
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 5 de setembre del 1997 IV Legislatura Núm. 118  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 492/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a cursets, seminaris i jornades sobre
protecció dels béns culturals durant l'any 1995 3236

 
B) A la Pregunta RGE núm. 986/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a programa d'exposicions de la

Conselleria de Cultura, Educació i Esports per 1996 3236
 

C) A la Pregunta RGE núm. 1799/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa a actuacions encaminades a
resoldre les necessitats específiques dels discapacitats 3236

 
D) A la Pregunta RGE núm. 3028/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a concessió de llicència prèvia i

llicència d'obertura d'un hotel rural a Ciutadella 3236
 

E) A la Pregunta RGE núm. 3046/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses de publicitat, propaganda
i relacions públiques de l'IBSJ corresponents a l'exercici de 1995 3236

 
F) A les Preguntes RGE núms. 3086/96 i 3087/96, presentades per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relatives a actes programats i

contingut del Dia Internacional de la Dona a Menorca 3236
 

G) A la Pregunta RGE núm. 3634/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a adquisició de vestuari esportiu 3237
 

H) A la Pregunta RGE núm. 3635/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a negociacions entre el president de
la CAIB i el president del Consell Insular d'Eivissa 3237

 
I) A la Pregunta RGE núm. 3716/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Eberhard Grosske, relativa a SOS animal 3237

 
J) A la Pregunta RGE núm. 3718/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Eberhard Grosske, relativa a Protocol Balear, S.L. 3237

 
K) A la Pregunta RGE núm. 3737/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a habilitació d'un període extraordinari

per tal que els nous membres del Govern informin del seu programa d'actuacions 3238
 



3232 BOPIB núm.118 - 5 de setembre del 1997

L) A la Pregunta RGE núm. 3738/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a nomenament de dos directors
generals provinents de Menorca 3238

 
M) A la Pregunta RGE núm. 3786/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespi, relativa a projecte de llei de museus 3238

 
N) A la Pregunta RGE núm. 3787/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespi, relativa a projecte de llei d'arxius i

biblioteques 3238
 

O) A la Pregunta RGE núm. 3920/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespi, relativa a identificació dels números
continguts en el concepte perceptor de la resposta de la pregunta escrita RGE núm. 402/96 relativa a despeses a càrrec de la
partida 13105-455003-64000 3238

 
P) A la Pregunta RGE núm. 3923/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespi, relativa a identificació dels números continguts

en el concepte perceptor de la resposta de la pregunta escrita RGE núm. 391/96 relativa a despeses a càrrec de la partida 13101-
422006-48000 3239

 
Q) A la Pregunta RGE núm. 3924/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespi, relativa a identificació dels números

continguts en el concepte perceptor de la resposta de la pregunta escrita RGE núm. 390/96 relativa a despeses a càrrec de la
partida 13201-422003-64000 3239

 
R) A la Pregunta RGE núm. 3975/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a creació d'una oficiona per a la

defensa dels drets lingüístics 3239
 

S) A la Pregunta RGE núm. 3991/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a abast de les competències en matèria
de sanitat 3239

 
T) A la Pregunta RGE núm. 4005/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a enquestes sobre la salut realitzades

els darrers quatre anys 3239
 

U) A la Pregunta RGE núm. 4006/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a cost del document previ del Pla
de Salut de Balears 3239

 
V) A la Pregunta RGE núm. 4007/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a equip tècnic o empresa que ha

realitzat el document previ del Pla de Salut de Balears 3240
 

X) A la Pregunta RGE núm. 4008/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a quantitats transferides durant 1995
per a salut mental als consells insulars 3240

 
Y) A la Pregunta RGE núm. 4009/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa participació de Coopers-Lybrand

en el document previ del Pla de Salut de Balears 3240
 

Z) A la Pregunta RGE núm. 4081/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a identificació dels perceptors d'ajudes
del programa "Educació d'adults" 1995. 3240

 
AA) A la Pregunta RGE núm. 4082/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a identificació de les persones o

entitats amb qui es varen signar convenis per dur a terme el Pla d'educació d'adults 94/95 3240
 

AB) A la Pregunta RGE núm. 4083/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a identificació dels perceptors
d'ajudes a escoles de música dels municipis de Balears en 1995 3240

 
AC) A la Pregunta RGE núm. 4084/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a identificació dels perceptors en

el programa de planificació lingüística i foment de l'ús de la llengua corresponents a 1995 3241
 

AD) A la Pregunta RGE núm. 4085/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a identificació escoles infantils de
Balears que van rebre subvenció per foment de la llengua catalana 3241

 
AE) A la Pregunta RGE núm. 4090/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a seguiment i inspecció de l'escull

artificial de Punta Prima 3241
 

AF) A la Pregunta RGE núm. 4091/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a instal•lació d'esculls mixtos de
producció protegits a Ciutadella i Fornells 3241

 
AG) A la Pregunta RGE núm. 4104/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a sol•licituds per obrir farmàcies

3241



BOPIB núm.118 - 5 de setembre del 1997 3233

AH) A la Pregunta RGE núm. 4105/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a farmàcies de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears 3242

AI) A la Pregunta RGE núm. 4107/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a normalització lingüística en el
Ministeri de Justícia 3242

 
AJ) A la Pregunta RGE núm. 4377/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa als criteris seguits a l'hora de

seleccionar els municipis pels quals ha de trancórrer el circuit cicloturístic del Pla de Mallorca 3242
 

AK) A la Pregunta RGE núm. 4608/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a la modificació del projecte de la
variant d'Andratx sud 3242

 
AL) A la Pregunta RGE núm. 4643/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a actuacions per tal d'afavorir

la implantació de programes en llengua catalana 3242
 

AM) A la Pregunta RGE núm. 4646/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a la regulació del coneixement
de la llengua catalana i la castellana per a l'ingrés al cos de funcionaris docents 3243

 
AN) A la Pregunta RGE núm. 4658/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a la resposta del Govern de l'Estat

davant la proposta de conveni per al finançament de carreteres presentada pel Govern balear 3243
 

AO) A les Preguntes RGE núm. 4769/96 i 4770/96, presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relatives a dipòsits bancaris
d'Isba Serveis i Isba SGR 3243

 
AP) A la Pregunta RGE núm. 4938/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Angels Leciñena, relativa a quantitats destinades a la

problemàtica de la SIDA els anys 1995 i 1996. 3243

AQ) A la Pregunta RGE núm. 4939/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Angels Leciñena, relativa a ONG dedsicades a la
problemàtica de la SIDA que han estat subvencionades pel Govern de la CAIB els anys 1995 i 1996. 3243

AR) A la Pregunta RGE núm. 4954/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a relació d'obres d'art adquirides
pel Govern balear en el període 1986-1996. 3244

AS) A la Pregunta RGE núm. 5249/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a construcció de la rotonda de la
carretera Semcelles-Inca. 3244

AT) A la Pregunta RGE núm. 5266/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions en carreteres
aprovades en projectes plurianuals per a l'any 1997. 3244

AU) A la Pregunta RGE núm. 5387/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a addicionals als projectes
d'execució d'obres de carreteres a les Illes Balears aprovades l'any 1996. 3244

AV) A la Pregunta RGE núm. 5388/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a addicionals als projectes
d'execució d'obres de carreteres de les Illes Balears aprovades l'any 1995. 3244

AX) A la Pregunta RGE núm. 5389/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a addicionals als projectes
d'execució d'obres de carreteres de les Illes Balears aprovades l'any 1994. 3245

AY) A la Pregunta RGE núm. 5409/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Eberhard Grosske, relativa a contractes amb l'empresa
Protocol Balear SL. 3245

AZ) A la Pregunta RGE núm. 5488/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a assistències tècniques en
carreteres. 3246

BA) A la Pregunta RGE núm. 3672/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la depuradora Maó-Es Castell.
3246

 
BB) A la Pregunta RGE núm. 3769/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a compra del Palau Saura de

Ciutadella 3246
 

BC) A la Pregunta RGE núm. 3835/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa al topònim de la CAIB utilitzat en
la campanya publicitària que s'emet per televisió i altres mitjans 3247

 
BD) A la Pregunta RGE núm. 3869/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a garanties de privacitat en la

transmissió telemàtica de dades clíniques des de l'Hospital de Manacor als centres de salut 3247
 

BE) A les preguntes RGE núm. 985/97 i 3896/97, presentades per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relatives a actuacions del
Consell de Formació Ocupacional de la CAIB durant els anys 1996 i 1997 3247

 



3234 BOPIB núm.118 - 5 de setembre del 1997

BF) A la Pregunta RGE núm. 3869/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a garanties de privacitat en la
transmissió telemàtica de dades clíniques des de l'Hospital de Manacor als centres de salut 3247

 
BG) A la Pregunta RGE núm. 3987/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a publicitat estàtica l'any 1996

3247
 

BH) A la Pregunta RGE núm. 3988/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a publicitat estàtica l'any 1997
3248

 
BI) A la Pregunta RGE núm. 3989/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a contractes programa pel

desenvolupament d'accions de formació 3248
 

BJ) A la Pregunta RGE núm. 3990/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a recursos econòmics pels
contractes programa pel desenvolupament d'accions de formació 3248

 
BK) A la Pregunta RGE núm. 3991/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a ajuntaments que han signat

contractes programa pel desenvolupament d'accions de formació 3248
 

BL) A la Pregunta RGE núm. 3992/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a contractació de serveis de la
Conselleria de Treball i Formació 3248

 
BM) A la Pregunta RGE núm. 3993/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a contractació de serveis per

Codefoc 3249
 

BN) A la Pregunta RGE núm. 4059/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM), relativa
a continguts dels projectes de normalització lingüística a Palma, Inca, Alcúdia, Ciutadella i Eivissa 3249

 
BO) A la Pregunta RGE núm. 4062/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM), relativa

a activitats realitzades al llarg del 1996 incloses en el Pla pilot de normalització lingüística 3249
 

BP) A la Pregunta RGE núm. 4065/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a municipis del consorci per a
la dinamització del medi rural 3250

 
BQ) A la Pregunta RGE núm. 4071/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a elements patrimonials d'interès

històric de Can Salas 3251
 

BR) A la Pregunta RGE núm. 4080/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a presència del director general de
Treball presidint la presentació pública d'una empresa de treball temporal a Menorca 3251

 
BS) A la Pregunta RGE núm. 4089/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a l'increment de la quota lletera 3251

 
BT) A la Pregunta RGE núm. 4092/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la repoblació de la fauna marina

3251
 

BU) A la Pregunta RGE núm. 4125/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la privatització de Seamasa 3251
 

BV) A la Pregunta RGE núm. 4126/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al Pla Pro-Comerç 3252
 

BX) A la Pregunta RGE núm. 4127/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al Pla Pro-Indústria 3252
 

BY) A la Pregunta RGE núm. 4212/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis realitzats
per la Conselleria de Foment 3252

 
BZ) A la Pregunta RGE núm. 4219/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractació de serveis realitzats

per la Conselleria de Treball i Formació el 1997 3253
 

CA) A la Pregunta RGE núm. 4229/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis realitzats
per Dinamització econòmica del medi rural el 1997 3253

 
CB) A la Pregunta RGE núm. 4241/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis realitzats

per l'Associació General Agrària Mallorquina el 1997 3253
 



BOPIB núm.118 - 5 de setembre del 1997 3235

CC) A la Pregunta RGE núm. 4250/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal realitzats
per la Conselleria de Foment 3254

 
CD) A la Pregunta RGE núm. 4257/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de la

Conselleria de Treball i Formació 3254
 

CE) A la Pregunta RGE núm. 4263/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de
l'Associació General Agrària Mallorquina 3254

 
CF) A la Pregunta RGE núm. 4280/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de

Dinamització Econòmica del medi rural 3254
 

5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció errates BOPIB núm. 116 3254

 



3236 BOPIB núm.118 - 5 de setembre del 1997

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 492/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a cursets, seminaris i jornades
sobre protecció dels béns culturals durant l'any 1995 (BOPIB núm.
29 de 16 de febrer del 1996).

