
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 17 de setembre del 1997 IV Legislatura Núm. 120  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 5735/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Angels Leciñena, relativa a la incidència dels casos de
tuberculosi a la Comunitat Autònoma. 3298

 
B) A la Pregunta RGE núm. 5736/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Angels Leciñena, relativa a la incidència dels casos de

tuberculosi en malalts de SIDA. 3298

C) A la Pregunta RGE núm. 5737/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Angels Leciñena, relativa a la incidència dels casos de
tuberculosi a la Comunitat Autònoma respecte d'altres comunitats. 3299

D) A la Pregunta RGE núm. 5986/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa al segon tram de la carretera Maó-
Fornells. 3299

E) A la Pregunta RGE núm. 5885/96, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa al conveni per al control de l'erosió
i la restauració hidrològica i forestal de la Mediterrània.. 3299

F) A la Pregunta RGE núm. 6943/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa als toxicòmans acollits al programa
de metadona. 3300

G) A la Pregunta RGE núm. 6944/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a actuacions a les Pitiüses dins el Pla
autonòmic de drogues. 3300

H) A la Pregunta RGE núm. 6944/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat Francesc Triay, relativa als estudis per utilitzar aigües
depurades per a la recàrrega d'aqüífers. 3300

I) A la Pregunta RGE núm. 6980/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per l'Ibavi
durant el 1995. 3301

J) A la Pregunta RGE núm. 6983/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per l'Ibasan
durant el 1995. 3302



3296 BOPIB núm.120 - 17 de setembre del 1997

K) A la Pregunta RGE núm. 6985/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per l'Institut
Balear de l'Aigua durant el 1995. 3303

L) A la Pregunta RGE núm. 6992/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM) durant el 1995. 3303

M) A la Pregunta RGE núm. 7083/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a campanya de prevenció en els àmbits
escolars juvenils. 3303

N) A la Pregunta RGE núm. 63/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a inspeccions a piscines públiques 3303
 

O) A la Pregunta RGE núm. 104/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats pels SFM l'any
1996 3303

 
P) A la Pregunta RGE núm. 105/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per l'Ibavi l'any

1996 3304
 

Q) A la Pregunta RGE núm. 107/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per Sefobasa l'any
1996 3304

 
R) A la Pregunta RGE núm. 113/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per Ficobalsa l'any

1996 3304
 

S) A la Pregunta RGE núm. 150/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a aigua que utilitzen els camps de
golf 3304

 
T) A la Pregunta RGE núm. 153/97, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a grup de treball Coomalab 3304

 
U) A la Pregunta RGE núm. 156/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Marí, relativa a campanyes publicitàries de vacances de

sexe, alcohol i tota mena de desmesures a les Illes Balears 3306
 

V) A la Pregunta RGE núm. 162/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a ajuts concedits als mitjans de
comunicació per fomentar l'ús del català 3306

 
X) A la Pregunta RGE núm. 164/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per

GESMA durant l'any 1996 3306
 

Y) A la Pregunta RGE núm. 165/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
Ibasan l'any 1996 3307

 
Z) A la Pregunta RGE núm. 167/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per

l'Institut BAlear de Serveis a la Joventut durant l'any 1996 3307
 

AA) A la Pregunta RGE núm. 168/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
l'Institut Balear de Disseny durant l'any 1996 3308

 
AB) A la Pregunta RGE núm. 169/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per

Foment Industrial durant l'any 1996 3309
 

AC) A la Pregunta RGE núm. 170/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
Serveis Ferroviaris de Mallorca durant l'any 1996 3309

 
AD) A la Pregunta RGE núm. 172/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per

Semilla durant l'any 1996 3309
 

AE) A la Pregunta RGE núm. 174/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
Seamasa durant l'any 1996 3309

 
AF) A la Pregunta RGE núm. 175/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per

Ibabsa durant l'any 1996 3309
 

AG) A la Pregunta RGE núm. 176/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
Agama durant l'any 1996 3310

 
AH) A la Pregunta RGE núm. 178/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despeses de publicitat realitzades

per Ibatur durant l'any 1996 3310
 



BOPIB núm.120 - 17 de setembre del 1997 3297

AI) A la Pregunta RGE núm. 179/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
Ficobalsa durant l'any 1996 3310

 
AJ) A la Pregunta RGE núm. 180/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per

la Presidència del Govern durant l'any 1996 3311
 

AK) A la Pregunta RGE núm. 181/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
la Conselleria de Turisme durant l'any 1996 3312

 
AL) A la Pregunta RGE núm. 182/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per

la Conselleria de Cultura, Educació i Esports durant l'any 1996 3312
 

AM) A la Pregunta RGE núm. 183/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
la Conselleria d'Economia durant l'any 1996 3313

 
AN) A les preguntes RGE núms. 184/97 i 188/97, presentades per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relatives a despesa en publicitat

realitzada per la Conselleria d'Agricultura i Pesca i per la Conselleria de Comerç i Indústria durant l'any 1996 3313
 

AO) A la Pregunta RGE núm. 185/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
la Conselleria de la Funció Pública durant l'any 1996 3313

 
AP) A la Pregunta RGE núm. 187/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per

la Conselleria de Sanitat durant l'any 1996 3313
 

AQ) A la Pregunta RGE núm. 189/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
la Conselleria de Governació durant l'any 1996 3314

 
AR) A la Pregunta RGE núm. 193/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la Conselleria

de Governació l'any 1996 3314
 

AS) A les preguntes RGE núm. 194/97, i 198/97, presentades per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relatives a estudis encarregats per
la Conselleria d'Agricultura i Pesca i per la Conselleria de Comerç i Indústria l'any 1996 3314

 
AT) A la Pregunta RGE núm. 195/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la Conselleria

de Sanitat l'any 1996 3315
 

AU) A la Pregunta RGE núm. 197/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la Conselleria
de la Funció Pública l'any 1996 3315

 
AV) A la Pregunta RGE núm. 199/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la Conselleria

d'Economia i Hisenda l'any 1996 3315
 

AX) A la Pregunta RGE núm. 200/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports l'any 1996 3315

 
AY) A la Pregunta RGE núm. 201/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la Conselleria

de Turisme l'any 1996 3315
 

AZ) A la Pregunta RGE núm. 204/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la campanya "Govern solidari" 3316
 



3298 BOPIB núm.120 - 17 de setembre del 1997

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 5735/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Angels Leciñena, relativa a la incidència dels casos
de tuberculosi a la Comunitat Autònoma. (BOPIB núm. 73 de 15
de novembre del 1996).

Les taxes d'incidència dels casos de tuberculosi a la
Comunitat Autònoma són els que figuren al llistat següent,
desglossades per illes, taxes per 100.000.

Any 82. 
Mallorca: 71,90
Menorca: 41,08
Eivissa i Formentera: 18,06
Total: 63,88.

Any 83.
Mallorca: 39,13
Menorca: 21,66
Eivissa i Formentera: 5,74
Total: 34,25

Any 84.
Mallorca: 45,54
Menorca: 14,73
Eivissa i Formentera: 9,68
Total: 39,19

Any 85.
Mallorca: 40,23
Menorca: 28,11
Eivissa i Formentera: 38,53
Total: 39,00

Any 86.
Mallorca: 26,95
Menorca: 8,14
Eivissa i Formentera: 13,97
Total: 23,98

Any 87.
Mallorca: 14,18
Menorca: 12,82
Eivissa i Formentera: 24,65
Total: 15,43

Any 88.
Mallorca: 17,58
Menorca: 18,93
Eivissa i Formentera: 59,08
Total: 22,04

Any 89.
Mallorca: 18,86
Menorca: 18,64
Eivissa i Formentera: 55,32
Total: 22,69

Any 90.
Mallorca: 19,26
Menorca: 12,24
Eivissa i Formentera: 64,63
Total: 23,48

Any 91.
Mallorca: 23,25
Menorca: 24,13
Eivissa i Formentera: 45,67
Total: 25,75

Any 92.
Mallorca: 22,20
Menorca: 12,03
Eivissa i Formentera: 54,30
Total: 24,75

Any 93.
Mallorca: 20,29
Menorca: 1,50
Eivissa i Formentera: 20,11
Total: 18,56

Any 94.
Mallorca: 26,23
Menorca: 19,41
Eivissa i Formentera: 35,03
Total: 27,80

Any 95.
Mallorca: 28,91
Menorca: 19,41
Eivissa i Formentera: 34,87
Total: 28,70

Cal significar que les taxes de tuberculosi a Balears
desglossades per illes s'han elaborat utilitzant poblacions de l'Institut
Balear d'Estadística. Aquestes poblacions apareixen publicades per
illes.

Per això no es poden comparar amb taxes obtingudes amb
poblacions d'altres fonts, com les que utilitza el Centro Nacional de
Epidemiología.
 

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

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 5736/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Angels Leciñena, relativa a la incidència dels casos de
tuberculosi en malalts de SIDA. (BOPIB núm. 73 de 15 de novembre
del 1996).

Dels 1.118 casos de SIDA a Balears acumulats des del
1983, un 19'5% presenten tuberculosi com a malaltia indicativa.

La distribució per illes és la següent: Dels 869 casos de
SIDA a Mallorca acumulats des del 1983, un 19'4% presenten
tuberculosi com a malaltia indicativa; dels 66 casos a Menorca, un
12'1% la presenten; i dels 175 casos a Eivissa, la presenten un
22'9%.
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En vuit casos de SIDA acumulats des del 1983, es
desconeix la seva ubicació geogràfica, a pesar que també han
presentat tuberculosi com a malaltia indicativa, essent 12,5%.

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 5737/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Angels Leciñena, relativa a la incidència dels casos
de tuberculosi a la Comunitat Autònoma respecte d'altres
comunitats. (BOPIB núm. 73 de 15 de novembre del 1996).

Cal significar que les taxes de tuberculosi per comunitats
autònomes, inclosa la nostra, i a efectes de comparació, les ha
proporcionat el Centro Nacional de Epidemiología, que utilitza
unes poblacions diferents a les recollides per l'Institut Balear
d'Estadística, que són les que habitualment utilitzam en l'anàlisi de
les nostres dades.

Les dades de tuberculosi per comunitats autònomes s'han
d'interpretar, quan es fan comparacions, amb molta prudència.
Existeixen grans diferències en la qualitat dels registres, que
vénen donades essencialment per les diferents formes de gestió
dels distints tipus de recollida de casos o de cercar-los, i del
diferent grau de cobertura del sistema en cada comunitat
autònoma. A Balears, per exemple, s'inicià el 1995 un sistema de
recerca activa de casos mitjançant els laboratoris i les unitats
d'arxiu dels hospitals que ha permès recuperar casos no notificats
i corresponents essencialment als darrers anys. Només aquest fet
ja compromet seriosament una comparació objectiva de les dades
entre comunitats autònomes.

