: Expofira Balear S.L.
Nombre de licitadors: 1
Preu d'adjudicació: 3.470.820 pessetes
Baixa obtinguda: 29.180 pessetes

Objecte del contracte: Elaboració del disseny,
realització, muntatge i desmuntatge d'un estand a la Fira de
Frankfurt Premiere Reisesommer 97.

Pressupost de licitació: 5.000.000 pessetes
Adjudicatari: Expofira Balear S.L.
Nombre de licitadors: 1
Preu d'adjudicació: 4.987.400 pessetes
Baixa obtinguda: 12.600 pessetes

Objecte del contracte: Elaboració del disseny,
realització, muntatge i desmuntatge d'estands per a la promoció
turística durant l'any 1997 a Fitur, Fitur Active, ITB. STIC i
Expovacaciones.

Pressupost de licitació: 24.000.000 pessetes
Adjudicatari: Imagen de Publicidad y Marketing S.A.
Nombre de licitadors: 5
Preu d'adjudicació: 23.602.075 pessetes
Baixa obtinguda: 398.925 pessetes

 
Palma, 5 de març del 1997.
El Conseller de Turisme:
José María González i Ortea

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 448/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per l'Ibavi
durant 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

- Consell d'Administració 31 de gener de 1996:

Construcció: Grup 25 V, C/Cuba, es Molinar
Adjudicatari: OCP S.A.
Tipus de contractació: concurrència pública
Pressupost: 115.468.563 pessetes
Import: 115.274.032 pessetes
Baixa: 194.531 pessetes
Nombre de licitadors: 8

Instal•lació o reparació ascensors C/ Caracas 10
Adjudicatari: Zardoya Otis (únic licitador per reparacions)
Import: 6.108.000 pessetes

Compra d'equips informàtics
Adjudicatari: Punt Bak
Tipus d'adjudicació: directa, prèvia petició d'ofertes a

empreses especialitzades
Pressupost: 3.500.000 pessetes

- Consell d'Administració 11 de març de 1996:

Addicionals 5 i 6 grup 69 V. Pont d'Inca
Adjudicatari: Dirpro
Imports: 8.349.163 i 1.026.560 pessetes respectivament

Aïllament de la forja del trespol del primer pis del grup 24
V. Son Espanyolet

Adjudicatari: Construcciones González
Tipus d'adjudicació: directa, prèvia petició de pressupost

a tres empreses especialitzades
Pressupost: 1.095 pessetes/metre quadrat, 650.000

pessetes

Liquidació obres no previstes grup 10 V. Caimari
Adjudicatari: Goccisa
Import: 4.277.302 pessetes

Segona fase Programa Ecoauditoria
Pressupost: 16.000.000 pessetes
Selecció de director de l'estudi d'ecoauditoria
Seleccionat: Sr. Martín Llobera O'Brian
Honoraris: 2.250.000 pessetes

- Consell d'Administració 29 d'abril de 1996:

Addicional grup 20 V. Alcúdia
Adjudicatari: Cavall Bernat
Import: 8.284.000 pessetes

Control tècnic projecte i execució grup 104 V. C/ Tomàs
Rul•lan

Tipus de contractació: directa, prèvia consulta a empreses
especialitzades

Adjudicatari: CEP Ibèrica
Import: 0,7% pressupost d'obra. 0,7% de 672.000.433

pessetes= 4.704.003 pessetes

Control de materials i mesuratges grup 104 V. C/ Tomàs
Rul•lan

Tipus d'adjudicació: directa, prèvia consulta a empreses
especialitzades

Adjudicatari: CEP Ibèrica
Import: 0,6% pressupost d'obra. 0,6% de 672.000.433

pessetes= 4.032.002 pessetes

Adjudicació resta d'obra pendent al grup 36 V. Es
Molinar. Oferta entre empreses de manteniment d'Ibavi, per
entendre que són les empreses més capacitades per realitzar l'obra
i que, en el seu dia, se seleccionaren per concurrència pública.