Atesa la Llei 6/1994, de 24 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d'esports, a partir de dia 1 de gener de
1995 els consells insulars tenen les competències plenes en
matèria de patrimoni històric. Per la qual cosa, han estat els
consells insulars els que han gestionat i executat els pressuposts
assignats per a 1995.
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 986/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a programa d'exposicions de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports per 1996 (BOPIB núm.
32 de 11 de març del 1996).

Les exposicions programades i organitzades per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports durant l'any 1996, són:

A Sa Llonja: Robert Graves; XI Biennal Internacional de l'Esport;
Aproximació a l'Avantguarda de Mallorca, 1959-1982; Art
Medial; Abstraccions; Això era i no era... Màgia i Misteri de les
Rondalles.
A l'Espai Ramon Llull: José Luis Romartinez; Josep M. Quadrado.
Al Museu de Mallorca: El Santuari Talaiòtic de Costitx; Menjar,
beure i cuinar a Mallorca; Per servir en taula.
Al Museu de Menorca: Col•lecció artística del s. XVIII; Casa
Prehistòrica a Menorca; Les rajoles policromades del convent de
Sant Francesc.
 

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 1799/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa a actuacions encaminades
a resoldre les necessitats específiques dels discapacitats (BOPIB
núm. 37 de 22 d'abril del 1996).

En aquests moments, estam analitzant, juntament amb
el sector i el nostre equip, la possible vertebració d'un pla
quadrienal que contempli situacions de manera senzilla i
específica, gens retòrica i molt concreta.
 

Palma, 10 de maig del 1996.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 3028/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a concessió de llicència prèvia i
llicència d'obertura d'un hotel rural a Ciutadella (BOPIB núm. 44 de
30 de maig del 1996).

Una vegada consultats els arxius d'aquesta conselleria, la
finca anomenada "Sant Ignasi" de Ciutadella va obtenir Autorització
Prèvia per exercir l'activitat d'hotel rural el 4 de novembre de 1996,
després que la titularitat hagués aportat, el 18 d'octubre, el certificat
preceptiu de l'Ajuntament que acredita la no existència d'expedient
d'infracció urbanística i que el projecte que es pretén realitzar no
implica un augment de volum.
 

Palma, 28 de febrer del 1997.
El Conseller de Turisme:
José María González Ortea.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 3046/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses de publicitat, propaganda
i relacions públiques de l'IBSJ corresponents a l'exercici de 1995
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Rey Sol; Patrocini suplement "Campus" 381.195
Radio Popular COPE; Emissió Agenda Jove cap de setmana696.000
Omni; Guia de Vacances 95 597.224
Morey Scifo Morey S.L.; Campanya publicitària Carnet Jove5.825.033
Grafic Exprés Palma; Campanyes publicitàries "Conferències
Família i Informació Juvenil" 741.820
Stapress; Edició "Guía del Ocio" 156.600
Nuevas Impresiones; Material Oficina Fullets "Joves Navegants"205.320
Institut Balear de Disseny; Disseny Agenda suplement Campus382.800
 

Palma, 9 de setembre del 1996.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
F) 

A les Preguntes RGE núms. 3086/96 i 3087/96, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relatives a actes programats i
contingut del Dia Internacional de la Dona a Menorca (BOPIB núm.
44 de 30 de maig del 1996).

La Comissió Interdepartamental de la Dona va organitzar,
a l'illa de Menorca, els següents actes per tal de commemorar el Dia
Internacional de les Dones:

- Taula rodona i presentació de la guia sobre "Agressions
sexuals" el dia 7 de març a l'Ateneu de Maó.

- Cicle de cinema amb la projecció de la pel•lícula "Més
enllà de Rangoon", dia 16 d'abril a Ciutadella i dia 18 a Maó.
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Amb aquests actes la Comissió pretenia, a més de
commemorar el dia internacional de les dones, informar i
sensibilitzar les dones i tota la societat, en general, sobre una
problemàtica molt greu com són les agressions sexuals. Amb el
cicle de cinema gratuït i, concretament, amb la projecció de la
pel•lícula esmentada, els objectius de la Comissió eren dur a terme
un acte lúdic i cultural que, a més, mostràs la situació d'opressió
i la manca de llibertats en què, per desgràcia, encara es troben
molts de països, així com exaltar valors irrenunciables a la nostra
societat com són la democràcia, l'amistat, la solidaritat, la
solidaritat i la pau, pels quals va lluitar i lluita Aung San Suu Kyi,
Premi Nobel de la Pau 1991.
 

Palma, 14 de juny del 1996.
La Vicepresidenta del Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 3634/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a adquisició de vestuari esportiu
(BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

Tots els equips que participen en les fases de sector, i/o
campionats d'Espanya de l'esport per a l'edat escolar, i els
esportistes federats que participen en les lligues entre comunitats
autònomes i/o en les diverses confrontacions de tipus nacional o
internacional, en representació de la nostra comunitat autònoma,
han d'assistir-hi correctament equipats. Per això, tots els
participants porten el mateix xandall i l'equipament que identifica
els esportistes de les Balears.

Per tant, és aquest l'objectiu de l'adquisició de vestuari
esportiu i aquesta és la destinació que té, i, així, consta en el plec
de clàusules tècniques que regeixen la contractació de l'esmentat
vestuari esportiu, objecte de la vostra pregunta.
 

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

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 3635/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a negociacions entre el president
de la CAIB i el president del Consell Insular d'Eivissa (BOPIB
núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El candidat a president del Govern no manté
negociacions amb els diputats del grup que li dóna suport. La
possibilitat de mantenir-ne no s'ha previst mai enlloc i,
evidentment, mai no ha succeït.

Una altra cosa és que el candidat a president sigui
sensible als plantejaments que els diputats, representants dels
ciutadans, consideren important per als territoris respectius i
escolti amb atenció els suggeriments que aquests li fan justament
perquè és el candidat a assumir la presidència de la Comunitat
Autònoma.

El president no admet que li exigeixin nomenar una
persona concreta per ocupar un càrrec. Ara bé, el president, en
sintonia amb el Partit Popular considera que, tant a Menorca com a
Eivissa, hi ha un nombre important de persones amb notable
capacitat per dur a terme qualsevol tasca política. Per aquesta raó,
ha nomenat un conseller menorquí i un conseller eivissenc, el qual,
en aquesta ocasió, s'ha fet càrrec d'una conselleria amb cartera.

Per tot això, és obvi que no s'ha produït cap negociació
respecte a persones; que no hi ha hagut contrapartides ni respecte a
cap indret de les Illes ni en relació amb cap grup de membres del
Partit Popular.
 

Palma, 23 de juliol del 1996.
La Presidència del Govern balear.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 3716/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Eberhard Grosske, relativa a SOS animal (BOPIB núm. 48
de 8 de juliol del 1996).

L'associació protectora d'animals SOS Animal sol•licità
la inscripció al registre d'associacions protectores d'animals de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria amb data 20.06.1996.

L'expedient està complet havent-se presentat tota la
documentació exigida a l'article 3 de l'Ordre del Conseller
d'Agricultura i Pesca de 19.12.1994, la qual regula el registre
d'associacions de protecció i defensa dels animals.

Amb data de 26 de juny de 1996, per Resolució del
director general d'Agricultura es procedí a la inscripció de
l'Associació SOS Animal en el Registre d'Entitats Col•laboradores
de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria amb el número
02/96.

No consta en els arxius d'aquesta conselleria, cap denúncia
o acció legal contra aquesta associació.
 

Palma, 26 d'agost del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3718/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Eberhard Grosske, relativa a Protocol Balear, S.L. (BOPIB
núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

No és correcta la informació apareguda als mitjans de
comunicació social, que deia que s'havia abonat 1.000.000 de
pessetes a l'empresa Protocol Balear, S.L. per l'assessorament en la
redacció del discurs d'investidura del Sr. Soler. Sí que és cert que el
discurs esmentat formava part de la tasca d'assessorament d'aquesta
empresa que, a més, ha duit a terme altres feines.

D'altra banda, no hi ha hagut cap contracte amb l'empresa
esmentada abans del 1995.
 

Palma, 19 de juliol del 1996.
La Presidència del Govern balear.
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Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 3737/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a habilitació d'un període
extraordinari per tal que els nous membres del Govern informin del
seu programa d'actuacions (BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del
1996).

El president del Govern comparteix el plantejament que
fa el diputat en aquesta pregunta, ja que considera que parteix
d'una visió completament encertada.

És per això que en aquests moments considera la
possibilitat, en acabar el mes d'agost, de comparèixer davant el
Parlament a donar totes les explicacions que els senyors diputats
necessitin i la lògica exigeixi.
 

Palma, 13 d'agost del 1996.
La Presidència del Govern balear.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3738/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a nomenament de dos directors
generals provinents de Menorca (BOPIB núm. 51 de 22 de juliol
del 1996).

El Sr. Diputat sap que no hi ha hagut negociacions amb
cap sector del Partit Popular per incloure en el Govern una
determinada proporció de membres provinents d'un territori
determinat. Per tant, el Govern no té cap obligació d'incloure cap
quota de cap lloc de les Illes.

Ara bé, el mateix diputat és una mostra de l'elevada
qualificació política de molts de menorquins. Per aquesta raó el
president del Govern compta, i ha comptat sempre, amb persones
nades a Menorca per desenvolupar tasques importants.
 

Palma, 13 d'agost del 1996.
La Presidència del Govern balear.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3786/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespi, relativa a projecte de llei de museus
(BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports presentarà
en el proper període de sessions un projecte de llei d'arxius,
biblioteques i museus.
 

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

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3787/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespi, relativa a projecte de llei d'arxius i
biblioteques (BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports presentarà
en el proper període de sessions parlamentàries un projecte de llei
d'arxius, biblioteques i museus.
 