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

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

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 5986/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa al segon tram de la carretera
Maó-Fornells. (BOPIB núm. 76 de 29 de novembre del 1996).

En resposta a la pregunta de quines són les peticions que
el Consell Insular de Menorca ha efectuat a la Conselleria de
Foment, a la Direcció General de Carreteres el 1996, els escrits
que han tingut entrada al Departament de Carreteres són els
següents:

1.- Escrit del Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, conseller
delegat de Política Territorial i d'Agricultura del Consell Insular
de Menorca, adjuntant escrit de l'Associació de propietaris de la
urbanització "Puerto Addaya", el que posen al corrent de la
constitució de l'esmentada associació, donant trasllat de la queixa
per l'estat de la carretera Maó-Fornells.

Data d'entrada: 23 de febrer del 1995.
Núm. registre d'entrada: 583.

2.- Escrit del Sr. Avel•lí Casasnovas i Coll, conseller de
Política Territorial del Consell Insular de Menorca, reiterant la
sol•licitud sobre la possibilitat de la inclusió del carril de bicicletes
a la carretera Maó-Fornells.

Data d'entrada: 14 de novembre del 1995.
Núm. registre d'entrada: 4070.

3.- Escrit del Sr. Andreu Avel•lí Casasnovas i Coll,
conseller delegat d'Ordenació Territorial i Urbanisme del Consell
Insular de Menorca, adjuntant escrit del batle d'Alaior en relació a
la carretera Maó-Fornells.

Data d'entrada: 15 d'abril del 1996.
Núm. registre d'entrada: 1433.

4.- Escrit de la Sra. Catalina Ramón i Bonet, secretària
accidental del Consell Insular de Menorca, adjuntant escrit de la
Federació d'Associaions de Veïns de Menorca en relació a la
carretera Maó-Fornells.

Data d'entrada: 27 de juny del 1996.
Núm. registre d'entrada: 2610.

Palma, 21 de març del 1997.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Les fotocòpies adjuntes a la resposta queden dipositades al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 5885/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa al conveni per al control de
l'erosió i la restauració hidrològica i forestal de la Mediterrània..
(BOPIB núm. 79 de 13 de desembre del 1996).

Existeix un conveni, signat el juny del 1987 pel Govern i
l'ICONA, denominat Convenio de cooperación para la restauración
hidrológico-forestal de cuencas, del qual se n'adjunta el text.

L'aportació econòmica de cadascuna de les
administracions és idèntica.

Les actuacions concretes que es contemplen són totes
aquelles que pretenen la reducció o el control del fenomen de
l'erosió, com són per exemple: hidrotècnies, tractaments silvícoles
a les masses forestals existents a les conques, lluita contra plagues
forestals, repoblació forestal, abancalament, millora de camins
forestals, redacció de plans i estudis.

Palma, 8 de febrer del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

El conveni esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 6943/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa als toxicòmans acollits al
programa de metadona. (BOPIB núm. 79 de 13 de desembre del
1996).

El nombre de toxicòmans que es beneficien dels
programes de dispensació de metadona no és igual d'un dia a
l'altre, a causa de les baixes voluntàries unes vegades o obligades
unes altres. Per aquest motiu, i a títol indicatiu, dia 31 de
desembre del 96 a Mallorca estaven en el programa 485 persones,
23 a Menorca i 46 a Eivissa i Formentera.

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

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 6944/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a actuacions a les Pitiüses dins
el Pla autonòmic de drogues. (BOPIB núm. 79 de 13 de desembre
del 1996).

Les actuacions relatives a prevenció, tractament i
reinserció de drogodependències a les illes d'Eivissa i Formentera
són desenvolupades des de fa anys per equips del Consell Insular.

Atès que el nostre pla autonòmic preveu les activitats
esmentades i a fi d'un millor aprofitament de recursos i per tal
d'evitar duplicitats, la Conselleria de Sanitat i Consum no realitza
altres activitats relatives a aquests temes, sinó que les subvenciona
amb la quantitat anual de 5 milions de pessetes.

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

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 6944/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa als estudis per utilitzar aigües
depurades per a la recàrrega d'aqüífers. (BOPIB núm. 79 de 13 de
desembre del 1996).

Normativa:

L'actual legislació sobre aigües i també la que fa
referència a l'aigua per a consum humà, exigeix una protecció
elevada dels aqüífers enfront de la contaminació. Per a qualsevol
reutilització directa de les aigües depurades és necessari un
informe previ, de caràcter vinculant, de les autoritats sanitàries.

Les directrius sanitàries recollides a l'informe tècnic
sobre Reutilización de aguas residuales de la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social. Revisión 27-11-95, i presentat al Grup de treball
per a la reutilització de les aigües depurades en el seguiment del
Pla integrat per a la reutilització de les aigües tractades a les Illes
Balears, a més d'uns criteris generals, assenyala uns criteris
específics de reutilització sobre qualitat de l'aigua, controls i
mesures específiques. Aquests criteris distingeixen entre:
* recàrrega d'aqüífers d'aigües no potables mitjançant inundació
de terrenys o per injecció, com a barreres contra la intrusió salina;
* reutilització indirecta com a aigua potable per recàrrega
d'aqüífers per inundació;
* ús indirecte com a aigua potable mitjançant injecció d'aqüífers.

La recàrrega d'aqüífers es pot realitzar per sistemes de
recàrrega en superfície (infiltració o indirecta) o en profunditat
(injecció o directa). Les dues vies exigeixen unes condicions de
tractament de l'aigua abans de la recàrrega que permetin obtenir una
aigua de qualitat molt elevada, sobretot en el cas de la injecció, la
qual cosa fa que el cost sigui molt elevat. A més, la seva posada en
pràctica tan sols es pot realitzar en determinades circumstàncies
hidrogeològiques que requereixen uns estudis hidrogeològics
profunds de cada zona en particular.

El compliment d'aquests criteris i de les directrius d'àmbit
hidrogeològic recollides a l'Informe técnico sobre reutilización de
aguas depuradas. Junta d'Aigües-ITGE Noviembre 1996, presentat al
Grup de treball per a la reutilització de les aigües depurades en el
seguiment del Pla integrat per a la reutilització de les aigües
tractades a les Illes Balears, exigeix un profund coneixement
hidrogeològic de la zona, un tractament avançat de l'aigua i un
control periòdic estricte.

Pla integrat per a la reutilització de les aigües tractades a les Illes
Balears:

Les alternatives d'aprofitament considerades inicialment
són el reg i infiltració en totes les seves modalitats (reg sense
restriccions, recàrrega d'aqüífers, infiltració per evitar la intrusió,
etc.

L'objectiu que es planteja dins l'estudi de viabilitat
elaborat per a cada EDAR és la valoració de propostes concretes de
reutilització ajustades a les necessitats de cada àrea d'aplicació i les
alternatives tècniques més adequades. Després de l'anàlisi detallada
de les possibles actuacions, s'elabora un document a nivell
d'avantprojecte de l'alternativa considerada més viable.

Les propostes realitzades fins ara a l'estudi del Pla per a
reutilització de les aigües residuals, després de ser exposades per
l'empresa que realitza l'estudi i avaluades pel grup de treball on
intervenen representants de diferents organismes, ITGE, Junta
d'Aigües, Conselleria de Sanitat, Conselleria d'Agricultura, etc., han
estat de reg i aprofitaments recreatius, per considerar que
l'aprofitament és més directe, el perill de contaminació dels aqüífers
és inferior i els costos són més assequibles. El primer plantejament
és l'aprofitament directe o sigui el reg, considerant totes les
possibles variants d'ús agrícola, urbà, recreatiu, etc. Es considera
que el reg és una forma de recàrrega indirecta per infiltració.

El Pla prioritza les actuacions de reutilització que
impliquen la substitució de l'extracció d'aigua de pou i aqüífers pel
reg utilitzant aigua tractada.

En realitat ja s'està fent una recàrrega indirecta en els
torrents amb aigua tractada que s'aboca de les EDAR, ja que a
l'interior de Mallorca tot el que es depura no arriba a la mar sinó que
s'infilñtra. Però d'aquesta infiltració, es realitza de forma
incontrolada i, per tant seria millor si existeix abans un control i un
tractament terciari previ segons el cas.

En el Grup de treball de reutilització es va sol•licitar a
l'any 96 per part de l'Ajuntament de Lloseta, que es realitzés una
planta pilot a la zona des Raiguer per a recàrrega d'aqüífers. Després
de discutir-lo entre els membres es va concloure prendre en
consideració el tema, però que una altra cosa és que sigui Lloseta o
una altra EDAR la més adequada per dur-lo a terme.

Segons els membres del Grup de treball, encara manca
millorar els sistemes de control necessaris per realitzar projectes de
recàrrega amb injecció directa, a més que s'ha de considerar que
Sanitat exigeix un temps de retenció mínim d'un any de l'aigua de
l'aqüífer abans de la seva extracció en recàrregues d'aqüífers d'aigua
potable per inundació, colació o injecció.
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Altres estudis:

Per part de la Junta d'Aigües s'han realitzat alguns
estudis en concret per exemple l'any 1989 de l'EDAR de
Ciutadella Sud, d'avaluació de les possibilitats de reutilització en
regadiu i recàrrega per infiltració indirecta en bases de sèquies.
Actualment també han iniciat estudis de viabilitat de recàrrega per
infiltració indirecta en altres zones.

A l'ITME (ara ITGE) l'any 1987, es va realitzar un
estudi molt general sobre localització de zones preferencials per
a la recàrrega artificial d'aqüífers pluvials a les Illes Balears.

Existeix actualment un conveni entre la Junta d'Aigües
i el Ministeri per a recàrrega d'aqüífers amb aigua de pluja.

Palma, 6 de març del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 6980/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
l'Ibavi durant el 1995. (BOPIB núm. 80 de 18 de desembre del
1996).

Objecte: Instal•lació de comptadors individuals d'aigua a les cinc
primeres plantes de l'edifici c/ Caracas, 10 de Palma.
Tipus de contractació: Directa prèvia consulta amb empreses
especialitzades i de manteniment.
Adjudicatari: Construcciones González.
Import: 2.422.610 PTA.

Objecte: Desratització Grup Manacor, Grup 41 habitatges.
Molinar del carrer Cuba i grup de Caracas, 10.
Tipus de contractació: Directa prèvia consulta amb empreses
especialitzades.
Adjudicatari: J.C.V.
Import: 130.590 PTA.

Objecte: Realització d'una zona d'esplai en el pati comú de
l'edifici de 48 habitatges en el Polígon de Llevant mitjançant
formigonat.
Tipus de contractació: Directa prèvia consulta de tres empreses
especialitzades.
Adjudicatari: Construcciones González.
Import: 1.500.000 PTA.