Import: 6.308.027 pessetes

- Consell d'Administració 1 d'agost de 1996:

Obra pendent grup 69 V. Es Pont d'Inca (rescissió
contracte amb Dirpro)
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Tipus d'adjudicació: adjudicació a UTE formada per la
resta d'industrials que venien treballant a l'obra

Adjudicatari: UTE entre Bernardo Cantallops, Pinturas
Acapulco S.L., Construcciones Hermanos Peralta S.L.. Rictus
S.A., Instalaciones y Contratas de Mallorca S.L.

Import: 27.667.409 pessetes

- Consell d'Administració 13 de novembre de 1996:

Addicional d'obra al grup 104 V. C/ Tomàs Rul•lan
(segons informe de control de CEP)

Adjudicatari: Ses nostres cases
Import: 2.972.697 pessetes

Reparació boïnders i façanes grup 6 V. Maó
Adjudicatari: Fusteria Mercadal
Tipus d'adjudicació: directa, prèvia consulta a empreses

especialitzades
Pressupost: 6.500.000 pessetes
Import: 2.426.711 pessetes
Baixa obtinguda: 4.073.289 pessetes

Consolidació 4 blocs Av. Mèxic (Polígon de Llevant)
Tipus d'adjudicació: concurrència pública
Adjudicatari: Construcciones González
Nombre de licitadors: 2
Pressupost: 42.295.213 pessetes
Import: A tipus

Consolidació tres blocs Ciutat de Queretaro (Polígon de
Llevant)

Tipus d'adjudicació: concurrència pública
Adjudicatari: ABISA
Nombre de licitadors: 2
Pressupost: 32.724.920 pessetes
Import: A tipus

- Consell d'Administració 30 de desembre de 1996:

Contracte de venda de 15 habitatges i subsegüent
execució d'obra a sa Pobla

Adjudicatari: Construccions ABISA S.L.
Import: Compravenda 35.184.200 pessetes
Execució d'bra: resta fins 112.098.650 pessetes
Tipus de contractació: concurrència pública
Baixa: A tipus

Palma, 4 d'abril del 1997.
La Conselleria de Foment

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 453/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eberhard Grosske, relativa a subvencions per a la
instal•lació d'energies alternatives (BOPIB núm. 88 de 14 de
febrer del 1997).

A l'illa d'Eivissa s'han sol•licitat 22 subvencions
d'energies alternatives (3 d'energia eòlica, 9 d'energia fotovoltàica
i 10 d'energia solar tèrmica), de les quals 10 han estat concedides,
totes per energia solar tèrmica.

A l'illa de Formentera no s'ha fet cap sol•licitud.

Els criteris a seguir per a la concessió han estat: el
compliment dels requisits establerts a l'Ordre de 15 de març de
1996 i, seguidament, l'ordre del registre d'entrada de l'expedinet
a la conselleria.
 

Palma, 21 de març del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 472/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a projecte d'expropiacions per a
l'execució de la via de ronda nord de Ciutadella (BOPIB núm. 88 de
14 de febrer de del 1997).

El projecte d'expropiacions per a l'execució de la via de
ronda nord de Ciutadella es va fer en base al projecte aprovat
definitivament dia 3 de gener de 1997 pel director general d'Obres
Públiques, una vegada instruït l'expedient d'informació pública, per
la qual cosa es va sol•licitar l'11 de febrer de 1997 la preceptiva
declaració d'urgència.
 

Palma, 1 d'abril del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 473/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a titulars dels terrenys afectats per
l'execució de la via ronda sud de Ciutadella (BOPIB núm. 88 de 14
de febrer del 1997).

El projecte d'execució de la vida ronda sud de Ciutadella
està en estudi i no s'ha aprovat tècnicament, per la qual cosa no
existeix relació dels afectats.
 

Palma, 1 d'abril del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 474/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló , relativa a titulars dels terrenys afectats per
l'execució de la via ronda nord de Ciutadella (BOPIB núm. 88 de 14
de febrer del 1997).