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

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3920/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespi, relativa a identificació dels números
continguts en el concepte perceptor de la resposta de la pregunta
escrita RGE núm. 402/96 relativa a despeses a càrrec de la partida
13105-455003-64000 (BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

(S'especifica quantitat, NIF, perceptor, data i concepte)

257.017/B07058647/Carpinteria Vicens S.L./21-02-95/treballs de
fusteria
704.992/B07597347/Modesto Córdoba e Hijos S.L.-
Construcción/30-08-95/Millorament Casa Cultura
591.600/41393873/Puertas Plaza, Miguel/07-08-95/Reforma Casa
Cultura
719.200/42946623/Amengual Pizà, Miguel/31-08-95/Reforma Casa
Cultura
623.311/B07681036/Pinturas Chito S.L./30-08-95/Treballs
conservació
742.400/1117/Sánchez Cuenca Martínez, Felipe/18-09-95/Projecte
i direcció reforma
217.500/42946623/Amengual Pizà, Miguel/18-09-95/Reforma Casa
Cultura
461.097/B07597347/Modesto Córdoba e Hijos S.L.-
Construcción/18-09-95/Reforma Casa Cultura
739.004/E07225600/Cristaleria Estada CB/25-09-95/Reforma Casa
Cultura
746.052/E07225600/Cristaleria Estada CB/03-10-95/Vidres Casa
Cultura
672.650/A07043557/Covima S.A. Cial. Vidriera Mallorquina/03-
10-95/Vidres de seguretat
522.000/42981268/Barceló Bergas, Lorenzo/25-10-95/Remodelació
i acondicionament
274.417/B07597347/Modesto Córdoba e Hijos S.L.-
Construcción/08-11-95/Obres Casa Cultura
363.728/B07709082/Sist. de Aut. de Viviendas y Edificios S.L./08-
11-95/Ins. reguladors potència Niessen
623.478/A07018112/Construccions Llull Sastre S.A./27.12.95
Rehabilitació edifici Casa Cultura
56.125/E07557069/Instal•lacions i manteniments TJ CB/08-01-
95/Inversió reposició instal•lacions

En aquesta partida es va produir un romanent el qual es va utilitzar
per fer front a factures d'altres centres culturals
179.800/1490934/Montes López, José Luis/08-11-95/Restauració
rajoles i plafons de rajoles
400.000/42994131/Rosselló Pons, Magdalena/08-11-95/Arrancada
i reconst. col•lecció rajoles valencia
260.000/43007350/Isbert Vaquer, Francisco/08-11-95/Restauració
rajoles
499.380/B07583313/Pinturas Marilu S.L./30-10-95/Acond. tanca
metàl•lica necròpolis Puig des Molins
36.830/B07588313/Pinturas Marilu S.L./29-11-95/Rascar i pintar
porta de la necròpolis.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 3923/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespi, relativa a identificació dels números
continguts en el concepte perceptor de la resposta de la pregunta
escrita RGE núm. 391/96 relativa a despeses a càrrec de la partida
13101-422006-48000 (BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

(S'especifica perceptor, NIF, concepte, data i import)

Obispado de Mallorca/Q0700002I/Conveni per dur a terme pla
d'educació adults/18.07.95/600.000
Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario/Q0700269D/Conveni per dur
a terme pla d'educació adults/24.07.95/600.000
Asociación de Vecinos de Son Canals/G07259997/Conveni de
col•laboració pla d'adults/14.06.95/1.200.000
Asociación de Vecinos del Molinar/G07205305/Conveni de
col•laboració pla d'adults/13.09.95/600.000
A s o c i a c i ó n  d e  E d u c a c i ó n  d e  a d u l t o s
Menorca/G07220064/Conveni de col•laboració pla
d'adults/17.07.95
 

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

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 3924/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespi, relativa a identificació dels números
continguts en el concepte perceptor de la resposta de la pregunta
escrita RGE núm. 390/96 relativa a despeses a càrrec de la partida
13201-422003-64000 (BOPIB núm. 51 de 22 de juliol del 1996).

(S'especifica perceptor, NIF, concepte, data i import)

Bartolomé Bergas Cañellas/41379598/Adquisició material
didàctic infantil/02.02.95/163.300
ASE, S.L./B07668270/Estudi sobre l'FP a l'Unió
Europea/14.02.95/174.000
Amadip/G07065709/Edició l l ibres Guia Projecte
Ling/22.05.95/468.000
De Salabert e hijos S.A./A07449218/Compra material per escola
d'estiu/26.05.95/100.186
Directtravel S.L./B07623390/Bitllets avió presentació i reunió
prog. inf./12.06.95/42.200
Directtravel S.L./B07623390/Bitllets assistència seminari
Hispano-Britànic/09.11.95/24.150
Directtravel S.L./B0762339/Bitllets reunió projecte pilot
Leonardo/07.09.95/24.150
CAEB/G07057896/Conveni per curs noves demandes
formació/02.08.95
Jose R. Sicre/2494279/Currículum propi a les escoles sd'adults del
Pla/21.09.95/323.363
Distribuidora Rotger/A07039514/14.11.95/60.115
 

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 3975/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a creació d'una oficiona per a la
defensa dels drets lingüístics (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

El Govern té la voluntat de mantenir l'Oficina
d'Informació per a la Defensa dels Drets Lingüístics, ja en
funcionament, per tal com entén que es tracta d'un servei útil al
ciutadà en l'exercici d'uns drets importants des del punt de vista
individual i col•lectiu; contribueix a refermar la consciència
lingüística entre els ciutadans i pot instar, si escau, qualssevol
administracions perquè recordin els seus deures en matèria de
normalització lingüística i la seva obligació de salvaguardar els
drets lingüísitcs dels administrats.

L'Oficina d'Informació per a la Defensa dels Drets
Lingüístics s'ha creat com un servei d'informació general i de
resolució de consultes puntuals sobre qualsevol aspecte relacionat
amb l'exercici d'aquests drets.
 

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

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 3991/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a abast de les competències en matèria
de sanitat (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria
de Sanitat i Consum, reclama en matèria sanitària les transferències
de l'Insalud amb el seu corresponent finançament. En aquest sentit
mantendran les reunions amb el Govern de l'Estat.
 

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

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 4005/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a enquestes sobre la salut
realitzades els darrers quatre anys (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del
1996).

A nivell nacional es realitzen cada any enquestes de salut
que inclouen la Comunitat Autònoma. Per part de la Conselleria de
Sanitat i Consum les enquestes sanitàries es refereixen a un
determinat tema (detecció hipoacúsies, salut mental escolar,
hipertensió ocular, hipertensió arterial, etcètera).
 

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

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 4006/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a cost del document previ del Pla de
Salut de Balears (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).
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El cost del document previ del Pla de Salut de Balears,
pagat amb càrrec a la partida 18010.411100.64000, ha estat el
següent:

Treball de coordinació i direcció tècnica 1.972.000
Treball d'edició 1.138.880
 

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

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4007/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a equip tècnic o empresa que
ha realitzat el document previ del Pla de Salut de Balears (BOPIB
núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

El Pla de Salut de Balears va ser elaborat per l'equip
tècnic de la Conselleria de Sanitat i Consum, i l'empresa Coopers-
Lybrand va ser la que va efectuar la revisió tècnica, maquetació i
coordinació de l'edició final.
 

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

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 4008/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a quantitats transferides durant
1995 per a salut mental als consells insulars (BOPIB núm. 54 d'1
d'agost del 1996).

La Conselleria de Sanitat i Consum no ha transferit
durant l'any 1995 cap quantitat als consells insulars en concepte
de salut mental.
 

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

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 4009/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa participació de Coopers-
Lybrand en el document previ del Pla de Salut de Balears (BOPIB
núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

La participació de l'empresa Coopers-lybrand en el
document previ del Pla de Salut de Bale es va concretar en la
revisió tècnica, maquetació, coordinació, gestió i execució de
l'edició final.

Pel que fa a l'import abonat a l'esmentada empresa pels
treballs realitzats ha estat el següent:

Treball de coordinació i direcció tècnica 1.972.000
Treball d'edició 1.138.880
 

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

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 4081/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a identificació dels perceptors
d'ajudes del programa "Educació d'adults" 1995. (BOPIB núm. 54
d'1 d'agost del 1996).

NIF Perceptor
P0702700F Ajuntament d'Inca
P0702600H Ajuntament d'Eivissa
P0703300D Ajuntament de Manacor
 

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

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 4082/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a identificació de les persones o
entitats amb qui es varen signar convenis per dur a terme el Pla
d'educació d'adults 94/95 (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

NIF Perceptor
Q0700002I Obispado-GDEM
Q0700269D Parroq. N. Sra. Rosario
G07259997 Assoc. Veïns Son Canals
G07205305 Assoc. Veïns del Molinar
G07220064 Assoc. Educació d'adults de Menorca
 

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

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 4083/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a identificació dels perceptors
d'ajudes a escoles de música dels municipis de Balears en 1995
(BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

NIF Perceptor
P0700300G Ajuntament d'Alcúdia
P0700400E Ajuntament d'Algaida
P0700600J Ajuntament d'Artà
P0701300F Ajuntament de Campos
P0701400D Ajuntament de Capdepera
P0701500A Ajuntament de Ciutadella
P0701900C Ajuntament d'Escorca
P0702200G Ajuntament de Felanitx
P0702300E Ajuntament de Ferreries
P0703300D Ajuntament de Manacor
P0703700E Ajuntament d'es Mercadal
P0703800C Ajuntament de Montuïri
P0703900A Ajuntament de Muro
P0704200E Ajuntament de Pollença
P0704300C Ajuntament de Porreres
P0705100F Ajuntament de Sant Llorenç
P0705600E Ajuntament de Santa Maria del Camí
P0705700C Ajuntament de Santanyí
P0705800A Ajuntament de Selva
P0706200C Ajuntament de Son Cervera
P0705500G Ajuntament de Santa Margalida
P0706500F Ajuntament de Vilafranca de Bonany
P0702000A Ajuntament d'Esporles
P0701600I Ajuntament de Consell
P0702700F Ajuntament d'Inca
P0700200I Ajuntament d'Alaior
 

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

A la Pregunta RGE núm. 4084/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a identificació dels perceptors
en el programa de planificació lingüística i foment de l'ús de la
llengua corresponents a 1995 (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del
1996).

NIF Perceptor
42995739E Catalina Antich Oliver
41492824L Luis Villalonga Pons
42992734F Margalida Pons Amengual
18220065V Maria Sampol Ballester
G07220635 Associació Voltor
G07158249 Associació Premsa Forana
G07177074 CCOO Balears
G07626542 UGT Balears
Q0718001A UIB
A07080419 Editorial Moll S.A.
 

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

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 4085/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a identificació escoles infantils
de Balears que van rebre subvenció per foment de la llengua
catalana (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

NIF: 5704002D
Perceptor: Patronato Municipal de Guarderías
NIF: P0701100J
Perceptor: Ajuntament de Calvià
NIF: 0702700F
Perceptor: Ajuntament d'Inca
NIF: P0705800A
Perceptor: Ajuntament de Selva
NIF: P0702900B
Perceptor: Ajuntament de Lloseta
NIF: P0700300G
Perceptor: Ajuntament d'Alcúdia
NIF: P0705600E
Perceptor: Ajuntament de Santa Maria del Camí
NIF: P0700600J
Perceptor: Ajuntament d'Artà
NIF: P0701700G
Perceptor: Ajuntament de Costitx  

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

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 4090/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a seguiment i inspecció de
l'escull artificial de Punta Prima (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del
1996).

L'escull artificial de Punta Prima-illa de l'Aire fou
instal•lat el 30 de juliol de 1991, en fa cinc anys.

L'escull no va tenir finançament de la Unió Europea, sinó
que fou finançat íntegrament amb fons del Govern balear. Els
estudis de seguiment de la colonització tan sols són preceptius quan
hi ha ajuda europea, per la qual cosa tan sols es va fer un seguiment
en video l'any 1992, on es comprovà que l'escull seguia la mateixa
evolució que els instal•lats a altres indrets de les Balears i que sí
eren objecte de seguiment.

Els seguiments d'esculls artificials ens mostren que el
poblament segueix una pauta comuna:

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

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

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

Palma, 22 d'agost del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 4091/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a instal•lació d'esculls mixtos de
producció protegits a Ciutadella i Fornells (BOPIB núm. 54 d'1
d'agost del 1996).