Objecte: Compra d'equip informàtic.
Tipus de contractació: Directa prèvia consulta amb empreses
especialitzades.
Adjudicatari: PUNTBAK.
Import: 449.000 PTA.

Objecte: Addicional d'obra en grup 10 habitatges de Caimari.
Adjudicatari: GOCCISA.
Import: 3.575.104 PTA.

Objecte: Instal•lació de mobiliari de cuina en el grup de 31
habitatges del carrer Cuba del Molinar.
Tipus de contractació: Directa prèvia consulta amb empreses
especialitzades.
Adjudicatari: AZETA.
Import: 2.750.320 PTA.

Objecte: Obres per a rehabilitació i condicionament de 8 habitatges
en el grup d'Es Serralt de Manacor.
Tipus de contractació: Subhasta. Preu tancat amb contractació a tant
alçat.
Adjudicatari: ABISA.
Import: 10.835.000 PTA.

Objecte: Obres de condicionament de 81 places d'aparcament del
grup 466 habitatges de Palma, situades al carrer Puerto Rico, 4.
Tipus de contractació: Concurrència pública.
Adjudicatari: Técnicas y Grigadas, SL.
Pressupost inicial: 13.690.750 PTA.
Import: 9.890.111 PTA.

Objecte: Realització obres d'aïllament tèrmic del grup de 33
habitatges al carrer Pérez Galdós, de Palma.
Tipus de contractació: Concurrència pública.
Nombre de licitadors: 5.
Adjudicatari: Façanes noves, SL.
Pressupost: 3.850.000 PTA.
Import: 3.951.915 PTA.

Objecte: Addicional d'obres Pont d'Inca. Grup 59 habitatges.
Adjudicatari: DIRPRO.
Import: 6.570.248 PTA.

Objecte: Execució obra pendent edifici de 36 habitatges en el carrer
Cuba de Palma, barriada del Molinar.
Tipus de contractació: Novació de contracte a causa de retards
d'execució i dificultats financeres de l'antiga adjudicatària COASA.
Adjudicatari: Mieres Balears, SL.
Import: 86.971.568 PTA.

Objecte: Assessorament fiscal, comptable i administratiu de
l'Institut.
Tipus de contractació: Selecció després d'anunci públic.
Nombre de licitadors: Conesbal, Ernst & Young, Coopers &
Lybran.
Adjudicatari: Ernst & Young.
Import: 4.375.000 PTA anuals.
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Objecte: Execució d'obra al Jonquet, grup de 4 i 5 habitatges.
Tipus de contractació: Novació del contracte per sol•licitud dels
anteriors adjudicataris a causa de problemes tècnics.
Adjudicatari: Paviment y Hormigones Carreras, SA.
Import: 67.658.060 PTA.

Objecte: Redacció de projecte i execució d'obra en solar de Palma
situat als carrers Tomás Rullán, Son Nadal y Son Leandro, grup
101 habitatges.
Adjudicatari: Promociones Ses Nostres Cases, SL (expropietària
del solar comprat per l'IBAVI).
Import: Resultat de multiplicar nombre de metres quadrats útils
d'habitatge per 87.031 PTA i nombre de metres quadrats útils de
garatge per 52.210 PTA, descomptant 135.000.000 PTA del solar
i afegint els costs d'urbanització a escometre.

18 de juliol del 1995.
Objecte: Addicional d'obra grup de 31 habitatges del Molinar.
Adjudicatari: Cubiertas y MOZV.
Import: 7.308.694 PTA.

Objecte: Contractació segona fase Son Ferriol.
Tipus de contractació: Adjudicatari primera fase.
Adjudicatari: O.C.P.
Import: preu de la primera fase amb una revisió del 4% i la
condició de modificar l'estètica de la façana principal (78.214.500
PTA).

Objecte: Obra de tancament del solar de la CAIB en el Molinar.
Tipus de contractació: Directa prèvia consulta a tres empreses
especialitzades.
Nombre de licitadors: Tres.
Adjudicatari: ABISA.
Import: 2.525.000 PTA.

Objecte: Addicional d'obra en grup de 69 habitatges de Pont
d'Inca.
Adjudicatari: DIRPRO.
Import: 5.571.012 PTA.

Conveni sobre ecoauditories en edificacions turístiques.

Objecte: Realització d'estudi sobre ecoauditoria.
Tipus de contractació: Selecció previ anunci públic. Contractació
per assistència tècnica.
Adjudicatari: Sr. Martín Llobera O'Brian com a director de l'estudi
tècnic.
Import: 1.740.000 PTA.

Objecte: Obres de construcció de grup de 20 habitatges a Alcúdia.
Tipus de contractació: Concurrència pública d'ofertes.
Nombre de licitadors: Vuit.
Adjudicatari: Cavall Bernat, SA.
Pressupost: 111.000.000 PTA.
Import: 97.000.000 PTA.
Baixa: 14.000.000 PTA.

Objecte: Obres d'urbanització Polígon Sob Gibert.
Tipus de contractació: Concurrència pública d'ofertes.
Nombre de licitadors: Tretze.
Adjudicatari: UTE entre Aglomsa i Centro de Montajes, SA.
Pressupost: 374.529.846 PTA.
Import: 371.032.524 PTA.
Baixa: 3.497.322 PTA.

Grup 40 habitatges d'Eivissa.
Objecte: Construcció del grup de 40 habitatges i corresponent
dotació de serveis a Eivissa.
Tipus de contractació: Concurrència pública d'ofertes.
Nombre de licitadors: Sis.
Adjudicatari: Ferrovial, SA.
Pressupost: 257.000.000 PTA.
Import: 237.676.356 PTA.
Baixa: 19.323.644 PTA.

Objecte: Instal•lació individual de comptadors d'aigua en grup de 48
habitatges al Polígon de Llevant.
Adjudicatari: Construcciones González.
Import: 713.092 PTA.

Addicional d'obres de grup de 36 habitatges al Molinar.
Objecte: Instal•lació individual de comptadors d'aigua, reixes de
seguretat en finestres, reforçament de la instal•lació elèctrica,
redefinició d'urbanització exterior, reforçament del sanejament.
Adjudicatari: Mieres Balears, SL.
Import: 7.783.719 PTA.

Contractació d'empresa per a la reparació i correcció de deficiències
en els grups dels carrers Quintana de Mar i Lleida de Ciutadella.
Objecte: Treballs indicats.
Tipus de contractació: Directa, prèvia consulta a empreses
especializades.
Adjudicatari: Construcciones Copri.
Import: 2.500.000 PTA.

Proposta de contractació de l'empresa de manteniment.
Objecte: Manteniment del parc d'habitatges gestionat per l'IBAVI.
Tipus de contractació: Concurrència pública.
Nombre de licitadors: Nou empreses (una sola empresa per a l'illa
de Menorca).
Adjudicataris: 
* Miguel González Heredia, Construcciones ABISA, SL i
Construcciones COFE, SA, per a la contractació de les feines de
manteniment del parc d'habitatges gestionat per l'Institut per a les
illes de Mallorca i Eivissa, amb la Contrucció per al 1995 editat pel
COATM.
* Construcciones Alaior, SL per a la contractació de les feines de
manteniment del parc d'habitatges gestionat per l'Institut per a l'illa
de Menorca, amb una baixa del 15% sobre el Llibre de Preus de la
Construcció per al 1995, editat pel COATM.

Objecte: Compra d'equips informàtics.
Tipus de contractació: Directa.
Adjudicatari: PUNTBAK.
Import: 812.000 PTA.

Palma, 17 de febrer del 1997.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 6983/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per l'Ibasan
durant el 1995. (BOPIB núm. 80 de 18 de desembre 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
K) 

A la Pregunta RGE núm. 6985/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
l'Institut Balear de l'Aigua durant el 1995. (BOPIB núm. 80 de 18
de desembre del 1996).

Objecte del contracte: Obres de millora del proveïment d'aigua a
Maó.
Import: 38.997.140 PTA (IVA del 16% inclòs).
Adjudicatari: Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA
(SOREA).
Nombre de licitadors: 4.
Baixa obtinguda: 10,286%.

Objecte del contracte: Obres de millora del proveïment d'aigua a
Maó.
Import: 21.400.358 PTA (IVA del 16% inclòs).
Adjudicatari: FUNDITUBO, SA.
Nombre de licitadors: 3.
Baixa obtinguda: 21,050%.

Objecte del contracte: Assessorament fiscal, comptable i
administratiu.
Import: 1.750.000 PTA (IVA del 16% inclòs).
Adjudicatari: ERNST & YOUNG ASESORES, SA.
Nombre de licitadors: 3.
Baixa obtinguda: 14,290%.

Palma, 10 de març del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 6992/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes adjudicats per
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) durant el 1995. (BOPIB
núm. 80 de 18 de desembre del 1996).

- Autorització del pas a nivell d'Es Foradí, es van
sol•licitar pressuposts a tres empreses qualificades, i es va
adjudicar a l'oferta més ajustada que fou la presentada per Electro
Sisitemas  Bach, SA per la quantitat de 13.336.753 PTA que
suposa una baixa del 7% sobre el pressupost de contracta.

- Remodelació d'andanes i estacions es va treure a
concurs, adjudicant-se a l'oferta més econòmica presentada per
Entrecanales i Tavora SA pel preu de 176.824.933 PTA que
suposa una baixa de l'11,8% sobre el pressupost de contracta. Al
concurs per procediment obert presentaren ofertes tres licitadors.

- Rehabilitació de l'edifici de l'Estació de Palma, es va
treure a concurs i es va adjudicar a l'oferta més econòmica que fou
presentada per Entrecanales i Tavora SA per un import de
107.003.736 PTA, que suposa una baixa del 21,8% sobre el
pressupost de contracta. Al concurs per procediment obert
presentaren ofertes vuit licitadors.

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 7083/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a campanya de prevenció en els
àmbits escolars juvenils. (BOPIB núm. 84 de 22 de gener del 1997).

En el marc de la prevenció del consum de drogues en els
àmbits escolars juvenils, la Direcció General d'Educació va editar
el llibre Qui diu no a les drogues? Aquesta edició es va fer durant
l'any 1996 i va suposar una despesa de 535.808 PTA.

Paral•lelament, es va realitzar una exposició relaciona
amb aquest tema, que tingué lloc a la Casa de Cultura de Palma. Les
despeses del muntatge de l'exposició varen ser de 23.200 PTA. El
llibre es va trametre també a tots els centres escolars.