Número de finca: 1
Propietari: Concha Benito Saura
Long. mur: 120
Superfície terreny: 1.870
M2 edif.: 

Número de finca: 2
Propietari: Gabriel Mesquida Pons
Long. mur: 35
Superfície terreny: 20
M2 edif.:

Número de finca: 3
Propietari: Bartolomé Gornès Solivellas
Long. mur: 850
Superfície terreny: 8.480
M2 edif.: 40

Número de finca: 4
Propietari: José Benejam Anglada
Long. mur: 120
Superfície terreny: 1.445
M2 edif.:
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Número de finca: 5
Propietari: Maria i Juana Llofriu Moll
Long. mur: 110
Superfície terreny: 1.245
M2 edif.:

Número de finca: 6
Propietari: Leonor Vivo Comellas
Long. mur: 230
Superfície terreny: 2.845
M2 edif.:

Número de finca: 7
Propietari: Juan Fedelich Cursach
Long. mur: 95
Superfície terreny: 1.055
M2 edif.:

Número de finca: 8
Propietari: Bartolomé Gornès Solivellas
Long. mur: 170
Superfície terreny: 2.040
M2 edif.:

Número de finca: 9
Propietari: Apolonia Fedelich Fiol
Long. mur: 170
Superfície terreny: 3.820
M2 edif.: 12

Número de finca: 10
Propietari: María Jesús Capellà Díaz
Long. mur: 95
Superfície terreny: 70
M2 edif.:

Número de finca: 11
Propietari: Frac. Taltavull Pons
Long. mur: 50
Superfície terreny: 605
M2 edif.:

Número de finca: 12
Propietari: Jerónimo Capellà Alces
Long. mur: 180
Superfície terreny: 2.705
M2 edif.: 16

Número de finca: 13
Propietari: Roberto Vivo Benejam
Long. mur: 35
Superfície terreny: 425
M2 edif.:

Número de finca: 14
Propietari: Juan i Antonio Gener Mesquida
Long. mur: 12
Superfície terreny: 56
M2 edif.:

Número de finca: 15
Propietari: Apolonia Fedelich Fiol
Long. mur: 48
Superfície terreny: 1.050
M2 edif.:

Número de finca: 16
Propietari: Juan Coll Cardona
Long. mur: 32
Superfície terreny: 245
M2 edif.: 36

Número de finca: 17
Propietari: Isidoro Moragues Alzina
Long. mur: 40
Superfície terreny: 260
M2 edif.:

Número de finca: 18
Propietari: Nicolás Anglada Torres
Long. mur: 80
Superfície terreny: 1.125
M2 edif.:

Número de finca: 19
Propietari: María Fedelich Cursach
Long. mur: 100
Superfície terreny: 502
M2 edif.:

Número de finca: 20
Propietari: Roberto Vivo Benejam
Long. mur: 60
Superfície terreny: 570
M2 edif.: 15

Número de finca: 21
Propietari: germans Taltavull
Long. mur: 150
Superfície terreny: 1.450
M2 edif.: 

Número de finca: 22
Propietari: germans Soler Campins
Long. mur: 115
Superfície terreny: 2.140
M2 edif.: 
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Número de finca: 23
Propietari: José Pons Llorens
Long. mur: 68
Superfície terreny: 600
M2 edif.: 

Número de finca: 24
Propietari: Roberto Vivo Benejam
Long. mur: 140
Superfície terreny: 2.140
M2 edif.: 

Número de finca: 25
Propietari: Gabriel Marquès Pons
Long. mur: 60
Superfície terreny: 630
M2 edif.: 

Número de finca: 26
Propietari: Santiago Marquès Pons
Long. mur: 25
Superfície terreny: 330
M2 edif.: 

Número de finca: 27
Propietari: Garcia Domingo Pons
Long. mur: 40
Superfície terreny: 260
M2 edif.: 

Número de finca: 28
Propietari: Jorge Bosch Servera
Long. mur: 30
Superfície terreny: 160
M2 edif.: 

Número de finca: 29
Propietari: María Pons Coll
Long. mur: 70
Superfície terreny: 380
M2 edif.: 