1. Els projectes d'esculls es presentaren davant la
Demarcació de Costes de Balears el 10 de setembre de 1993, amb
registre d'entrada número 3229 (Ciutadella) i 3230 (Fornells).

Després d'alguns tràmits administratius d'esmena de
deficiències, finalment el 30 de desembre de 1993 (BOCAIB núm.
158) i els 12 i 13 de gener de 1994 (diaris locals) es publicaren els
preceptius anuncis a efectes d'informació pública.

2. Les causes per les quals els projectes estan pendents de
concessió administrativa les desconeixem.

3. El retard de l'execució dels projectes no afecta en
absolut el seu possible cofinançament amb els fons estructurals de
l'IFOP.
 

Palma, 22 d'agost  del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 4104/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a sol•licituds per obrir
farmàcies (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

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

A la Pregunta RGE núm. 4105/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a farmàcies de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOPIB núm. 54 de 1 d'agost del
1996).

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

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 4107/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a normalització lingüística en
el Ministeri de Justícia (BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports va signar
convenis de col•laboració amb l'Administració de Justícia per a la
realització de cursos de català per al personal al servei d'aquixa
Administració durant els anys 1990 i 1991.

Actualment no és vigent cap conveni amb
l'Administració de Justícia; això no obstant, des de l'Institut Balear
d'Administració Pública (IBAP) s'ofereixen cursos de català de
tots els nivells al personal que treballa per a l'Administració de
Justícia. 
 

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

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 4377/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa als criteris seguits a l'hora de
seleccionar els municipis pels quals ha de trancórrer el circuit
cicloturístic del Pla de Mallorca (BOPIB núm. 63 de 13 de
setembre del 1996).

S'ha rebut en aquesta conselleria una sola proposta en
relació amb la implantació del circuit cicloturístic en la
convocatòria del II Pla d'embelliment. Els criteris per seleccionar
tant aquesta com una altra han estat els establerts a la mateixa
convocatòria.

En aquesta conselleria no es tenen en compte criteris
d'adscripció política dels ajuntaments en la mesura que no estan
inclosos en la convocatòria.
 

Palma, 20 de febrer del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 4608/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a la modificació del projecte de la
variant d'Andratx sud (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

El projecte de la variant d'Andratx fou aprovat
tècnicament en data 7 de desembre del 1995. Sotmès a la tramitació
d'informació pública, la seva aprovació definitva per aquesta
direcció general tingué lloc el dia 29 d'abril del 1996. S'adjunten
còpies d'ambdues aprovacions.

Una vegada aprovat definitivament el projecte se suscità
a través de l'Ajuntament d'Andratx la possibilitat de modificar
lleugerament el trajecte de la variant amb la finalitat de perjudicar
menys la indústria allà ubicada -expropiació cara- sense que suposàs
una afecció greu a altres propietaris. En data 29 de juliol del 1996
es remeté a l'Ajuntament d'Andratx aquesta solució per obtenir un
informe seu sobre la modificació.

En data 1 d'octubre, l'ajuntament trasllada l'acord de
plenari en el qual opta per mantenir el trajecte primitiu, si bé fa
constar que "si circunstancias de interés general aconsejan o hacen
preciso modificar el trazado aprobado definitivamente en el sentido
que se propone en la actualidad, este ayuntamiento acometerá la
adecuación de su planeamiento urbanístico para hacerlo coincidir
con el trazado de la variante Andratx sur que resulte".
 

Palma, 28 de febrer del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 4643/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a actuacions per tal d'afavorir
la implantació de programes en llengua catalana (BOPIB núm. 65
de 27 de setembre del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha elaborat
la proposta d'un decret que regula l'ensenyament de i en llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, i el seu ús en els centres
docents no universitaris. En aquest decret es preveu que l'àrea de
coneixement del medi es faci en llengua catalana a tots els centres
educatius de l'ensenyament obligatori en un termini de quatre anys.

La seva implantació anirà acompanyada d'unes actuacions
específiques per accelerar el procés de formació del professorat
quant al coneixement de llengua catalana i amb la finalitat d'acabar
el reciclatge adreçat al professorat en actiu.

Per altra part, i avançant-se a les transferències educatives,
la conselleria ha preparat currículums propis per a l'àrea de
coneixement del medi que incorporen aspectes dels àmbits
geogràfic, històric i sociocultural que han de ser estudiats a les
aules. L'elaboració d'aquest currículum, finalitzada l'any 1996, ha
tingut un cost de 3.000.000 de pessetes.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 4646/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a la regulació del
coneixement de la llengua catalana i la castellana per a l'ingrés al
cos de funcionaris docents (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del
1996).

Des del Ministeri d'Educació i Cultura es fa el seguiment
del professorat que accedeix a la funció pública docent i que no
pot justificar els coneixements de llengua catalana. La Direcció
General d'Educació està en tot moment informada d'aquest procés
i del nombre i la situació del professorat que encara no l'ha
finalitzat.

La subcomissió tècnica de català, constituïda recentment
en el marc del conveni MEC-Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a la col•laboració en la planificació educativa, està
treballant aquest tema amb la finalitat d'estudiar les possibilitats
que permetrien incorporar una prova de llengua en el conjunt de
les proves d'accés o, si fos el cas, l'exigència de tenir els
coneixements corresponents en el moment d'accedir a la funció
pública docent.
 

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

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 4658/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a la resposta del Govern de
l'Estat davant la proposta de conveni per al finançament de
carreteres presentada pel Govern balear (BOPIB núm. 65 de 27 de
setembre del 1996).

El Govern de la Comunitat Autònoma manté, ja fa anys,
contactes amb l'Administració central a través de l'ara Ministeri de
Foment -abans "Ministerio de Obras Públicas"- amb la finalitat
d'aconseguir la signatura d'un conveni de finançament de les
carreteres de Balears. Aquesta transferència a la Comunitat
Autònoma l'any 1994 deixà fora dels plans inversors de la
Direcció General de Carreteres del Ministeri.

Per donar sortida a aquesta injusta situació, s'han
presentat proposicions no de llei al Parlament, esmenes a les
successives lleis de pressuposts i una proposta de conveni que és
en poder del director general de Carreteres del ministeri des del 15
de juliol del 1996.

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

Palma, 28 de febrer del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AO) 

A les Preguntes RGE núm. 4769/96 i 4770/96, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda, relatives a dipòsits bancaris
d'Isba Serveis i Isba SGR (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

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

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

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

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 4938/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Angels Leciñena, relativa a quantitats destinades a la
problemàtica de la SIDA els anys 1995 i 1996. (BOPIB núm. 66 de
4 d'octubre del 1996).

Les quantitats destinades per la Direcció General de
Sanitat per a la problemàtica de la SIDA durant els anys 1995 i
1996 han estat de 15.965.220 PTA i de 20.654.100 PTA el 1996.

Els programes desenvolupats són els següents:

- Material didàctic per a l'educació sobre SIDA a l'escola
i suport a docents que el desenvoluparen per a tota la CAIB i al llarg
de tot l'any, tant 1995 com 1996.

- Consulta de SIDA, amb l'objectiu d'assessorar, donar
consell i realitzar determinació d'anticossos enfront del VIH, per a
tota la CAIB des dels centres de Palma, Maó i Eivissa de la
Conselleria de Sanitat i Consum i de forma continuada tant el 1995
com el 1996.

- Registre de casos de SIDA, per a tota la CAIB i de forma
continuada tant el 1995 com el 1996.

- Sensibilització i informació a la població general a
demanda, per a tota la CAIB i de forma continuada tant el 1995 com
el 1996.

- Intercanvi de xeringues, per a l'illa de Mallorca i al llarg
del 1996 de forma continuada.

Palma, 4 de març del 1997.
El conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 4939/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Angels Leciñena, relativa a ONG dedsicades a la
problemàtica de la SIDA que han estat subvencionades pel Govern de
la CAIB els anys 1995 i 1996. (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del
1996).

La Direcció General de Sanitat d'aquesta conselleria va
subvencionar el 1996 les ONG següents en temes relacionats amb
la problemàtica de la SIDA:
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- Médicos del Mundo amb una dotació de 5.170.000
PTA.

- SILOE amb una dotació de 3.000.000 PTA.
- Nou Horitzó amb una dotació de 250.000 PTA.

Les subvencions atorgades eren en relació amb uns
programes concrets per als quals comptaven amb la nfraestructura
adequada. L'any 1995 no es va subvencionar cap ONG en relació
amb la problemàtica de la SIDA.

Palma, 4 de març del 1997.
El conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 4954/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a relació d'obres d'art
adquirides pel Govern balear en el període 1986-1996. (BOPIB
núm. 67 d'11 d'octubre del 1996).

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

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 5249/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a construcció de la rotonda de
la carretera Semcelles-Inca. (BOPIB núm. 69 de 25 d'octubre del
1996).

La rotonda projectada a la intersecció de la carretera
PM-312 (Inca-Sencelles) amb la C-713 de Palma al Port d'Alcúdia
forma part del projecte d'eixamplament de la C-713 en el tram que
s'inicia a la rotonda de confluència amb l'autopista Palma.Inca
(projecte de clau 2-CA-9524.O-EF, amb pressupost de contracta
de 67.607.542).

S'ha realitzat la proposta d'ordre d'inici de l'expedient de
contractació per part de la Direcció General d'Obres Públiques en
data 21 d'octubre del 1996. I en data 18 d'octubre del 1996 el
Consell de Govern acordà la declaració d'urgent ocupació dels
béns afectats, per això aquesta direcció general va emetre en data
23 d'octubre del 1996, la consegüent ordre d'inici de l'expedient
d'expropiació.

Palma, a 28 de febrer del 1997.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 5266/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inversions en carreteres
aprovades en projectes plurianuals per a l'any 1997. (BOPIB núm.
69 de 25 d'octubre del 1996).

Pressuposts 1997.

1. Obres en execució (final 1997):

* (8721) Variant d'Alcúdia Tram I. Finançament GESA.
* (9123) Accés a Es Murterar. Finançament GESA.
* (9225) Tercer carril autopista aeroport. 100 M.
* (9406) Vies lentes C-715 (Palma.Manacor). 61 M.
* (9413) Variiant Eivissa-Sant Antoni. 41 M.

2. Obres adjudicades al final del 1996. Anualitat 97 (sense baixes):

* (8933) Palma-Túnel de Sóller. 419'7.
* (8934) Túnel de Sóller-Sóller. 287'4.
* (9069) Condicionament accés al Migjorn (Menorca). 162'2.
* (9353) Tercer carril via de cintura de Palma. 361'3.
* (9423) Tancament del segon cinturó de Palma. 233'2.
* (9524) Eixamplament C-713 i rotonda de Sencelles. 67'5.

Palma, a 28 de febrer del 1997.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 5387/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a addicionals als projectes
d'execució d'obres de carreteres a les Illes Balears aprovades l'any
1996. (BOPIB núm. 71 de 5 de novembre del 1996).

Els projectes modificats i adcionals de revisió de preus
aprovats l'any 1996 són els següents:

Títol: Modificat Variante Alcúdia Tramo I.
Clau: 2-CA-8721.1-NC.
Import: 42.758.611 PTA.
Data aprovació: 21 de febrer del 1996.