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

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 63/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a inspeccions a piscines públiques
(BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Des de l'entrada en vigor del Decret 53/95 de 18 de maig,
BOCAIB de 24 de juny, pel qual s'aproven les condicions
higiènicosanitàries per als establiments d'allotjaments turístics i d'ús
col•lectiu, s'han realitzat, fins al 31 de desembre de 1996, 116
inspeccions a piscines ubicades a l'illa de Menorca. Us significam
que a més de la visita d'inspecció corresponent, i de conformitat
amb el que estableix l'article 33 del Decret 53/95 s'ha realitzat pels
serveis tècnics dependents de la Conselleria una funció informativa
respecte del contingut de l'esmentat decret, per la qual cosa en una
primera fase no s'ha incoat expedient sancionador.
 

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

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 104/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats pels SFM l'any
1996 (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Els SFM han encarregat durant l'exercici de 1996 dos
estudis que detall tot seguit:

El primer és un estudi per valorar les diverses alternatives
per a l'adquisició i renovació de parc mòbil de SFM, encarregat a
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, pel preu de quatre-
centes una mil sis-centes pessetes (401.600.-). La utilització
d'aquest informe ha estat interna.

El segon és un estudi sobre la nova ubicació de l'estació
de Palma amb l'objecte que sigui compatible amb el projecte
denominat "Parc de les Estacions" arrel de la incoació de l'expedient
BIC per part de la Comissió de Patrimoni del Consell Insular, també
va ser encarregat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pel
preu d'un milió nou-centes noranta-una mil sis-centes pessetes
(1.991.600,-). La utilització de l'estudi ha estat interna.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 105/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per l'Ibavi
l'any 1996 (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

A través d'un conveni subscrit per la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori i l'Ibavi, de 30 de juny de
1995, es varen establir les pautes de col•laboració per a promoure
i gestionar un projecte pilot sobre ecoauditories a edificacions
turístiques, dins un programa més ampli d'auditoria mediambiental
d'edificis.

Dins el desenvolupament del conveni de col•laboració
i durant l'any 1996. l'Institut ha contractat, a través de concurs
públic d'ofertes, el següent estudi: Implantació d'un sistema de
gestió i auditoria mediambientals per a edificacions, havent estat
adjudicada la contracta a l'empresa Novotec Consultores SL, pel
preu de 13.600.999 pessetes, IVA inclòs.

L'esmentat estudi ha estat l'únic contractat per l'Institut
durant 1996.
 

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

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 107/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per
Sefobasa l'any 1996 (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

L'empresa Sefobasa no ha encarregat cap estudi al llarg
de l'any 1996.
 

Palma, 10 de març del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 113/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per Ficobalsa
l'any 1996 (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Fires i Congressos de Balears, S.A. no ha encarregat cap
estudi al llarg de l'any 1996.
 

Palma, 6 de març del 1997.
El Director General:
Domingo Ferrari i Mesquida.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 150/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a aigua que utilitzen els camps de
golf (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

Denominació Consum anual estimat
1. Golf Pollença 120.000
2. Son Servera Club Golf 120.000
3. Capdepera Roca Viva 100.000
4. Son Vida Golf 170.000

1. Té concedides aigües residuals depurades, procedents
de l'EDAR de Pollença; queden pendents d'executar les obres
corresponents.

2. Ha formulat la sol•licitud per a concessió d'aigües
residuals.
 

Palma, 12 de març del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 153/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a grup de treball Coomalab
(BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

En sessió de dia 17 de desembre de 1996 la Comissió
Permanent de la Comissió Balear de Medi Ambient es va aprovar
per unanimitat el nomenament actual dels membres del Grup de
treball per al seguiment i coordinació de les aigües residuals,
anomenat simplificadament Coomalab.

Durant l'any 1995 i part de 1996 el grup va continuar
treballant de forma interna per aconseguir els objectius previstos, i
en sessió de dia 29 de març de 1996, la Comissió Permanent de la
Comissió Balear de Medi Ambient va crear el Grup de treball per
a la coordinació i seguiment de les aigües residuals, però quedà
pendent el nomenament dels representants. La nova reestructuració
de les conselleries a l'estiu de 1996 va fer necessari revisar les
actuacions realitzades i avaluar la nova situació, ja que alguns dels
representants inicialment nomenats han canviat la seva dependència
orgànica. En sessió de dia 17 de desembre de 1996 la Comissió
Permanent va aprovar per unanimitat el nomenament actual dels
membres del Grup de treball per al seguiment i coordinació de les
aigües residuals, anomenat simplificadament Coomalab.
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La Composició és la següent:

President:
Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Lluís
Alemany Mir.

Vocals:
Antonio Dura Blasco, Direcció General d'Agricultura
Gabriel Siquier, Direcció General de Sanitat
Margalida Garcia Ordinas o Margalida Buades Feliu, segons el
tema, Direcció General de Sanitat
Alfredo Barón, Direcció General de Règim Hidràulic
Gabriel de Juan, Ibasan
Juan José Romero, Ibasan
Maria Teresa Jiménez, Direcció General de Costes i Litoral
Antonio Garau Obrador, Direcció General de Costes i Litoral
Casimir Gòdia Casablancas, Direcció General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme
Miquel Colom, Direcció General d'Ordenació del Territori i
Urbanisme

Secretària
Joana Aina Campomar Orell, Direcció General d'Ordenació del
Territori i Medi Ambient

Secretària adjunta
Margarita Vaquer Caballeria, Direcció General

d'Ordenació del Territori i Urbanisme

El nombre de reunions fetes fins ara són sis, i les dates
de reunió han estat: 15.09.95, 06.10.95, 26.10.95, 26.01.96,
25.03.96, 16.10.96.

Pel que fa als acords presos a cadascuna de les reunions,
els objectius del Grup són principalment de coordinació
d'actuacions, intercanvi d'informació i avaluació global de la
contaminació a causa dels abocaments d'aigües residuals urbanes,
industrials i agropecuàries. És principalment un grup de feina on
es programen tasques que, en funció dels resultats i situació, es
modifiquen o adeqüen progressivament. Per tant, no es prenen
pròpiament acords, sinó que es programen i revisen actuacions i
objectius a realitzar, pels membres del grup i els seus
departaments.

Reunió de dia 15 de setembre de 1995

* Necessitat de coordinar les visites i inspeccions a les
EDAR de la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d'Obres
Públiques, i preparació de propostes.

* Necessitat d'unificar els protocols analítics i de
mostreig utilitzats i preparació d'una relació.

* Aportar la informació referent a la base de dades
utilitzada actualment o prevista en un futur.

* Sol•licitar a la Conselleria d'Indústria la seva
col•laboració i la informació relativa a activitats industrials
existents i a abocaments de tipus industrial.

* Per part de la Conselleria d'Agricultura aportar la
informació referent a les activitats agrícoles i ramaderes i els seus
abocaments, i la situació actual de la posada en marxa del Registro
Nacional de Lodos anomenat en el Decret 1310/1990 del Ministeri
d'Agricultura.

Reunió de dia 6 d'octubre de 1995

* Es decideix fixar l'estudi de l'existència d'indústries i els
seus abocaments inicialment a uns pocs municipis: Manacor,
Campos, Pollença i sa Pobla.

* Recopilació de tota la informació disponible a la
Conselleria de Comerç i Indústria i de la  Conselleria d'Agricultura
i Pesca referent a indústries existents en aquests municipis.

* Fixar un formulari tipus a trametre als gestors de les
EDAR, sobre controls a realitzar i periodicitat, i que la informació
recollida estigui a disposició de tots els organismes implicats per
poder fer consultes.

* El laboratori de la DGOTMA continuarà fent el controls
analítics dels fangs de les EDAR

* El laboratori de la DGOTMA i el Servei de Sanitat
Ambiental decideixen coordinar la seva funció inspecció rutinària
per a l'any 1996 i presentar una programació conjunta.

Reunió de dia 23 d'octubre de 1995

* Que l'Ibasan comuniqui quins abocaments industrials
han detectat que arriben a les EDAR dels municipis en estudi: sa
Pobla i Pollença.

* Queda pendent el formulari a trametre als gestors de les
EDAR, la proposta de coordinació dels controls a les EDAR i les
formes d'unificar els criteris i protocols analítics.

Reunió de dia 26 de gener de 1996

* Aprovació de la proposta conjunta de coordinació dels
controls rutinaris de les EDAR entre la secció de Sanitat Ambiental
de la Conselleria de Sanitat i el Laboratori de la DGOTMA.

* Que sobre la presència de metalls pesants als d'algunes
EDAR es faran més actuacions (recollida d'informació, propostes,
gestions, analítiques) encaminades a conèixer amb més profunditat
el problema.

* Trametre als gestors d'EDAR el formulari proposat i
aprovat pel Grup i la sol•licitud d'informació.

* S'iniciarà la tasca d'unificar criteris i protocols analítics
enter els laboratori que realitzen controls d'EDAR (Sanitat, Medi
Ambient i Ibasan)

Reunió de dia 25 de març de 1996

* Que s'accepta la base de dades d'EDAR creada i
proposada, i es crearan dues més pels fangs i per incloure les dades
agronòmiques.

* Que, en una primera fase de l'aplicació de la base de
dades de control d'EDAR, s'instal•laran els programes i es donarà
un termini per practicar la introducció de dades i el maneig de la
informació, després es revisarà i adequarà abans d'instal•lar el
programa definitiu.
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* Fixar un dia per l'aplicació pràctica amb el personal que
ha d'introduir les dades.

* Aprovació del calendari provisional per a la revisió de
les diferents tècniques d'anàlisi, que es revisarà en funció de la
disposició de temps dels laboratoris i dels resultats obtinguts.

* Recollir més informació sobre els abocaments
industrials i ramaders (a xarxes de clavegueram, terreny, torrents,
tractaments, possibles normatives, empreses de neteja de fosses,
etcètera).

* Estudiar possibilitat d'ampliar el Decret 13/1992 en
relació al seguiment analític.

Reunió de 16 d'octubre de 1996

* S'ha de continuar adaptant la base de dades d'EDAR
i sol•licitar assessorament informàtic específic, perquè no s'han
resolt totes les dificultats.

* La resposta als formularis tramesos als gestors de les
EDAR sobre els controls a realitzar és petita i resta pendent de
proposar la possibilitat de fer-los obligatoris o no, o estudiar la
possibilitat de crear unes taxes.

* La resposta a l'enquesta als municipis sobre si disposen
o no d'ordenança municipal d'abocament a xarxa de clavegueram
és mínima, i per tant, suposam que la majoria no en té. S'acorda
proposar una normativa general d'abocament a les xarxes de
sanejament.

* La Direcció General de Costes prepara una normativa
sobre els abocaments a la mar.

* S'aprova el formulari proposat per instal•lacions
ramaderes i se sol•licita que per part del servei de ramaderia de la
Conselleria d'Agricultura s'actualitzi la informació de municipi en
municipi. S'inicia amb el municipi de sa Pobla.