Número de finca: 30
Propietari: Cristobal Pons Salord
Long. mur: 55
Superfície terreny: 350
M2 edif.: 

Número de finca: 31
Propietari: Ignacio Moll Pons
Long. mur: 28
Superfície terreny: 180
M2 edif.: 

Número de finca: 32
Propietari: Cristobal Pons Salord
Long. mur: 100
Superfície terreny: 1.010
M2 edif.: 

Número de finca: 33
Propietari: Francisco Vivo Amengual
Long. mur: --
Superfície terreny: 150
M2 edif.: 

Número de finca: 34
Propietari: Jaime Marqués Gelabert
Long. mur: --
Superfície terreny: 480
M2 edif.: 

Número de finca: 35
Propietari: Antonio Seguí Pons
Long. mur: 30
Superfície terreny: 630
M2 edif.: 

Número de finca: 36
Propietari: Juan Morlà Vidal
Long. mur: 30
Superfície terreny: 740
M2 edif.: 

Número de finca: 36'
Propietari: Francisco Cavaller Triany
Long. mur: 25
Superfície terreny: 110
M2 edif.: 

Número de finca: 36''
Propietari: Antonia Bosch Bosch
Long. mur: 25
Superfície terreny: 108
M2 edif.: 

Número de finca: 36'''
Propietari: Esperanza Pons Carretero
Long. mur: 25
Superfície terreny: 58
M2 edif.: 

Número de finca: 37
Propietari: Ajuntament
Long. mur: 30
Superfície terreny: 512
M2 edif.: 

Número de finca: 38
Propietari: Pedro Janer Mercadal
Long. mur: 30
Superfície terreny: 350
M2 edif.: 

Número de finca: 39
Propietari: MIguel Pons Salord
Long. mur: 20
Superfície terreny: 350
M2 edif.: 

Número de finca: 40
Propietari: Antonia Allès Taltavull
Long. mur: 55
Superfície terreny: 1.050
M2 edif.: 

Número de finca: 41
Propietari: José Enric Salord
Long. mur: 26
Superfície terreny: 380
M2 edif.: 

Número de finca: 42
Propietari: Sebastián Campins Bosch
Long. mur: 26
Superfície terreny: 385
M2 edif.: 
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Número de finca: 43
Propietari: Antonia Bosch Bosch
Long. mur: 35
Superfície terreny: 620
M2 edif.: 

Número de finca: 44
Propietari: Auxiliadora Campins Bosch
Long. mur: 55
Superfície terreny: 1.020
M2 edif.: 

Número de finca: 45
Propietari: Catalina Campins Bosch
Long. mur: 24
Superfície terreny: 620
M2 edif.: 

Número de finca: 46
Propietari: Margarita Campins Bosch
Long. mur: 24
Superfície terreny: 345
M2 edif.: 

Número de finca: 47
Propietari: Francisco Pardo Navarro
Long. mur: 20
Superfície terreny: 300
M2 edif.: 

Número de finca: 48
Propietari: Agueda Cortès Mercadal
Long. mur: 34
Superfície terreny: 510
M2 edif.: 

Número de finca: 49
Propietari: Juan Cantallops Casasnovas
Long. mur: 24
Superfície terreny: 390
M2 edif.: 36

Número de finca: 50
Propietari: Juana Casasnovas Calafat
Long. mur: 25
Superfície terreny: 432
M2 edif.: 70

Número de finca: 51
Propietari: José de Salard Pons
Long. mur: 117
Superfície terreny: 1.745
M2 edif.: 

Número de finca: 52
Propietari: hereus de Domingo Moll
Long. mur: 145
Superfície terreny: 1.570
M2 edif.: 

Número de finca: 53
Propietari: María Mar Anglada Salord
Long. mur: 160
Superfície terreny: 2.390
M2 edif.: 77

Número de finca: 54
Propietari: Francisco Vivo Esquella
Long. mur: 800
Superfície terreny: 14.730
M2 edif.: 