Títol: Modificat Variante Alcúdia Tramo II.
Clau: 2-CA-8722.1-NC.
Data aprovació: 2 d'abril del 1996.

Palma, a 24 de febrer del 1997.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 5388/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a addicionals als projectes
d'execució d'obres de carreteres de les Illes Balears aprovades l'any
1995. (BOPIB núm. 71 de 5 de novembre del 1996).

Els projectes modificats i addicionals de revisió de preus
aprovats l'any 1995 són els següents:

Títol: Modificat Banyalbufar-Estellencs.
Clau: 2-CA-9014.2-MT.
Import: 20.686.707 PTA.
Data aprovació: 31 de maig del 1995.

Títol: Modificat Variante d'Alaior.
Clau: 3-CA-9148.1-NC.
Import: 44.974.206 PTA.
Data aprovació: 26 d'abril del 1995.

Títol: Modificat Autopista Central. Tram Consell-Inca.
Clau: 2-CA-9241.O-NC.
Import: 159.926.043 PTA.
Data aprovació: 26 d'abril del 1995.

Títol: Addicional per revisió de preus 2m cinturó Palma.Tram III.
Clau: 2-CA-9243.O-NC.
Import: 4.192.767 PTA.
Data aprovació: 31 de maig del 1995.
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Títol: Modificat Rotonda Es Figueral I.
Clau: 2-CA-9401.1-ML.
Import: 0 PTA.
Data aprovació: 2 de gener del 1995.

Títol: Modificat Intersecció Son Reus.
Clau: 2-CA-9417.1-ML.
Import: 0 PTA.
Data aprovació: 6 d'abril del 1995.

Palma, a 24 de febrer del 1997.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 5389/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a addicionals als projectes
d'execució d'obres de carreteres de les Illes Balears aprovades l'any
1994. (BOPIB núm. 71 de 5 de novembre del 1996).

Títol: Modificat addicional per revisió de preus obra Autovia
central. Tram: Marratxí-Consell.
Clau: 2-CA-8614.2-NC.
Import: 88.189.940 PTA.
Data aprovació: 29 de juny del 1994.

Títol: Modificat 2a ronda d'Eivissa.
Clau: 4-CA-8821.2-NC.
Import: 30.884.590 PTA.
Data aprovació: 11 de gener del 1994.

Títol: Modificat Son Servera-Capdepera.
Clau: 2-CA-0043.2-MT.
Import: 125.038.660 PTA.
Data aprovació: 17 de gener del 1994.

Títol: Addicional Sant Llorenç-Son Servera.
Clau: 2-CA-9032.1-MT.
Import: 38.096.417 PTA.
Data aprovació: 10 de gener del 1994.

Palma, a 24 de febrer del 1997.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 5409/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eberhard Grosske, relativa a contractes amb l'empresa
Protocol Balear SL. (BOPIB núm. 71 de 5 de novembre del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports no ha
formalitzat cap contracte amb l'empresa protocol Balear SL.

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

Segons les dades obrants en els nostres arxius, no s'ha
trobat cap contracte subscrit amb la mencionada empresa.

Així mateix, al nostre programa informàtic -SEINCO-
existeix un arxiu-registre d'empreses on hi figuren totes les que
s'han presentat -tot i que tan sols hagi estat na sola vegada- a algun
procediment de licitació: és a dir, es "dóna d'alta" l'empresa
licitadora en el moment en què presenta les seves proposicions a
una determinada licitació. Tampoc no hi figura cap empresa amb la
referida documentació.

De tot això es dedueix que Protocol Balear SA no ha
signat amb la nostra conselleria cap contracte administratiu ni
tampoc no ha participat a cap procediment de licitació promogut per
aquesta administració.

Palma, 22 de novembre del 1996.
La Conselleria de Foment.

Per part de la Presidència del Govern balear, el contracte
que s'ha establert amb l'empresa Protocol Balear SL, ha estat tramès
a la pregunta parlamentària RGE núm. 5411/96, i no consta cap
altre contracte, a causa del sistema de contractes menors establert
a la Llei de contractes.

La segona pregunta inclosa sota el número 5409/96,
demana altres tasques fetes per aquesta empresa. La pregunta del
senyor diputat diu "quines altres tasques foren realitzades /.../ per
Protocol Balear, on s'inclogué el discurs d'investidura del Sr. Soler".
En cap cas no consta a Pres`dneica el pagament de cap servei
d'assessoria o de redacció d'un discurs d'investidura, sinó de
discursos del president, una vegada era president.

En tot cas, aquest és el llistat d'activitats que es varen
pagar a aquesta empresa durant el període de govern del president
Soler:

1. Recopilació de l'acció de govern desenvolupada els 100 primers
dies de la presidència del Govern. Elaboració d'una memòria-resum
i col•laboració en la preparació de la compareixença periodística per
donar compte del balanç dels esmentats primers 100 dies.

2. Assessorament i redacció del discurs parlamentari del debat de
política general i de l'Estat de la Comunitat de l'any 1995. A més,
col•laboració en les accions següents a la intervenció del president,
debat amb els portaveus dels grups parlamentaris i debat de
reslucions.

3. Recopilació de material, documentació i posterior redacció d'una
conferència sota el títol "Autonomia vs Federalisme".

4. Recopilació de material, documentació i posterior redacció d'una
conferència sobre les Balears, la Mediterrània i Europa, l'arc
mediterrani.

5. Recopilació de material, documentació amb destinació d'una
conferència sobre la sitaució econòmica del sector industrial i
comercial de les Illes Balears. València.

6. Discurs davant el nou govern per al 28 de maig del 1996.
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7. Documentació d'idees i valoració política del Govern de Cristòfol
Soler utilitzat en una roda de premsa.

8. Seguiment, quasi diari, de premsa i docuents del Comitè de les
Regions d'Europa.

9. Recopilació bibliogràfica i de l'obra de Josep Mascaró i
Pasarius en ocasió de la concessió de la Medalla d'Or de la
Comunitat Autònoma.

10. Discurs institucional per a l'acte de liurament de la Medalla
d'Or a Menorca, el març del 1996.

Palma, 4 de desembre del 1996.
Presidència del Govern.

Aquesta conselleria no ha establert cap tipus de
contracte amb l'empresa Protocol Balear, SL.

Palma, 28 de novembre del 1996.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Aquesta conselleria no ha establert cap tipus de
contracte amb l'empresa Protocol Balear, SL.

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

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Aquesta conselleria no ha formalitzat cap contracte amb
l'empresa Protocol Balear, SL, per la qual cosa no ha extablert cap
tipus de modalitat contractual.

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

Segons les dades informàtiques disponibles ni l'extincta
conselleria de Governació ni la Conselleria de la Funció Pública
varen subscriure cap contracte amb l'empresa Protocol Balear SL.
Pel que fa referència a la Conselleria de la Funció Pública i
Interior i segons les dades informàtiques disponibles, aquesta
tampoc no ha establert cap relació contractual amb dita empresa.

Marratxí, 10 de novembre del 1996.
El conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain i Díez.

L'Ibatur no ha dut a terme cap tipus de contractació amb
l'empresa Protocol Balear, SL.

Palma, 13 de novembre del 1996.
El conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.

Segons les dades comptables al dia d'avui, aquesta
conselleria no ha firmat cap contracte amb l'empresa Protocol
Balear, SL, ni li ha abonat cap factura per cap concepte.

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

Pel que fa a la relació de contractes administratius amb
l'empresa Protocol Balear SL, així com altres tasques
d'assessorament per a la redacció del discurs d'investidura del Sr-
Soler, aquesta Conselleria d'Economia i Hisenda no ha tramès cap
contracte amb l'esmentada empresa.

Palma, 12 de novembre del 1996.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 5488/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a assistències tècniques en
carreteres. (BOPIB núm. 72 de 8 de novembre del 1996).

El cost de les assistències tècniques és el següent:

Construcció:

Pla de carreteres 95: 84.912.784,- M
Pla de carreteres 96: 69.021.489,- M
Redacció de projectes 95: 9.035.000,- M
Redacció de projectes 96: 18.446.308,- M
Topografia 95: 2.470.169,- M
Topografia 96: 9.795.075,- M
Redacció estudi impacte ambiental: 2.494.000,- M
Redacció estudi impacte ambiental: 3.137.800,- M

Conservació:

Redacció projectes 95: 7.229.514,- M
Redacció projectes 96: 5.376.6210,- M
Jardineria 95: 2.406.228,- M
Jardineria 96: 2.000.000,- M
Topografia 95: 1.032.400,- M
Topografia 96: 1.713.204,- M

Palma, 28 de febrer del 1997.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 3672/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la depuradora Maó-Es
Castell. (BOPIB núm. 197 de 29 de juny del 1997).

Els directors de les obres de la depuradora de Maó-Es
Castell seran els tècnics de l'Ibasan Sr. Pedro Iturbide i Sr.
Francisco Vidal.
 

Palma, 31 de juliol del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 3769/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a compra del Palau Saura de
Ciutadella (BOPIB núm. 107 de 29 de juny del 1997).

El Govern balear descarta la possibilitat de compra del
Palau Can Saura de Ciutadella ja que, continuant amb la política
d'adquisicions duta a terme tant a l'illa de Menorca com a la
d'Eivissa, només pot estar interessat en finques rústiques d'interès
paisatgístic.
 

Palma, 9 de juliol del 1997.
La Conselleria de Presidència.
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Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 3835/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa al topònim de la CAIB utilitzat
en la campanya publicitària que s'emet per televisió i altres mitjans
(BOPIB núm. 107 de 29 de juny del 1997).

1r.- L'espot "La creación", objecte de la campanya de
referència, fou realitzat i sonoritzat a l'exercici de 1996. La Llei
13/97, de 25 d'abril, per la qual passa a denominar-se oficialment
Illes Balears la província de Balears, comença a vigir el dia 27
d'abril de 1997.

2n.- No hi ha diferència substancial entre "Islas
Baleares" i "Illes Balears". Des del punt de vista estrictament
referit a la capacitat de comprensió de l'espectador no hi ha
possibilitat que aquests confonguin el destí turístic de les "Islas
Baleares, Divinas" amb una altra província espanyola distinta a les
Illes Balears.

3r.- Sens perjudici que els missatges publicitaris a
utilitzar, per la seva naturalesa, sien dissenyats per una agència de
publicitat per complir la seva finalitat específica; sí en el text de
l'anunci ha d'utilitzar-se, com a tal, la denominació oficial de la
província, per manament de la Llei 13/97, s'emprarà la forma
"Illes Balears".
 

Palma, 11 de juliol del 1997.
El Conseller de Turisme:
José María González Ortea.

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 3869/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a garanties de privacitat en la
transmissió telemàtica de dades clíniques des de l'Hospital de
Manacor als centres de salut (BOPIB núm. 107 de 29 de juny del
1997).

Les dades sol•licitades en la pregunta no consten en el
Servei Balear de la Salut, ja que l'Hospital de Manacor no és un
centre propi ni concertat del Serbasa.
 

Palma, 9 de juliol del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
BE) 

A les preguntes RGE núm. 985/97 i 3896/97, presentades
per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relatives a actuacions del
Consell de Formació Ocupacional de la CAIB durant els anys 1996
i 1997 (BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

Ambdues preguntes es contesten conjuntament atesa la
coincidència de la temàtica i perquè les accions de formació són
"a cavall" d'exercicis pressupostaris.