* Es proposar continuar recollint la informació
disponible sobre les empreses de buidat de fosses sèptiques, i
proposar en un futur una mecànica de control, normativa, etcètera.

* Sobre els resultats del Programa de protecció
ambiental industrial i agropecuària DGOTU-1996, s'ha recollit
tota la informació disponible a les diferents conselleries, s'ha fet
l'estudi del sector de les embassadores d'aigües, i es proposa
iniciar l'estudi per municipis amb el de sa Pobla.

Quant a la qüestió si es cobren dietes per l'assistència a
aquestes reunions, les reunions es fan en horari laboral i no es
cobren cap tipus de dietes.
 

Palma, 4 de març del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 156/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a campanyes publicitàries de
vacances de sexe, alcohol i tota mena de desmesures a les Illes
Balears (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997).

La Conselleria de Turisme no ha detectat durant l'any 97
cap "campanya" en el Regne Unit destinada a oferir als joves
d'aquest país vacances de "sexe, alcohol i desmesura". Sí s'ha
detectat, mitjançant el seguiment puntual que es fa de la premsa
britànica, qualque informació aïllada que incideix especialment en
l'oferta de diversió nocturna destinada als joves, però en cap dels
casos pot tenir la consideració de campanya.

La Conselleria de Turisme, a través de l'Ibatur,
desenvolupa durant l'any 1997 distintes accions en el mercat
britànic que tenen entre els seus principals objectius oferir una
imatge de Balears com un destí variat i de qualitat.
 

Palma, 24 de febrer del 1997.
El Conseller de Turisme:
José María González Ortea.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 162/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a ajuts concedits als mitjans de
comunicació per fomentar l'ús del català (BOPIB núm. 88 de 14 de
febrer del 1997).

La Direcció General de Cultura i Política Lingüística de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports durant l'any 1996 ha
concedit als mitjans de comunicació per fomentar l'ús del català els
ajuts següents:

Associació Voltor: 15.000.000 de pessetes.
Editora Balear: 13.000.000 de pessetes.
Rey Sol, S.A.: 13.000.000 de pessetes.
Promomallorca S.L.: 11.000.000 de pessetes.
Rueda de Emisoras Rato S.L.: 500.000 pessetes.
Uniprex S.A.: 500.000 pessetes
Cadena Voz de Radiodifusión: 500.000 pessetes

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

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 164/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
GESMA durant l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del
1997).

Mitjà de comunicació: El Día del Mundo
Data: 30 de març de 1996
Publicitat realitzada: Convocatòria concurs places
Import: 34.626 pessetes

Mitjà de comunicació: Última Hora
Data: 31 de març de 1996
Publicitat realitzada: Convocatòria concurs places
Import: 41.760 pessetes

Mitjà de comunicació: Última Hora
Data: 14 i 15 de setembre de 1996
Publicitat realitzada: Canvi de domicili
Import: 39.440 pessetes
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Mitjà de comunicació: Diario de Mallorca
Data: 23 de juny de 1996
Publicitat realitzada: Especial "Empresas relevantes de

las Islas"
Import: 464.000 pessetes

Mitjà de comunicació: Diario de Mallorca
Data: 9 d'agost de 1996 
Publicitat realitzada: Servei telefonia cambres Hospital

Joan March
Import: 34.800 pessetes

Mitjà de comunicació: Diari de Balears
Data: 14 i 15 de setembre de 1996
Publicitat realitzada: Canvi de domicili
Import: 29.000 pessetes

Els imports que a continuació es relacionen es recuperen un cop
adjudicats els concursos.

Mitjà de comunicació: El Día del Mundo
Data: 18 de febrer de 1996
Publicitat realitzada: Concurs públic contractació
Import: 87.000 pessetes

Mitjà de comunicació: El Día del Mundo
Data: 10 d'agost de 1996
Publicitat realitzada: Concurs públic contractació
Import: 69.252 pessetes

Mitjà de comunicació: El Día del Mundo
Data: 23 de novembre de 1996
Publicitat realitzada: Concurs públic contractació
Import: 100.456 pessetes

Mitjà de comunicació: Diario de Mallorca
Data: 17 de febrer de 1996
Publicitat realitzada: Concurs públic contractació
Import: 174.000 pessetes

Mitjà de comunicació: Diario de Mallorca
Data: 23 de novembre de 1996
Publicitat realitzada: Concurs públic contractació
Import: 92.800 pessetes

Mitjà de comunicació: Última Hora
Data: 17 de febrer de 1996
Publicitat realitzada: Concurs públic contractació 
Import: 162.400 pessetes

Mitjà de comunicació: Última Hora
Data: 10 d'agost de 1996
Publicitat realitzada: Concurs públic contractació
Import: 65.424 pessetes

Mitjà de comunicació: Última Hora
Data: 23 de novembre de 1996
Publicitat realitzada: Concurs públic contractació
Import: 87.232 pessetes

Total: 1.482.190 pessetes

Escau assenyalar que no s'ha realitzat cap campanya
publicitària específica ni s'han patrocinat publicacions, programes
de ràdio o de televisió.
 

Palma, 3 de març de 1997
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 165/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
Ibasan l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

L'Institut Balear de Sanejament (Ibasan) va gastar en
publicitat durant l'any 1996 la quantitat de 2.239.850 pessetes.

En la campanya publicitària Reutilització de l'aigüa es va
gastar la quantitat d'1.286.950 pessetes, distribuïdes entre els
mitjans de comunicació següents:

Diario de Mallorca  100.000 pessetes
El Día del Mundo  89.550 pessetes
Última Hora  120.000 pessetes
Diari de Balears  58.000 pessetes
La Voz de Baleares  90.000 pessetes
Diario de Ibiza  135.000 pessetes
Diario de Menorca  151.000 pessetes
El Iris  25.500 pessetes
Cap de Ponent  25.000 pessetes
Tecamesa, Ferrovisió TV, Televisió Menorca, Canal 4, Canal 37
492.900 pessetes

Les altres despeses són:

Dos anuncis de compra de terrenys a Maó
Imagen y Publicidad:
Diario de Mallorca  120.000 pessetes
Diario de Menorca  35.400 pessetes

Especial dia de Lluc-Escorca
La Voz de Baleares  360.000 pessetes

Empresas Relevantes
Editora Balear  437.500 pessetes

Durant l'any 1996 l'Institut Balear de Sanejament (Ibasan) no ha
patrocinat cap publicació.
 

La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 167/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
l'Institut BAlear de Serveis a la Joventut durant l'any 1996 (BOPIB
núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Empresa: Reysol S.A.
Despesa: 221.639 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Patrocini suplement

campus gener
Mitjà: El Día del Mundo

Empresa: Reysol S.A.
Despesa: 369.398 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Patrocini suplement

campus febrer
Mitjà: El Día del Mundo
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Empresa: Reysol S.A.
Despesa: 295.519
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Patrocini

suplement campus març
Mitjà: El Día del Mundo

Empresa: Reysol S.A.
Despesa: 200.090 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Patrocini

suplement campus abril
Mitjà: El Día del Mundo

Empresa: Serigrafía PZ S.L.
Despesa: 58.986 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Cartells fira

Llucmajor
Mitjà: Ràdio Jove

Empresa: Rueda emisoras RATO S.L.
Despesa: 66.955 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Campanya

informació (març)
Mitjà: Ràdio Balear

Empresa: Rueda emisoras RATO S.L.
Despesa: 66.955 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Campanya

informació (maig)
Mitjà: Ràdio Balear

Empresa: Ràdio Popular S.A.
Despesa: 58.000 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: D.G.J. febrer
Mitjà: Cadena 100

Empresa: Ràdio Popular S.A.
Despesa: 58.000 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: D.G.J. març
Mitjà: Cadena 100

Empresa: Ràdio Popular S.A.
Despesa: 58.000 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: D.G.J. abril
Mitjà: Cadena 100

Empresa: Ràdio Popular S.A.
Despesa: 58.000 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: D.G.J. maig
Mitjà: Cadena 100

Empresa: Ràdio Popular S.A.
Despesa: 29.000 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: D.G.J. juny
Mitjà: Cadena 100

Empresa: Impres 24 S.L.
Despesa: 90.480 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Etiquetes i cartells

Empresa: Illa Publicitat S.L.
Despesa: 271.440 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Residència

estudiants
Mitjà: Diario de Menorca, Diario de Ibiza

Empresa: Disnessa S.L.
Despesa: 32.480 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Cartells

Empresa: Clave de Publicidad S.A.
Despesa: 169.882 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Conferència:

Ensenyar a veure TV
Mitjà: Diari de Balears, Última Hora, Diario de Mallorca,

El Día del Mundo

Empresa: Clave de Publicidad S.A.
Despesa: 204.276 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Conferència:

Informar i formar
Mitjà: Última Hora, Diario de Mallorca, El Día del Mundo

Empresa: Clave de Publicidad S.A.
Despesa: 102.138 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Conferència: Els

joves també votam
Mitjà: Última Hora, El Día del Mundo, Diario de Mallorca

Empresa: Clave de Publicidad S.A.
Despesa: 102.138 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Conferència: Suïcidi

en adolescents
Mitjà: Última Hora, Diario de Mallorca, El Día del Mundo

Empresa: Omni S.L.
Despesa: 234.564 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Muntatge i

composició: Guia de vacances 96

Empresa: Reysol S.A.
Despesa: 1.000.000 de pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Distribució 25.000

exemplars Guia de Vacances 1996
Mitjà: El Día del Mundo

Empresa: Cadena Voz Radiodifusió S.A.
Despesa: 125.280 pessetes
Patrocini, campanya, publicació, etc.: Consultori de

família (abril i maig)
Mitjà: Radio Voz

Total despeses: 3.873.220
 

Palma, 28 de febrer de 1997
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 168/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
l'Institut Balear de Disseny durant l'any 1996  (BOPIB núm. 88 de
14 de febrer del 1997).

1. Despesa total: 224.445 pessetes

Objecte: Exposició d'il•lustracions a les ciutats (patrocini
en cartells)

Mitjà de Comunicació: Palau Solleric
Import: 121.005 pessetes

2. No s'ha realitzat cap campanya publicitària específica.

3. No s'ha patrocinat cap publicació durant l'any 1996.

4. No s'ha patrocinat cap programa de ràdio ni de televisió.
 

El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona
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Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 169/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat
realitzada per Foment Industrial durant l'any 1996 (BOPIB núm.
88 de 14 de febrer del 1997).

1. Durant l'any 1996 Foment Industrial S.A. va realitzar
una despesa en publicitat de 107.880 pessetes.

Es va fer publicitat a un especial dedicat als polígons
industrials de la part forana de Mallorca, editat per Última Hora
i Balears.

2. No s'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1996.

3. No s'ha patrocinat cap publicació.
4. Foment Industrial S.A. no ha patrocinat durant l'any

1996 cap programa de ràdio o de televisió.
 