Número de finca: 55
Propietari: Juan Marquès Sastre
Long. mur: 205
Superfície terreny: 3.320
M2 edif.: 

Número de finca: 56
Propietari: Catalina Cursach Torres
Long. mur: 105
Superfície terreny: 1.950
M2 edif.: 

Número de finca: 57
Propietari: germans Bartolomé Pons Vaquer
Long. mur: 87
Superfície terreny: 1.230
M2 edif.: 

Número de finca: 58
Propietari: Pedro Bosch Allès
Long. mur: 80
Superfície terreny: 1.590
M2 edif.: 16

Número de finca: 59
Propietari: Bartolomé Vaquer Florit
Long. mur: 27
Superfície terreny: 220
M2 edif.: 40

Número de finca: 60
Propietari: Mateo Juan Moll
Long. mur: 80
Superfície terreny: 1.230
M2 edif.: 136

Número de finca: 61
Propietari: Juana Marquès Sastre
Long. mur: 120
Superfície terreny: 3.040
M2 edif.: 32

Número de finca: 62
Propietari: germans Hernández Arguinea
Long. mur: 80
Superfície terreny: 3.230
M2 edif.: 

Número de finca: 63
Propietari: Jaime Marquès Mercadal
Long. mur: 165
Superfície terreny: 2.390
M2 edif.: 

Número de finca: 64
Propietari: Juana Mercadal Marquès
Long. mur: 40
Superfície terreny: 370
M2 edif.: 

Número de finca: 65
Propietari: José Bosch Bosch
Long. mur: 125
Superfície terreny: 1.900
M2 edif.: 43
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Número de finca: 66
Propietari: Juana Mercadal Marquès
Long. mur: 20
Superfície terreny: 120
M2 edif.: 

Número de finca: 66-1
Propietari: Estació de servei
Long. mur: 25
Superfície terreny: 350
M2 edif.: 

Número de finca: 66-2
Propietari: GESA
Long. mur: --
Superfície terreny: 70
M2 edif.: 70

Número de finca: 67
Propietari: Ramon Moll Pons
Long. mur: 14
Superfície terreny: 220
M2 edif.: 169

Número de finca: 68
Propietari: Sebastián Marquès Taltavull
Long. mur: 20
Superfície terreny: 90
M2 edif.: 30

Número de finca: 69
Propietari: Pedro Calafat Torres
Long. mur: 15
Superfície terreny: 240
M2 edif.: 21

Número de finca: 70
Propietari: José Piris Torrent
Long. mur: 30
Superfície terreny: 1.140
M2 edif.: 84

Número de finca: 71
Propietari: germans Sintes Moll
Long. mur: 35
Superfície terreny: 820
M2 edif.: 

Número de finca: 72
Propietari: Damián Salord
Long. mur: 90
Superfície terreny: 1.250
M2 edif.: 166

Número de finca: 73
Propietari: José Sans Albadalejo
Long. mur: 12
Superfície terreny: 70
M2 edif.: 

Número de finca: 74
Propietari: José A. Calvo González
Long. mur: 60
Superfície terreny: 550
M2 edif.: 

Número de finca: 75
Propietari: Nicolás Anglada
Long. mur: 240
Superfície terreny: 3.190
M2 edif.: 

Número de finca: 76
Propietari: Francisco Salord Salord
Long. mur: 110
Superfície terreny: 1.730
M2 edif.: 

Número de finca: 77
Propietari: Repsol Butano S.A.
Long. mur: 130
Superfície terreny: 1.220
M2 edif.: 

Número de finca: 78
Propietari: MIguel Truyol Pons
Long. mur: 90
Superfície terreny: 1.270
M2 edif.: 12

Número de finca: 79
Propietari: Margarita Sintes tm. Maó
Long. mur: 300
Superfície terreny: 6.380
M2 edif.: 47

Número de finca: 80
Propietari: Juan Moll Bosch tm. Maó
Long. mur: 600
Superfície terreny: 8.070
M2 edif.: 32