El Consell de Formació Ocupacional és un òrgan de
caràcter assessor de l'Administració de la CAIB, adscrit a la
Conselleria de Treball i Formació. El capítol III del títol I del Decret
174/96 en regula la composició. Al llarg del Decret es pot
comprovar la importància i la presència que en el procés formatiu
tenen els interlocutors del Consell de Formació directament o a
través de la Comissió Tècnica de Formació Ocupacional.
Concretament, són rellevants des de l'estudi de l'esborrany del
Decret 174/96 fins als treballs preparatoris de la Comissió Tècnica.

El procediment de participació en relació amb
l'adjudicació de les accions formatives, es fa mitjançant propostes
i informes previs a la Resolució del conseller de Treball i Formació.
Per tant, es pot dir que l'oferta formativa que posa en marxa el
Govern balear mitjançant la Conselleria de Treball i Formació és
resultat d'una actuació prèvia del Consell de Formació Ocupacional.

S'adjunta llista d'actuacions 96-97, amb indicació d'entitat
que imparteix, acció i cost previst.
 

Palma, 31 de juliol del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

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

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 3869/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a garanties de privacitat en la
transmissió telemàtica de dades clíniques des de l'Hospital de
Manacor als centres de salut (BOPIB núm. 107 de 29 de juny del
1997).

Les dades sol•licitades en la pregunta no consten en el
Servei Balear de la Salut, ja que l'Hospital de Manacor no és un
centre propi ni concertat del Serbasa.
 

Palma, 9 de juliol del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 3987/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a publicitat estàtica l'any 1996
(BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

L'any 1996 l'Ibatur no va formalitzar cap tipus de
contracte per a l'exercici de publicitat estàtica.
 

Palma, 23 de juliol del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.
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Ordre de Publicació
BH) 

A la Pregunta RGE núm. 3988/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a publicitat estàtica l'any
1997 (BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

En data d'avui i amb càrrec als pressupostos del 1997,
l'Ibatur no ha formalitzat cap tipus de contracte per a l'exercici de
publicitat estàtica.
 

Palma, 23 de juliol del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 3989/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a contractes programa pel
desenvolupament d'accions de formació (BOPIB núm. 110 d'11 de
juliol del 1997).

D'acord amb allò que preveu l'article 163 del Decret
174/96, de 14 de setembre, "el Govern de la CAIB, mitjançant la
Conselleria de Treball i Formació, podrà subscriure contractes-
programa de caràcter temporal i amb una durada màxima de tres
anys amb les organitzacions empresarials i sindicals així com amb
entitats locals dins l'àmbit de la CAIB". Tot el títol IV del Decret
es destina a explicar què són i el procediment específic dels
contractes-programa. Com que són "acords de col•laboració"
subjectes a unes condicions especials, mentre aquestes
s'acompleixin i no es derogui el Decret la convocatòria pública és
permanent.
 

Palma, 31 de juliol del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 3990/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a recursos econòmics pels
contractes programa pel desenvolupament d'accions de formació
(BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

Els contractes-programa que signen el Govern balear i
els ajuntaments per al desenvolupament d'accions formatives es
realitzen en el marc dels programes de formació ocupacions
corresponents als objectius 2, 3 o 5b, segons correspongui, i se'ls
aplica la normativa a l'efecte de la Unió Europea.

Els compromisos financers es fixen en el contracte-
programa i el cofinançament de les accions és el següent: el 50%
és cofinançat per la Unió Europea -FSE-, el 25% és cofinançat per
l'ajuntament i el 25% restant és cofinançat pel Govern balear. En
conseqüència, els recursos econòmics de què disposa el Govern
per finançar els contractes-programa amb els ajuntaments són part
de l'aportació pública que li correspon per desenvolupar els
programes de formació en el marc dels objectius comunitaris. Les
quantitats aportades per la Conselleria de Treball i Formació
resten condicionades a l'existència de crèdit pressupostari d'acord
amb la normativa pressupostària de la CAIB que sigui d'aplicació.
 

Palma, 31 de juliol del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 3991/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a ajuntaments que han signat
contractes programa pel desenvolupament d'accions de formació
(BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

Ajuntament de Sant Llorenç: data, 17-12-96; cost total,
25.421.769; aportació CAIB-FSE, 19.066.327.

Ajuntament d'Artà: data, 17-12-96; cost total, 9.953.367;
aportació CAIB-FSE, 7.465.025.

Ajuntament de Calvià: data, 20-02-97; cost total,
60.263.460; aportació CAIB-FSE, 45.197.595.

Ajuntament de Ciutadella: data, 5-06-97; cost total,
24.000.000; aportació CAIB-FSE, 18.000.000.

Ajuntament de Palma: data, 18-07-97; cost total,
18.453.600; aportació CAIB-FSE, 12.553.600.
 

Palma, 31 de juliol del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 3992/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a contractació de serveis de la
Conselleria de Treball i Formació (BOPIB núm. 110 d'11 de juliol
del 1997).

La Unitat Administrativa de Contractació de la
Conselleria de Treball i Formació fou creada pel Decret 8/1997, de
23 de gener, publicat en el Bocaib núm. 15 de 4 de febrer i, d'acord
amb aquesta disposició, va entrar en vigor l'endemà d'haver-se
publicat, o sigui, el 5 de febrer del 1997.

Amb anterioritat, és a dir, des de la creació de la
Conselleria de Treball i Formació, per Ordre del Molt Hble.
President de la CAIB de 18 de juny -Bocaib núm. 75 ext. de 19 de
juny- aquesta conselleria depenia, als efectes de contractació, de la
Unitat Administrativa de Contractació de la Conselleria de
Presidència de conformitat amb el Decret 149/1996, de 12 de juliol,
de modificació del Decret 31/1989, de 31 de març, Bocaib núm. 93
de 23 de juliol, de contractació de la Comunitat Autònoma.

Per altra banda, les direccions generals de Treball i
Formació estaven adscrites, abans de la creació d'aquesta
conselleria, a la Conselleria d'Economia i Hisenda i, per tant,
depenien, als efectes de contractació, de la Unitat Administrativa de
Contractació d'aquesta conselleria.

Fet aquest incís i deixant a part els contractes menors que,
de conformitat amb l'article 57 de la Llei 13/1995, de 18 de maig,
de contractes de les administracions públiques tenen una tramitació
simplificada, els contractes de serveis realitzats per la Conselleria
de Treball i Formació tramitats per la Unitat Administrativa de
Contractació d'aquesta conselleria fins al dia d'avui són els següents:

1. Contractació per a la prestació del servei de vigilància
i seguretat dels locals de la Conselleria de Treball i Formació
(procediment obert mitjançant concurs).

Quantia: 2.931.886 pessetes, IVA inclòs.
Finalitat: vigilància i seguretat dels locals de la

conselleria.
Empresa: Cosegur, SCL.
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2. Contractació per al servei de publicitat de la
campanya anomenada "Campanya de prevenció de riscs laborals".

Quantia: 31.028.043 pessetes, IVA inclòs.
Finalitat: donar a conèixer als treballadors i a la població

en general la Llei de prevenció de riscs laborals.
Empresa: Imagen de Publicidad y Marketing, S.A.

 
Palma, 7 d'agost del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 3993/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a contractació de serveis per
Codefoc (BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

Finalitat: neteja local Codefoc, Menorca; empresa: Top
Clean; quantitat: 18.221 ptes/mes.

Finalitat: seguretat local Codefoc, Menorca; empresa:
Trablisa; quantitat: 20.000 ptes. quota inicial, 5.336 ptes quota
mensual.

Finalitat: seguretat local Codefoc, Eivissa; empresa:
Grupo Protección y seguridad 909, S.A.; quantitat: 5.800
ptes/mes.

Finalitat: servei correu electrònic X400; empresa: Bitel;
quantitat: 4.060 ptes/mes.

Finalitat: publicitat; empresa: Cope; quantitat: 361.920
ptes.

Finalitat: missatgeria; empresa: Sistelcom Telemensaje;
quantitat: 8.700 ptes. quota inicial, 12.180 ptes. quota mensual.

Finalitat: manteniment programa de comptabilitat;
empresa: Progressive Help, S.L.; quantitat: 19.720 ptes.
 

Palma, 31 de juliol del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BN) 

A la Pregunta RGE núm. 4059/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM),
relativa a continguts dels projectes de normalització lingüística a
Palma, Inca, Alcúdia, Ciutadella i Eivissa (BOPIB núm. 110 d'11
de juliol del 1997).

Palma: promoció de la lectura en català.
Inca: promoció de la retolació en català.
Alcúdia: promoció de l'ús del català en l'àmbit cultural

i en els sectors empresarial i turístic.
Ciutadella: normalització lingüística interna de

l'Ajuntament.
Eivissa: foment de la normalització lingüística en el món

de l'esport.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BO) 

A la Pregunta RGE núm. 4062/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM), relativa
a activitats realitzades al llarg del 1996 incloses en el Pla pilot de
normalització lingüística (BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

Ajuntament d'Alaior.
Conveni: 7.000.000 de pessetes.

1. Normalitz. interna de l'ajuntament i centres dependents.
Contractació d'un assessor lingüístic, 1.047.695 pts.
Normalització d'impresos -edició, 79.543 ptes
Canvi de retolació, 41.760 ptes.

2. Normalització externa.
Canvis de retolació amb indicacions de caire 
general, 340.138 ptes.
Canvis de retolació dels carrers, 690.802 ptes.

3. Promoció sociocultural.
Activitats de foment en l'ús de la llengua realitzades
per altres entitats o institucions del municipi,
2.565.553 ptes.
Convenis, 835.000 ptes. (Fòrum cívic Alaior 3r mil•leni,

100.000; Centre de cultura d'Alaior, 525.000; Agrupament escolta
d'Alaior, 50.000; colla gegantera d'Alaior, 60.000; S'Ull del Sol,
100.000)

Difusió d'activitats previstes en el pla pilot, 55.680.
Cinema a la fresca 1996, 116.000 ptes.

4. Publicacions.
IME, 47.990 ptes.
El sanejament i el proveïment d'aigua d'Alaior,
125.260 ptes.

Ajuntament de Campos.
Conveni: 8.000.000 de pessetes.

1. Normalització de la retolació dels carrers del municipi,
170 plaques, 4.980.000 ptes.

2. Normalització interna de l'ajuntament.
Adquisició de material divers de suport 
lingüístic, 173.389 ptes.
Xarxa informàtica, 237.406 ptes.
Total, 410.795 ptes.

3. Promoció sociocultural.
Adquisició de cintes de video per a 
enregistrament de temes de divulgació
de la llengua, 10.885 ptes.

4. Publicacions.
La batalla de Campos, 548.434 ptes.
Les fites netes, 350.000 ptes.
Total, 898.434 ptes.

5. Educació.
Realització d'un programa informàtic sobre
la geografia de Campos i 500 còpies de
disquets, 1.026.600 ptes.
Contractació d'una llicenciada en filosofia i
lletres per impartir classes de català a adults,
640.000 ptes.
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Ajuntament de Pollença.
Conveni: 4.000.000 de pessetes.

1. Normalitz. interna de l'ajuntament i centres dependents.
Adquisició programes informàtics en català,
174.000 ptes.
Canvi de rètols, 85.260 ptes.
Adquisició material de suport lingüístic,
100.000 ptes.