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

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 170/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat
realitzada per Serveis Ferroviaris de Mallorca durant l'any 1996
(BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Telefònica, publicitat a les Pàgines Grogues: 156.000
pessetes.

APV Troost, publicitat a la revista Mallorca Tourist
Info: 210.000 pessetes.

El Día del Mundo, publicitat en el suplement de
transport: 45.000 pessetes.
 

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

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 172/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat
realitzada per SEmilla durant l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de
febrer del 1997).

L'empresa pública Serveis de Millora Agrària S.A.
(Semilla S.A.) durant l'any 1996 va efectuar, en publicitat, una
despesa de 2.176.550 pessetes.

La distribució de la despesa desglossada per illes i per
mitjans de comunicació ha estat la següent:

Mallorca:

Diari Balears: 243.600 pessetes
Clave Publicidad: 154.800 pessetes
Diario 16 de Baleares: 84.000 pessetes
Diario de Mallorca: 500.000 pessetes
El Día del Mundo: 328.000 pessetes
Última Hora: 507.000 pessetes
Subtotal Mallorca: 1.818.350 pessetes

Menorca:

Diario de Menorca: 187.000 pessetes
Subtotal Menorca: 187.200 pessetes

Eivissa:

Diario de Ibiza: 171.000 pessetes
Subtotal Eivissa: 171.000 pessetes

Total Illes Balears: 2.176.550 pessetes

Apart de tot allò exposat anteriorment, que es refereix a
integrar publicació d'anuncis a la premsa local, Serveis de Millora
Agrària S.A. durant 1996 no ha realitzat cap altre tipus de publicitat
i concretament:

a.- No ha realitzat cap campanya publicitària específica.
b.- No ha patrocinat cap publicació.
c.- No ha patrocinat cap programa de ràdio o de televisió.

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

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 174/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
Seamasa durant l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del
1997).

L'empresa pública Seamasa no va realitzar cap despesa en
publicitat durant l'any 1996.
 

Palma, 20 de febrer del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 175/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
Ibabsa durant l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

L'empresa Institut de Biologia Animal de Balears S.A. no
ha realitzat publicitat en cap mitjà de comunicació durant l'any
1996, per tant, no hi ha hagut cap despesa a aquest respecte. 
 

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

A la Pregunta RGE núm. 176/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat
realitzada per Agama durant l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de
febrer del 1997).

Com ja se sap, actualment, l'empresa Agama no és una
empresa pública del Govern, encara que durant part de l'any 1996
sí que ho va ser. És per això que en aquests moments al Govern li
és impossible disposar de les dades comptables d'aquesta empresa,
però com que el Govern encara n'és accionista amb un 1%, té dret
a una còpia del balanç anual de l'any 1996. Tot esperant rebre
aquest balanç, en aquest moment ens és del tot impossible
contestar la seva pregunta, però ens comprometem, per altra
banda, a respondre-la en el moment en què ens facilitin aquest
balanç. 
 

Palma, 11 de març del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 178/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despeses de publicitat
realitzades per Ibatur durant l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de
febrer del 1997).

Despesa en publicitat:

Especial Fitur-Última Hora/Balears: 348.000 pessetes
Especial Cinturó Ciclista-Última Hora: 116.000 pessetes
Periódic Balears, edició català: 196.620 pessetes
Especial Volta Ciclista Masters-Última Hora: 116.000

pessetes
Mapa Majorica-Daily Bulletin: 9.750.000 pessetes
Revista Brisas: 10.254.400 pessetes
Revista Hosteltur: 2.400.000 pessetes
Especial Challenge-Diario de Mallorca: 174.000

pessetes
Mallorca Guia Turística-Editora Balear: 1.500.000

pessetes
Revista Ona-Quadern de Debat: 1.160.000 pessetes
Revista Cala Millor: 250.000 pessetes
Revista Turismo y Economía: 250.000 pessetes

Despeses en campanyes publicitàries:

Spot Balears: Realització: 10.382.000 pessetes
Spot Balears: Emissió RTVE: 41.878.320 pessetes

Patrocini publicacions:

Guia del patrimoni: 2.311.942 pessetes
Guia del patrimoni II/Guia Natural: 4.163.350 pessetes

Patrocini de programes de ràdio i televisió:

Especial Fitur-Cadena SER: 348.000 pessetes
El Turismo y sus protagonistas-Cadena SER: 974.400

pessetes
Especial Challenge-Cadena SER: 116.000 pessetes
Agenda Turística-Cadena SER: 1.740.000 pessetes
Especial ITB-Cadena SER: 406.000 pessetes
Especial Fitur-COPE: 580.000 pessetes
Viure el turisme-Cadena COPE: 3.306.000 pessetes
Especial ITB-COPE: 580.000 pessetes
Especial Expovacaciones-COPE: 110.200 pessetes
Campanya Imatge Menorca-COPE: 348.000 pessetes
Especial Fitur-Radio Voz: 300.000 pessetes
Feines i cançons-Radio Voz: 1.503.360 pessetes
Especial ITB-Ràdio Voz: 350.000 pessetes
Especial Fitur-Última Hora Radio: 464.000 pessetes
Especial ITB-Última Hora Radio: 649.600 pessetes
Mar i Velas-Última Hora Radio: 278.400 pessetes
Especial WTM-Última Hora Radio: 286.000 pessetes
Especial Volta Ciclista Veterans-Última Hora

 Radio: 116.000 pessetes
Seguiment Challenge-Canal 4: 300.000 pessetes
Teleoferta Canal 4- Regata Cutty Sark: 69.600 pessetes
Nit de bauxa-Canal 4: 116.000 pessetes
Especial Expovacaciones-Onda Cero: 110.200 pessetes
Campanya Cadena Cien Agost: 348.000 pessetes
Reportatge Balears-RTVE: 168.000 pessetes   

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

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 179/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
Ficobalsa durant l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del
1997).

Relació de facturació dels mitjans de comunicació durant
l'exercici 1996.

Aerm, 208.800 ptes.
Antiquaria ediciones, 451.677 ptes.
Cadena Voz de Radiodifusión, 523.856 ptes.
Canal 37, 342.200 ptes.
Comunicació Pime S.A., 365.400 ptes.
Curt Ediciones, 483.720 ptes.
Danes Aguilar, S.L., 263.088 ptes.
Diario 16 inform. y prensa, 83.520 ptes.
Diario de Ibiza, 178.640 ptes.
Diario de Ibiza, 172.640 ptes.
Ediciones del Agua, 290.000 ptes.
Ediciones del Agua, 290.000 ptes.
Ediciones Jemma S.L., 354.728 ptes.
Editora Balear S.A., 2.549.828 ptes.
Editorial Menorca, 622.883 ptes.
Fundesba, 435.000 ptes.
Galatzó Films S.A., 1.738.840 ptes.
Grupo Editorial V, 32.480 ptes.
Hora Nova S.A., 4.619.584 ptes.
Ideas y Publicidad, 638.000 ptes.
Imprenta Morro, 200.448 ptes.
KBA, S.L., 160.080 ptes.
Klasing+Go, 382.205 ptes.
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KRM Imatge, 191.400 ptes.
La Voz de Baleares, 696.052 ptes.
Luike Motorpress S.A., 469.800 ptes.
Mallorca Daily Bulletin, 551.232 ptes.
MC Ediciones, 371.200 ptes.
Nova Televisió S.A., 835.200 ptes.
Publi Nautic, 317.550 ptes.
Punt informació Pollença, 23.200 ptes.
Ràdio Eivissa, 22.040 ptes.
Ràdio Popular S.A., 1.482.045 ptes.
RB&M Comunicación, 232.000 ptes.
Restauración Balear, 52.200 ptes.
Rey Sol S.A., 2.232.259 ptes.
Rueda de emisoras Rato S.L, 521.478 ptes.
Sdad. Española de Radiodifusión, 1.308.364 ptes.
The Reader, 89.320 ptes.
The Reader, 89.320 ptes.
Última Hora Radio S.A., 502.512 ptes.
Última Hora S.A., 220.400 ptes.
Uniprex S.A., 439.988 ptes.
Yachting World, 134.354 ptes.
Total, 26.169.531 ptes.

Fires i Congressos de Balears S.A.

Certamen: Alimenta; publicitat premsa: 1.673.860;
publicitat ràdio: 710.700; publicitat T.V.: 365.000; total:
2.749.560.

Certamen: Brocanters; publicitat premsa: 1.658.102;
publicitat ràdio: 390.825; publicitat T.V.: 310.000; total:
2.358.927.

Certamen: Baleares Náutica; publicitat premsa:
2.959.544; publicitat ràdio: 969.925; publicitat T.V.: 379.000;
total: 4.308.469.

Certamen: Fira del Llibre; publicitat premsa: 1.043.430;
publicitat ràdio: 339.300; publicitat T.V.: 36.000; total: 1.418.730.

Certamen: Fira de Menorca; publicitat premsa: 658.588;
publicitat ràdio: 538.400; publicitat T.V.: 0; total: 1.196.988.

Certamen: Hàbitat; publicitat premsa: 2.302.230;
publicitat ràdio: 1.536.850; publicitat T.V.: 30.000; total:
3.869.080.

Certamen: Nupcial; publicitat premsa: 1.659.500;
publicitat ràdio: 548.400; publicitat T.V.: 394.000; total:
2.601.900.

Certamen: Baleart; publicitat premsa: 2.798.760;
publicitat ràdio: 1.235.680; publicitat T.V.: 0; total: 4.034.440.

Certamen: Pista d'Aventures; publicitat premsa:
928.640; publicitat ràdio: 956.600; publicitat T.V.: 54.000; total:
1.939.240.

Totals: publicitat premsa: 15.682.654; publicitat ràdio:
7.226.680; publicitat T.V.: 1.568.000; total: 24.477.334.
 