 
Palma, 1 d'abril del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a document en relació a l'assassinat de Miguel

Angel Blanco Garrido.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió extraordinària i urgent de dia 14 de juliol del 1997,
aprovaren per unanimitat el document següent en relació a
l'assassinat de Miguel Angel Blanco Garrido:

Davant l'assassinat de Miguel Angel Blanco Garrido,
regidor d'Ermua, per part de la banda terrorista ETA i amb el suport
d'Herri Batasuna així com d'alguns grups marginals de la societat
basca, la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, fent-se ressò d'un sentiment unànime de les forces
polítiques d'aquesta Cambra, manifesten:

El desig de traslladar als familiars de Miguel Angel el seu
dolor i indignació per aquesta mort, que no té més sentit
que l'intent dels intolerants d'imposar-se per la força de
les armes, el tir a la nuca i la intransigència sobre els
sentiments democràtics i de pau de la societat espanyola
i, d'una manera especial, del Poble Basc.

La seva unió amb tots els que han fet de tota Espanya un
clamor a favor de l'alliberació de Miguel Angel i que,
després de conèixer la seva mort innocent han expressat
el seu dolor i indignació per la transgressió dels drets
humans a través d'un atemptat cruel contra la vida d'una
persona.

El rebuig total i categòric a les actuacions terroristes de la
banda ETA i la necessitat de denunciar la complicitat
d'Herri Batasuna que li dóna suport, provoca les
situacions i aprova aquests actes vandàlics i cruels per
trencar la convivència pacífica i tractar de desestabilitar
els sistemes de representació democràtica.

El suport a la Mesa d'Ajuria Enea, a l'Ajuntament
d'Ermua, a tot el poble d'aquesta localitat biscaïna i a la
totalitat d'institucions democràtiques del País Basc i de tot
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el territori espanyol que han fet públic el seu rebuig a
aquests actes criminals.

Per tot això, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, DEMANEN:

La solidaritat de tot el poble de les Illes Balears amb la
família de Miguel Angel Blanco Garrido en aquests
moments de dolor pel despietat assassinat.

La serenitat de tot el poble davant aquests actes de
crueltat per tal que el dolor i el natural sentiment de
ràbia no ens facin oblidar els nostres deures de
convivència pacífica, fins i tot amb els que ataquen
vilment i amb encruelliment la nostra societat
democràtica amb l'únic llenguatge del terrorisme, el tret
al cap contra les persones indefenses i la dictadura de les
armes per imposar el terror a tot un poble que vol
conviure en pau.

La reivindicació i el suport a totes les forces i cossos de
seguretat de l'estat Espanyol i del País Basc perquè
puguin prosseguir, amb tota contundència i fermesa la
seva tasca de descobriment dels autors materials de
l'assassinat, els encobridors d'Herri Batasuna i els grups
mafiosos que donen suport a ETA i els seus sistemes de
terrorisme.

La fermesa de totes les forces democràtiques, sense cap
fissura, per acabar amb aquesta xacra del terrorisme que
intenta minar la moral de tot el poble i els fonaments de
la societat democràtica.

El refermament en la necessitat d'una defensa dels Drets
Humans i la petició que caigui tot el pes de la llei sobre
els responsables d'aquests actes criminals i cruels.

El suport de tot el poble de les Illes Balears a les
manifestacions convocades per a avui a diferents punts
de la nostra geografia per tal de mostrar el nostre suport
a la família de Miguel Angel i el rebuig categòric contra
els que tracten d'impedir la convivència de tot el poble
espanyol i, d'una manera especial, del poble del País
Basc. 

Enmig de la indignació i el dolor provocats per
l'assassinat de Miguel Angel Blanco, aquestes mobilitzacions i les
que hi ha hagut es valoren com un avanç important i un signe
d'esperança en la lluita contra la violència i en la recerca de la pau
a Euskadi i al conjunt de l'Estat. Per aquest motiu, el Parlament de
les Illes Balears s'adhereix a les manifestacions previstes i hi
convoca tots els ciutadans.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juliol del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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