2. Normalització externa.
Canvi de rètols dels carrers, 1.496.400 ptes.

3. Educació.
Conveni amb l'OCB per a cursos de català a
adults, 1.286.943 ptes.

4. Publicacions.
Vocabulari d'alimentació, 241.280 ptes.
Triau bé la llengua, 74.500 ptes.

Ajuntament de Sencelles.
Conveni: 8.000.000 de pessetes.

1. Normalització interna.
Impresos, 70.180 ptes.
Material de suport informàtic, 1.190.667 ptes.

2. Normalització externa, 405.652 ptes.
3. Promoció sociocultural, 3.075.161 ptes.
4. Educació

Subscripció al Diari de Balears per fer-lo arribar
gratuïtament als llocs públics o als centres de
reunió, 365.617 ptes.
Adquisició de llibres per a la biblioteca del col•legi
Can Bril, 250.000 ptes.

Ajuntament d'Alcúdia.
Conveni: 10.000.000 de pessetes.

1. Normalització interna.
Contractació d'un ajudant al Servei de 
normalització lingüística, 1.296.006 ptes.
Revisió de la retolació, 268.714 ptes.
Adquisició de material de suport lingüístic,
276.916 ptes.
Adquisició de material de suport informàtic
i xarxa municipal, 545.304 ptes.

2. Normalització externa.
Canvi de plaques de carrer, 844.586 ptes.
Canvi de rètols amb indicacions de caire general
i de serveis municipals, 559.733 ptes.

3. Promoció sociocultural.
Difusió del pla pilot, 539.478 ptes.
Reemissor de Telenova i manteniment d'antenes,
1.930.987 ptes.
Activitats culturals, 145.822 ptes.

4. Promoció socioeconòmica.
Subvencions a empreses, 377.231 ptes.
Jornades "Futur Alcúdia", 488.260 ptes.

5. Educació.
Adquisició de llibres per a la biblioteca municipal,
420.889 ptes.
Adquisició de CD-rom per a la biblioteca,
49.381 ptes.
Aula d'informàtica, 1.495.565 ptes.
Classes de català per a adults, 815.000 ptes.

6. Publicacions.
Àlbum Conèixer Alcúdia, 624.000 ptes.

Ajuntament de Porreres.
Conveni: 8.000.000 de pessetes.

1. Promoció sociocultural.
Edició del butlletí informatiu de l'ajuntament,
182.191 ptes.
Edició del tríptic FIRA, 484.416 ptes.
Inventari contingut del Museu de Porreres, 
500.000 ptes.
Convenis signats amb entitats culturals, cíviques i

esportives, 218.531 ptes. (Confraria Amics del vi, Grup d'esplai,
s'Estol porrerenc, Grup Foganya, Coral de Porreres)
2. Normalització interna de l'ajuntament, 2.996.239 ptes.
3. Promoció socioeconòmica.

Ajuts a comerços per a retolació en català, 225.925.
4. Educació.

Classes per a adults, 1.090.000 ptes.
Convenis per a la normalització d'escoles, 143.470 ptes.

(C.P. Escola Nova, Col•legi Verge de Montision)
5. Publicacions.

Festes de Sant Roc: pregó de les festes de Sant Roc,
153.220 ptes.
Possessions de Porreres, 2.000.000 ptes.

Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
Conveni: 10.000.000 de pessetes.

1. Promoció sociocultural.
Conveni de col•laboració, en matèria 
d'assessorament lingüístic, amb l'Institut d'Estudis
Eivissencs, 2.000.000 ptes.
Activitats de difusió del pla pilot, 92.292 ptes.
Quadernet del Grup folklòric de Sant Josep, 
753.362 ptes.

2. Normalitz. interna de l'ajuntament i centres dependents,
2.225.468 ptes.

3. Normalitz. de la retolació externa del municipi,
564.050 ptes.

4. Promoció socioeconòmica.
Convocatòria d'ajudes per a retolació en català
dels comerços, 53.708 ptes.

5. Educació.
Adquisició de llibres en català per la biblioteca
 municipal, 413.860 ptes.
Adquisició de llibres per al centre d'aprenentatge
lingüístic, 353.505 ptes.
Normalització de la retolació del col•legi públic
l'Urgell, 217.024 ptes.

6. Publicacions.
Llibre infantil en català del Taller de l'Hàbitat
pitiús, 301.600 ptes.
Edició d'un número especial de la revista
Eivissa, 500.000 ptes.

 
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BP) 

A la Pregunta RGE núm. 4065/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a municipis del consorci per
a la dinamització del medi rural (BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del
1997).

D'acord amb els estatuts del consorci per a la dinamització
econòmica al medi rural -zona 5b- aprovats en data 02/02/1995, són
membres nats, a més de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i els consells insulars d'Eivissa i Formentera, Menorca i Mallorca,
les entitats locals que s'indiquen a continuació:



BOPIB núm.118 - 5 de setembre del 1997 3251

Ajuntament d'Algaida, Ajuntament d'Andratx,
Ajuntament d'Ariany, Ajuntament d'Artà, Ajuntament de
Banyalbufar, Ajuntament de Bunyola, Ajuntament de Calvià,
Ajuntament de Campos, Ajuntament de Costitx, Ajuntament de
Deià, Ajuntament d'Escorca, Ajuntament d'Esporles, Ajuntament
d'Estellencs, Ajuntament de Fornalutx, Ajuntament de Lloret de
Vista Alegre, Ajuntament de Llubí, Ajuntament de Maria de la
Salut, Ajuntament de Montuïri, Ajuntament de Petra, Ajuntament
de Pollença, Ajuntament de Porreres, Ajuntament de sa Pobla,
Ajuntament de Puigpunyent, Ajuntament de Sant Joan,
Ajuntament de Sencelles, Ajuntament de Sineu, Ajuntament de
Sóller, Ajuntament de Valldemossa, Ajuntament de Vilafranca de
Bonany, Ajuntament d'Alaior, Ajuntament des Castell,
Ajuntament de Ciutadella, Ajuntament de Ferreries, Ajuntament
de Maó, Ajuntament des Mercadal, Ajuntament des Migjorn Gran,
Ajuntament de Sant Lluís, Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany, Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu,
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, Ajuntament de Sant Joan
de Labritja i Ajuntament de Formentera.
 

Palma, 21 de juliol del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BQ) 

A la Pregunta RGE núm. 4071/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a elements patrimonials
d'interès històric de Can Salas (BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del
1997).

Els elements arquitectònics d'interès que havia retirat
l'empresa Christo S.A. quan es va iniciar la demolició de l'edifici
de Can Salas foren: part de les dovelles d'un arc, els graons que es
varen poder desmuntar de l'escala principal, diverses motllures de
la façana, alguns pilars i part de la barana de l'escala.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
BR) 

A la Pregunta RGE núm. 4080/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a presència del director general
de Treball presidint la presentació pública d'una empresa de treball
temporal a Menorca (BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

La presència del director general de Treball a la
presentació a Menorca de l'empresa de treball temporal Sèlect
Recursos Humanos ETT, S.A., respon a una invitació d'aquesta
empresa a fer un parlament sobre el mercat de treball a les
Balears. En aquesta presentació, destinada al públic en general,
assistiren empresaris interessats i sindicalistes de CC.OO.

Sèlect Recursos Humanos ETT S.A. està autoritzada
amb el núm. 79/0099/97, pel període de 19/03/1997 a 15/01/1998,
com la resta d'empreses que en llista adjunta s'acompanya i que
també ho estan per treballar en el nostre país.
 

Palma, 1 d'agost del 1997
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

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

Ordre de Publicació
BS) 

A la Pregunta RGE núm. 4089/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a l'increment de la quota lletera
(BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

Pel que fa a la primera pregunta he de dir que sí, que cada
vegada que tenc ocasió de parlar amb la Sra. Ministra d'Agricultura,
la Sra. Loyola de Palacio, li reivindic la necessitat d'incrementar la
quota lletera assignada a les explotacions de les Illes Balears.

Respecte a la segona pregunta, seria utòpic saber la
quantitat de tones que correspondrien a les Illes Balears sense saber
si això es produirà i, si es produeix, si aquest augment serà d'un
milió o no. De qualsevol manera, per part de qui subscriu, sempre
s'intentarà aconseguir el màxim possible.
 

Palma, 1 d'agost del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BT) 

A la Pregunta RGE núm. 4092/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la repoblació de la fauna marina
(BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

Sí, la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria té
previst amollar 250 dèntols a la zona del cap d'Artrutx -T.M. de
Ciutadella- el 29 de juliol.

Així mateix, la Conselleria té previst repoblar amb alevins
de llop les costes de les Illes Balears durant els mesos d'agost i
setembre. En concret, està previst amollar 5.000 alevins de llop al
litoral de l'illa de Menorca.

Quant al seguiment, en el cas dels dèntols un 20% dels
exemplars s'ha alliberat amb una marca identificativa, la qual cosa
permetrà identificar-los si són capturats. En el cas dels llops, la seva
talla no permet que enguany siguin capturats legalment ni que es
puguin marcar amb facilitat, raó per la qual l'únic seguiment
possible és l'evolució de les captures en els propers anys.
 

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

Ordre de Publicació
BU) 

A la Pregunta RGE núm. 4125/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la privatització de Seamasa (BOPIB
núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

Per tal de liquidar l'empresa s'obre un ventall de
possibilitats que s'estudiaran en breu. Per una part, la convocatòria
d'un nou concurs; per una altra prat, no realitzar des de Seamasa el
projecte d'es Carnatge, la qual cosa suposaria procedir, segons la
facultat atorgada per la Llei de Pressuposts del 1997, a la dissolució
de l'empresa pública.
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L'únic motiu de la declaració del concurs desert no és
altre que la no presentació d'ofertes.

Es podrien plantejar fórmules intermèdies, encara que en
aquest instant no es plantegen. Amb tot, una vegada declarat
desert el concurs, el Govern podria estudiar propostes alternatives.

Si el Parlament les sol•licitàs, òbviament la Conselleria
donaria les explicacions oportunes; fins i tot es podria demanar a
iniciativa pròpia d'aquesta conselleria en el proper període de
sessions.
 

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

Ordre de Publicació
BV) 

A la Pregunta RGE núm. 4126/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al Pla Pro-Comerç (BOPIB
núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

És impossible determinar el cost individualitzat del Pla
Pro-Comerç perquè la campanya publicitària es va fer en conjunt
per a tots els plans Produir; el cost global de tots els plans Produir
fou de 24.690.251 pessetes.

Fins al dia 30 de juny s'han presentat 374 sol•licituds a
Mallorca, 90 a Menorca i 43 a Eivissa i Formentera.

Les ajudes concedides fins a 30 de juny han estat 220 a
Mallorca, 68 a Menorca i 19 a Eivissa. L'import a estat de
227.553.158 pessetes a Mallorca, 90.506.415 pessetes a Menorca
i 27.597.646 pessetes a Eivissa i Formentera.

Els impresos varen ser tramesos a l'illa de Menorca quan
es va aprovar la normativa corresponent. El personal del servei de
Comerç es desplaçà a l'illa de Menorca i a la d'Eivissa per
informar, a la seu dels consells insulars, sobre el procediment de
tramitació dels expedients esmentats i aportaren exemplars dels
impresos. La Direcció General de Comerç no ha rebut cap
reclamació per aquest motiu.

Els objectius del Pla de Comerç són impulsar i primar
projectes col•lectius de caràcter empresarial, promocionar la
tecnificació i la utilització de noves tecnologies, afavorir la
renovació del comerç interior, foment dels productes locals,
reconversió del comerç que operi en les zones turístiques.