Palma, 6 de març del 1997.
La Secretària General Tècnica:
Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 180/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat
realitzada per la Presidència del Govern durant l'any 1996 (BOPIB
núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

1. La Presidència del Govern va realitzar, durant l'any
1996, una despesa de publicitat per import de 17.592.431 ptes.

2. La distribució de la despesa de publicitat va ser la
següent:

2.1. Publicitat amb repercussió a totes les illes.
Hora Nova S.A., 68.440 ptes.
Editora Balear S.A., 40.020 ptes.
Rey Sol S.A., 34.800 ptes.
La Voz de Baleares S.A., 57.420 ptes.
Video U S.A., 195.634 ptes.
Publicitat Palma S.L., 228.288 ptes.
Obra Cultural Balear, 9.280 ptes.
Di7 S.L., 89.842 ptes.
Nimbus Publicidad S.A., 197.780 ptes.
Hora Nova S.A., 487.200 ptes.
Illa Publicitat i Marketing S.L., 290.000 ptes.
Video U S.A., 226.200 ptes.
Ràdio Popular de Mallorca S.A., 429.200 ptes.
Clave de Publicidad S.A., 1.764.592 ptes.
Nimbus Publicidad S.A., 1.863.250 ptes.
Illa Publicitat i Marketing S.L., 710.940 ptes.
Sociedad Española de Radiodifusión, 348.000 ptes.
Clave de Publicidad S.A., 747.852 ptes.
Ràdio Popular S.A., 348.000 ptes.
Quid Grafic S.L., 290.000 ptes.
Di7 S.L., 406.000 ptes.
Ràdio Popular S.A., 348.000 ptes.
Nimbus Publicidad S.A., 1.888.016 ptes.
Ràdio Popular, 348.000 ptes.
Di7 S.L., 390.920 ptes.
Di7 S.L., 1.729.363 ptes.
Editora Balear S.A., 1.160.000 ptes.
Ràdio Popular S.A., 580.000 ptes.
La Voz de Baleares S.A., 556.800 ptes.
Rey Sol S.A., 1.148.400 ptes.

2.2. Publicitat illa de Mallorca.
Agrup. cultural Porreres, revista Llum, 20.000 ptes.
Assoc. cultural Ariany, revista Ariany, 29.000 ptes.
Assoc. cult. es Majoral, rev. Dies i Coses, 25.000 ptes.

2.3. Publicitat illa de Menorca.
Editora Menorca S.A., 397.769 ptes.

2.4. Publicitat Eivissa i Formentera.
Entreforc S.L., 138.430 ptes.

3. Campanyes publicitàries realitzades l'any 1996.
Consum carn Balears. Objectiu: campanya per

promocionar el consum de carn d'origen balear; import: 1.371.780
ptes.

Pla Mirall. Objectiu: programa de recuperació i millora de
façanes d'edificis i d'infrastructures; import: 6.369.247 ptes.

Pla Mestral. Objectiu: pla de formació; import: 1.888.016
ptes.

Arbitratge de consum. Objectiu: campanya de
conscienciació al consumidor amb motiu de les festes de Nadal;
import: 580.000 ptes.

Diada. Objectiu: campanya de conscienciació de la Diada;
import: 3.628.782 ptes.
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4. La Presidència del Govern no ha patrocinat cap
publicació durant l'any 1996.

5. La Presidència del Govern no ha patrocinat cap
programa de ràdio o de televisió durant l'any 1996.
 

Palma, 4 de març del 1997.
El Cap del Gabinet de Relacions Informatives:
Javier Mato Veiga.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 181/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat
realitzada per la Conselleria de Turisme durant l'any 1996 (BOPIB
núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Aquesta conselleria de Turisme no disposava de partida
pressupostària en publicitat l'any 1996 i, per tant, no va fer cap
despesa en relació a aquest concepte.
 

Palma, 4 de març del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Maria González i Ortea.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 182/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat
realitzada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports durant
l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

La despesa en publicitat realitzada per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports durant l'any 1996 ha estat la següent,
relacionada per perceptor, concepte i import.

Galatzó Films S.A., anuncis Canal 4, 748.200;
col•laboració programa Fora de Joc, 522.000.

Mian, pins Poliesportiu, 227.128.
Uniprex S.A., falques publicitàries Onda Cero, 320.694.
Cadena Voz de Radiodifusión, falques Radio Voz,

706.600; publicitat campanya futbol, 58.000.
Cadena Ser, falques, 812.000.
La Voz de Baleares, publicitat escola futbol, 216.050;

publicitat JAC, 41.760; publicitat Poliesportiu i Calanova,
100.050; anunci activitats acadèmiques Conservatori, 31.320.

Rueda de emisoras Rato, falques publicitàries, 382.800;
patrocini programa Territorio Revival, 69.600.

Editora Balear, especial lliga futbol, 208.800; promoció
museus, 81.200; anunci curs d'iniciació a l'astronomia, 11.600;
anunci concert 11.600; publicitat JAC, 420.500; anunci activitats
Conservatori, 34.800.

Antoni Sorell, disseny anunci, 23.200.
Institut balear de serveis a la Joventut, publicitat guia

Estudiantes, 174.000.
Ràdio Popular de Mallorca, falques Copesport,

1.148.400; publicitat normalització, 1.102.000.
Illa de Publicitat i Marketing, pancartes Trofeu Cobra,

76.108.
Publicidad Continental S.A., pancarta, 78.068; anunci

matrícula Conservatori, 454.186; anuncis anglès a Anglaterra,
394.400; falques ràdio anglès a Anglaterra, 855.918; anuncis JAC,
210.424; promoció activitats conselleria, 997.991.

Ultima Hora Radio, falques, 1.524.820.

J.J. Partner S.L., publicitat Pedalada 96, 290.000.
Entreforc S.L., anunci esport per a l'edat escolar diversos

diaris, 189.602; anunci convocatòria beques, 837.404; anunci
matrícula Conservatori, 83.056; anunci observatori astronòmic,
189.062; anunci presentació llibre, 428.272; publicitat cicle de
conferències, 416.092; anunci de Nadal, 812.000; anunci Calanova,
13.920; anunci concert Mª del Mar Bonet, -; anuncis JAC,
1.515.685; anunci Orquestra Simfònica, 45.000; anuncis anglès a
Anglaterra, 292.320; publicitat museus Diari de Mallorca, 23.200.

Diario de Ibiza, publicitat JAC, 44.544.
Hora Nova, anunci, 385.700; promoció cultura catalana,

382.800; anunci publicació Escola viva, 300.000; publicitat JAC,
744.991; anuncis exàmens setembre Conservatori, 52.896.

KBA S.L., anunci revista Desarrollo, 270.280.
STEI, publicitat Agenda Escolar, 100.000; publicitat

revista Pissarra, 508.000.
Rey Sol S.A., anunci activitats conservatori, 34.626;

anunci presentació dos llibres, 23.084; publicitat Rondalles
Mallorquines, 284.084; col•laboració Guia del Patrimonio,
1.309.206.

Clave de Publicidad S.A., anunci Illes Balears projecte de
país diversos diaris, 201.214; anuncis de la JAC a la premsa,
571.300; concurs avantprojecte nou conservatori diversos diaris,
238.960.

Base de disseny S.A., publicitat curs formació
psicomotricistes diversos diaris, 238.960.

SIBA S.L., col•labor. revista Fent Carrerany, 81.200.
Master Organització S.L., anunci revista Llegir, 145.000.
Majorca Daily Bulletin S.L., col•laboració pàgina Inglés

para estudiantes, 1.979.150; anuncis activitats educatives,
1.470.850.

Cia. Publicitaria Exclusivas Telefónicas, publicitat pàgines
grogues, 970.550.

Baltar Asociados, publireportatge, 337.813;
publireportatge revista Gala, 272.600.

Prenshora S.L., publicitat revista Brisas, 406.000.
Serveis de comunicació de PIME, publicitat revista Al

Vent núm.6, 232.000.
Fundesba S.L., publicitat revista Ona, 435.000.
José R. Bono y Asociados S.L., inserció revista Barcos de

época, 580.000.
Illa de Publicitat i Marketing, promoció Calanova, 34.800;

anuncis anglès a Anglaterra, 1.150.140; pancartes Trofeu Cobra,
76.108; anunci campionat escalada, 314.736.

Grupo Estudios Económicos S.A., anunci Calanova,
497.640.

Mediterranea Internacional Publicidad, anunci beques
d'investigació, 1.074.624.

Imagen de Publicidad y maketing, anuncis activitats
educatives, 481.400.

Editorial Menorca S.A., publicitat JAC, 74.240.
Telefónica Publicidad e Información, publicitat guia

telefònica, 722,796.
AIGAB, promoció activitats sa Llonja, 174.000.
Grupo Exclusivas. Publicit., anuncis JAC, 1.019.176.
El Mirall de Palma de Mallorca, publireport., 74.646.

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



BOPIB núm.120 - 17 de setembre del 1997 3313

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 183/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat
realitzada per la Conselleria d'Economia durant l'any 1996
(BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Us tramet adjunta relació de les despeses en publicitat
realitzades per la Conselleria d'Economia i Hisenda durant l'any
1996 indicant-hi el concepte del contracte, l'import i el mitjà de
comunicació.

Per una altra banda us informam que s'ha realitzat la
campanya publicitària referent al Pla Mestral, amb l'objectiu de
donar a conèixer els cursos de formació ocupacional, de cara a la
preparació futura dins el món del treball i per un import total de
30.077.466,- pessetes.

Per acabar, i en contestació al darrer apartat de
l'esmentada pregunta, no s'ha patrocinat durant l'any 1996 cap
publicació, així com cap programa de ràdio o televisió durant
aquest any.
 

Palma, 10 de març del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

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

Ordre de Publicació
AN) 

A les preguntes RGE núms. 184/97 i 188/97, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relatives a despesa en
publicitat realitzada per la Conselleria d'Agricultura i Pesca i per
la Conselleria de Comerç i Indústria durant l'any 1996 (BOPIB
núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

La informació sol•licitada en dues preguntes, a causa de
la reestructuració del Govern, és a una sola conselleria, la
d'Agricultura, Comerç i Indústria.

S'adjunta major de la partida pressupostària la qual és
inclòs tot el detall de les despeses en publicitat i propaganda
efectuades per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria
durant l'any 1996.
 

Palma, 26 de febrer del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

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

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 185/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat
realitzada per la Conselleria de la Funció Pública durant l'any
1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Relació de les despeses en publicitat realitzades durant
l'any 1996 per la Conselleria de la Funció Pública i Interior des de
juny de 1996:

La despesa total en publicitat va ser de 4.143.388

La despesa es va distribuir de la següent manera:

1. Última Hora 205.552
2. Diari de Balears 40.368
3. Diario de Mallorca 156.600
4. El Día del Mundo 118.320
5. La Voz de Baleares 62.640
6. Diario de Menorca 37.584
7. Diario de Ibiza 50.112
8. Antena 3 TV 696.000
9. Televisión Española 691.650
10. Cadena Ser Mallorca
11. Cadena Ser Menorca
12. Radio Balear 410.450 (*)
13. Onda Cero Mallorca
14. Onda Cero Ibiza
15. Cadena COPE Menorca

(*) Total anuncis ràdio, campanya acolliment familiar temporal

Impressió, fotogravat, treballs d'estudi i serveis d'agència
del Telèfon d'emergències (112) i del Telèfon d'Assistència (012),
per l'empresa MSM Serveis Generals de  Comunicació, SL per un
import de 532.440,- pessetes.

Es va realitzar una campanya d'acolliment familiar
temporal, amb l'objectiu de fomentar l'acolliment de menors de
forma temporal, i que va tenir un cost de 3.436.766,- pessetes.