Fins avui, el balanç de l'aplicació del Pla Pro-Comerç ha
estat positiu.
 

Palma, 6 d'agost del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BX) 

A la Pregunta RGE núm. 4127/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa al Pla Pro-Indústria (BOPIB núm.
110 d'11 de juliol del 1997).

És impossible determinar el cost individualitzat del Pla
Pro-Indústria perquè la campanya publicitària es va fer en conjunt
per a tots els plans Produir; el cost global de tots els plans Produir
fou de 24.690.251 pessetes.

Fins al dia 30 de juny han tengut entrada a la Conselleria
un total de 698 sol•licituds que es distribueixen de la forma següent:
Mallorca, 491; Menorca, 173; Eivissa, 30 i Formentera, 4.

Les ajudes concedides fins al 30 de juny han estat de 336
expedients distribuïts de la forma següent:

Mallorca. Exp. analitzats, 229; inversió admesa, 1.743
milions; ajudes concedides, 249 milions.

Menorca. Exp. analitzats, 96; inversió admesa, 810
milions; ajudes concedides, 211 milions.

Eivissa. Exp. analitzats, 9; inversió admesa, 142 milions;
ajudes concedides, 12,5 milions.

Formentera. Exp. analitzats, 2; inversió admesa, 39
milions; ajudes concedides, 6 milions.

Les sol•licituds es varen remetre a les associacions
empresarials, als consells insulars i a les delegacions comarcals de
la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria per informar els
empresaris i perquè es lliurassin als sol•licitants quan s'aprovàs la
normativa corresponent.

Els objectius són els següents: dinamitzar i revitalitzar
l'economia productiva de les illes mitjançant la concessió d'incentius
per animar la inversió en projectes competitius i nous; consolidar
l'estratègia de modernització iniciada pel comerç i per la indústria
gràcies al suport del Pla de Comerç i del Pla de Reindustrialització;
propiciar millores de qualitat en els productes dels sectors
productius; augmentar la competitivitat de les empreses a través de
la incorporació d'elements que, com el disseny i la innovació
tecnològica, ajudin les empreses a adaptar-se als canvis de la
demanda; lluitar contra l'estacionalitat i afavorir la diversificació de
l'economia balears; afavorir l'ampliació i la diversificació del teixit
industrial a través del suport a la creació de noves empreses;
mantenir i augmentar el nivell d'ocupació; fomentar
l'associacionisme.

El balanç ha estat positiu a causa de totes les sol•licituds
que s'han rebut en aquesta conselleria.
 

Palma, 6 d'agost del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BY) 

A la Pregunta RGE núm. 4212/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per la Conselleria de Foment (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

En resposta a la seva pregunta li remet una relació de
noms, concepte de servei i import del present any fins al dia d'avui.
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Mª Angustias Rodríguez Ortiz. Noves competències
assumides per la conselleria en matèria d'ensenyament nàutic
esportiu i subaquàtic esportiu; 1.905.983.

Miguel Dols Quetglas. Noves competències assumides
per la conselleria en matèria d'ensenyament nàutic esportiu i
subaquàtic esportiu. 1.905.983.

Mª Antònia Gual Florit. Noves competències assumides
per la conselleria en matèria d'ensenyament nàutic esportiu i
subaquàtic esportiu. 1.905.983.

Mª Concepción Villamil Mínguez. Noves competències
assumides per la conselleria en matèria d'ensenyament nàutic
esportiu i subaquàtic esportiu. 1.812.065.

Margarita Perelló Rosselló. Conveni CAIB i MOPTMA
sobre actuacions d'habitatge i sòl, pla 1996-1997; 2.905.983.

Antònia Salvà Ruiz. Conveni CAIB i MOPTMA sobre
actuacions d'habitatge i sòl, pla 1996-1997; 2.905.983.

Margarita Campuzano Cassasayas. Conveni CAIB i
MOPTMA sobre actuacions d'habitatge i sòl, pla 1996-1997;
2.905.983.

Antonia C. Valls Fortuny. Conveni CAIB i MOPTMA
sobre actuacions d'habitatge i sòl, pla 1996-1997; 911.557.

Mª Soledad Fuster Valls. Conveni CAIB i MOPTMA
sobre actuacions d'habitatge i sòl, pla 1996-1997; 2.905.983.

Gabriel Alzina Pujadas. Conveni CAIB i MOPTMA
sobre actuacions d'habitatge i sòl, pla 1996-1997; 2.745.893.

Ramon Pita da Veiga. Adaptació procediments de gestió
dels expedients sancionadors del departament de carreteres.
3.049.488.
 

Palma, 12 d'agost del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
BZ) 

A la Pregunta RGE núm. 4219/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractació de serveis
realitzats per la Conselleria de Treball i Formació el 1997 (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

La Unitat Administrativa de Contractació de la
Conselleria de Treball i Formació fou creada per Decret  8/1997,
de 23 de gener, publicat en el Bocaib núm. 15 de 4 de febrer i,
d'acord amb aquesta disposició, va entrar en vigor l'endemà
d'haver-se publicat, o sigui, el 5 de febrer del 1997.

Amb anterioritat, és a dir, des de la creació de la
Conselleria de Treball i Formació, per Ordre del Molt Hble.
President de la CAIB de 18 de juny -Bocaib núm. 75 ext. de 19 de
juny- aquesta conselleria depenia, als efectes de contractació, de
la Unitat Administrativa de Contractació de la Conselleria de
Presidència de conformitat amb el Decret 149/1996, de 12 de
juliol, de modificació del Decret 31/1989, de 31 de març, Bocaib
núm. 92 de 23 de juliol, de contractació de la Comunitat
Autònoma.

Com s'ha manifestat ja a la contestació de la pregunta
parlamentària RGEP núm. 3992/97 i deixant a part els contractes
menors que, de conformitat amb l'article 57 de la Llei 13/1995, de
18 de maig, de contractes de les administracions públiques tenen
una tramitació simplificada, els contractes de serveis realitzats per
la Conselleria de Treball i Formació durant l'any 1997 tramitats per
la Unitat Administrativa d'aquesta conselleria, especificant quines
persones físiques o jurídiques s'han contractat,  el concepte i la
quantia, són els següents:

Contractació per a la prestació del servei de vigilància i
seguretat dels locals de la Conselleria de Treball i Formació -
procediment obert mitjançant concurs. Empresa: Cosegur, SCL.
Quantia: 2.931.886 pessetes, IVA inclòs.

Contractació per al servei de publicitat de la campanya
anomenada Campanya de prevenció de riscs laborals. Empresa:
Imagen de Publicidad y Marketing, S.A. Quantia: 31.028.043
pessetes, IVA inclòs.
 

Palma, 14 d'agost del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
CA) 

A la Pregunta RGE núm. 4229/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per Dinamització econòmica del medi rural el 1997
(BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

El consorci per a la Dinamització econòmica del medi
rural -Zona 5b- fins al dia d'avui, durant el 1997, no ha realitzat cap
contracte de serveis.
 

Palma, 13 d'agost del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
CB) 

A la Pregunta RGE núm. 4241/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per l'Associació General Agrària Mallorquina el 1997
(BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

Aquesta informació no es pot facilitar perquè l'Associació
General Agrària Mallorquina va deixar de ser una empresa pública
segons l'acord del Consell de Govern de la CAIB de dia 12 de
desembre del 1996, pel qual s'alienaven les accions de les quals era
titular la CAIB en l'entitat Associació General Agrària Mallorquina
a l'empresa Comercial Bordoy, S.A.

Posteriorment aquest acord fou ratificat mitjançant
escriptura de participacions socials entre la CAIB i Comercial
Bordoy, S.A., signada pel notari de Palma Sr. Miguel Mulet
Ferragut, amb data 4 de febrer del 1997 i núm. de protocol 437/97.
 

Palma, 14 d'agost del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
CC) 

A la Pregunta RGE núm. 4250/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal
realitzats per la Conselleria de Foment (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

En resposta a la seva pregunta, li remet una relació de
noms i categories del personal contractat durant el present any fins
al dia d'avui:

Jaime Gelabert Vadell. Ordenança.
Juana Buades Castell. Ordenança.
Antonio Castelló Mas. Oficial 1a. de carreteres.
Cristina García Ramos. Auxiliar administrativa.
Catalina Mª Garau Tur. Auxiliar administrativa.

Catalina Grau Florit. Administrativa.
Sebastián Lladó Sagrera. Auxiliar administratiu.
Mª Carmen Lliteras Arañó. Auxiliar administr.
Juan Manuel López Caballol. Peó.
Gabriel Matas Alcover. Auxiliar administratiu.
Mª José Moscardó Covo. Secretaria personal.
Félix Pañaranda. Operador maquinària pesada.
Juan Quetglas Buñola. Capatàs d'obres.
Francisco J. Rover Terrón. Vigilant d'explotació.
David Salazar Clemont. Oficial 2a. carreteres.
Bartolomé Salvà Ruiz. Auxiliar administratiu.
Fernando Martínez García. Peó especialitzat.

 
Palma, 12 d'agost del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
CD) 

A la Pregunta RGE núm. 4257/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de
la Conselleria de Treball i Formació (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

De conformitat amb el que disposa l'article 17.2.m) de
la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la competència per a la
formalització dels contractes de treball del personal laboral
correspon a l'Hble. Sr. Conseller competent en matèria de funció
pública, que assumeix actualment la titular de la Conselleria de la
Funció Pública i Interior del Govern balear.

En conseqüència, la Conselleria de Treball i Formació
no ha realitzat cap contractació de personal durant l'any 1997.

Per altra banda, la Conselleria de Treball i Formació
tampoc no ha formalitzat dins l'any 1997 cap contractació de
personal per a la realització de treballs específics i concrets, no
habituals, que, d'acord amb l'art. 13 del mateix cos legal, s'han de
sotmetre a la legislació de contractes de les administracions
públiques i a les normes del seu desenvolupament.
 

Palma, 14 d'agost del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
CE) 

A la Pregunta RGE núm. 4263/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de
l'Associació General Agrària Mallorquina (BOPIB núm. 113 de 28
de juliol del 1997).

Aquesta informació no es pot facilitar perquè l'Associació
General Agrària Mallorquina va deixar de ser una empresa pública
segons l'acord del Consell de Govern de la CAIB de dia 12 de
desembre del 1996, pel qual s'alienaven les accions de les quals era
titular la CAIB en l'entitat Associació General Agrària Mallorquina
a l'empresa Comercial Bordoy, S.A.

Posteriorment aquest acord fou ratificat mitjançant
escriptura de participacions socials entre la CAIB i Comercial
Bordoy, S.A., signada pel notari de Palma Sr. Miguel Mulet
Ferragut, amb data 4 de febrer del 1997 i núm. de protocol 437/97.
 

Palma, 14 d'agost del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
CF) 

A la Pregunta RGE núm. 4280/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de
Dinamització Econòmica del medi rural (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

El consorci per a la dinamització econòmica del medi
rural, Zona 5b, fins al dia d'avui, durant l'any 1997, no ha fet cap
contracte de personal.
 

Palma, 13 d'agost del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 116.

- Pàgina 3193. Apartat AK)
On diu: El Conseller de Turisme: Joan Flaquer i Riutort.
Ha de dir: El Conseller d'Educació, Cultura i Esports: Joan Flaquer
i Riutort.
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