No es va patrocinar cap publicació durant 1996.

No es va patrocinar cap programa de ràdio ni de televisió
durant 1996.
 

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

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 187/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat realitzada per
la Conselleria de Sanitat durant l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14
de febrer del 1997).

Perceptor Import
Dos puntos publicidad (Palma) 136.358
Productora de Televisión Balear S.L. (Palma) 174.000
Sociedad Española de Radiodifusión S.A. (Palma) 220.400
Rey Sol S.A. (Palma) 133.400
Editorial Balear S.A. (Maó) 18.792
Editora Balear S.A. (Palma) 139.200
Rueda Emisoras Rato S.L. 350.784
Mediterranea Intern, Publicidad S.A. (Palma) 493.499
Última Hora Radio S.A. (Palma) 145.000

Total 1.811.433
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Només s'ha realitzat una campanya publicitària
específica del Dia del Consumidor per import de 493.499 pessetes.

La Conselleria va patrocinar l'any 1996 les següents
publicacions:

- L'Enciclopèdia Bàsica de Medicina del diari Última
Hora per import de 7.500.000 pessetes.

- La revista de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia
de Palma de Mallorca per import de 600.000 pessetes

Pel que fa al darrer punt de la pregunta, la Conselleria ha
contractat programes de ràdio i televisió per a la difusió de temes
de la seva competència, però no n'ha patrocinat cap.
 

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

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 189/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa en publicitat
realitzada per la Conselleria de Governació durant l'any 1996
(BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Relació de les despeses en publicitat realitzades durant
l'any 1996 per l'extingida Conselleria de Governació:

La despesa total en publicitat va ser de 1.303.596,-
pessetes.

La despesa es va distribuir de la següent manera:
1. Última Hora 65.424
2. Diario de Mallorca 69.600
4. El Día del Mundo 69.252

Disseny, creació, registre de les marques i treballs
d'impremta dels logotips del Telèfon d'Emergència (112) i del
Telèfon d'Assistència (012), per l'empresa MSM Serveis Generals
de Comunicació, SL per un import de 1.099.320,- pessetes.

No es va realitzar cap campanya publicitària.

No es va patrocinar cap publicació durant 1996

No es va patrocinar cap programa de ràdio ni de
televisió durant 1996.
 

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

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 193/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la
Conselleria de Governació l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de
febrer del 1997).

Relació dels estudis encarregats durant l'any 1996 per
l'extingida Conselleria de Governació:

* Normativa Illes Balears, adjudicat al Sr. Juan Alba Jordà
per un import de 725.000 pessetes, utilitzat per a l'edició de la
compilació de la legislació de les Illes Balears.

* Normativa Illes Balears, adjudicat al Sr. José Ramón
Orta Rotger per un import de 725.000 pessetes, utilitzat per a
l'edició de la compilació de la legislació de les Illes Balears.
 

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

Ordre de Publicació
AS) 

A les preguntes RGE núm. 194/97, i 198/97, presentades per
l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relatives a estudis encarregats per
la Conselleria d'Agricultura i Pesca i per la Conselleria de Comerç
i Indústria l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

La resposta a les preguntes núm. 194/97 i 198/97
requereixen una resposta conjunta, ja que, després de l'Ordre del
president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 18 de
juny de 1996, per la qual s'estableix l'estructura del Govern de la
CAIB, s'unifica l'antiga Conselleria d'Agricultura i Pesca amb la
Conselleria de Comerç i Indústria

Per tot l'esmentat anteriorment, la resposta conjunta a les
dues preguntes, la desglossarem en tres respostes:

1.-  Els estudis encarregats per la Conselleria d'Agricultura
i Pesca des de l'1/1/96 fins al 18/6/96.

2.- Els estudis encarregats per la Conselleria de Comerç
i Indústria des de l'1/1/96 fins al 18/6/96.

3.- Els estudis encarregats per la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria des del 18/6/96 fins al 31/12/96

(S'especifica estudi, perceptor i pagament)

Estudis encarregats per la Conselleria d'Agricultura i
Pesca (1/1/96 a 18/6/96):
Estudi sobre la conservació de races autòctones de Balears/ Lorenzo
Payeras Capella/ 1.914.000
Estudi alternatiu prog. agroambientals/ M. Mercedes Cobeaga
Zurinaga/ 249.400
Estudi privatització Agama/ Ernst & Young Asesores, S.A./
1.972.000
Estudi Llei privatitzacions/ Ernst & Young Asesores, S.A./
1.101.577
Anàlisi i disseny sistema administratiu/ Estrategia Local, S.A./
1.983.600
Estudi gestió econòmica descentralitzat Feoga-garantia/ Estrategia
Local, S.A./ 1.948.800

Estudis encarregats per la Conselleria de Comerç i
Indústria (1/1/96 a 18/6/96):
Estudi diagnòstic del comerç/ Institut Balear de Disseny/ 695.974
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Estudis encarregats per la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria (18/6/96 a 31/12/96):
Sgt. Asesoria Feoga garantia octubre/ Dolores Sánchez Martín/
140.000
Elabor. procedimientos organismo pagador Feoga-garantia/
Dolores Sánchez Martín/ 781.250
Avaluació ofertes Agama/ KPMG Peat Marwick Cia. Consult./
1.972.000
Avaluació ofertes venda Agama/ Ernst & Young, S.A./ 1.872.000
Avaluacio ofertes venda Agama/ Arthur Andersen y Cia., S.
Com./ 1.900.000
 

Palma, 5 de març del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 195/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la
Conselleria de Sanitat l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer
del 1997).

Per part d'aquesta conselleria durant l'any 1996 no s'ha
encarregat cap estudi.
 

Palma, 24 de febrer del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 197/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la
Conselleria de la Funció Pública l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de
14 de febrer del 1997).

Durant l'any 1996 la Conselleria de la Funció Pública,
Conselleria de la Funció Pública i Interior des de juny de 1996, va
encarregar el següent estudi: Pla mestre de seguretat de les Illes
Balears, adjudicat a l'empresa "Telefónica de Sistemas, S.A." per
un import de 18.400.000 pessetes, el qual no ha estat entregat
encara.
 

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

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 199/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la
Conselleria d'Economia i Hisenda l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de
14 de febrer del 1997).

Us tramet adjunta relació dels estudis encarregats per la
Conselleria d'Economia i Hisenda l'any 1996.
 

Palma, 21 de febrer del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

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

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 200/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports l'any 1996 (BOPIB núm.
88 de 14 de febrer del 1997).

(S'especifica perceptor, concepte i import)
Estop, Estudios de Topografia, S.A./ Informe topogràfic solar nou
conservatori/ 76.560
Ingenieria de Sondeos, S.A./ Estudi geotècnic solar nou
conservatori/ 1.480.392
Lorenzo Munar Company/ Informe projecte oficina d'informació
drets lingüístics/ 149.897
Estrategia Local S.A./ Informe jurídic en matèria de contractació/
406.000
Bartolomé Nicolau Mayol/ Informe valoració edifici conservatori/
250.096
 

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

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 201/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a estudis encarregats per la
Conselleria de Turisme l'any 1996 (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer
del 1997).

Aquesta Conselleria de Turisme ha encarregat els següents
estudis:

- Dictamen situació jurídica de la urbanització d'es
Canons, Artà. Import: 580.000,- Adjudicat a la UIB. S'ha utilitzat
per informació de les conselleries de Medi Ambient i Turisme.

- Informe de l'evolució turística de les Illes Balears.
Import: 730.800,- Adjudicat a la UIB. Dades i documentació d'ús de
la Conselleria i informació per al sector turístic.

- Estudi comportament ocupació assalariada. Import:
1.438.400,- Adjudicat a Antoni Monserrat Moll. Dades i
documentació d'ús de la Conselleria i informació per al sector
turístic.

- Atles turístic cultura illes d'Eivissa i Formentera. Import:
116.000,- Adjudicat a Enric Ribas Marí. Utilització per a la
l'aplicació del Pla director d'ordenació de l'oferta turística.

- Informe sobre la normativa aplicable als hotels que
organitzen espectacles d'entreteniment. Import: 464.000,- Adjudicat
a Avel•lí Blasco Esteve. Utilitzat per a una possible redacció de
normativa aplicable a aquest tipus d'activitat.

- Estudi sobre la normativa aplicable a la multipropietat
turística. Import: 661.550,- Adjudicat a Antoni Monserrat Quintana.
Utilitzat per a la possible redacció de normes per a l'ordenació
turística del time-sharing, multipropietat i fenòmens iguals.

- Elaboració de la informació de l'evolució turística a les
Illes Balears. Import: 730.800,- Adjudicat a la UIB. Dades i
documentació d'ús de la Conselleria i informació al sector turístic.

- Enquesta sobre el Pla de qualitat de l'oferta turística.
Import: 1.303.502,- Adjudicat a Gadeso, SL. Utilitzat per a
l'elaboració del Pla de Qualitat.

- Estudi d'investigació d'infraestructures a les zones del
POOT d'Eivissa i Formentera. Import: 406.000,- Adjudicat a Maver
Consult. D'utilitat per a la propera aprovació del POOT a les illes
d'Eivissa i Formentera.
 

Palma, 4 de març del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Maria González Ortea.
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Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 204/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la campanya "Govern solidari"
(BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Les despeses de la campanya no s'han carregat a la partia
de la solidaritat amb el Tercer Món, tal com es va contestar en
preguntes anteriors.

La despesa no és elevada. Tal com el diputat ha dit
moltes vegades al Parlament, a les Illes Balears hi ha set mitjans
de comunicació diaris a tres illes. Qualsevol anunci s'ha de
publicar als set diaris, com és normal. Aquest anunci es va inserir
dos dies als diaris i el cost ha estat, després de negociar una
reducció de preus, el que s'apliquen a tots els anunciants.

És impensable que un concurs pugui satisfer tots els
aspirants només amb la tramesa directa de la informació. Tota la
organització, sigui d'on sigui, té dret a participar i això, com diuen
les lleis, només es pot garantir amb la transparència d'un anunci.

Els resultats finals, de quatre concursants, són els
resultats que han sortit. Un concurs no s'ha d'avaluar pel nombre
de presentats, sinó per les garanties que es donen a tots de poder
participar, malgrat que no n'hi hagués cap, de participant. De fet
algun va saber que es feia el concurs pels anuncis.

El Govern ha donat a totes les ONG la mateixa
participació i el Govern s'ha fet responsable de la seva funció de
gestionar el concurs, avaluar i puntuar.

No s'ha consultat el Fons de Cooperació ni cap altra
organització específica, cosa que si s'hagués fet, probablement
hauria estat irregular, atès que totes les organitzacions tenen el
mateix dret. És realment greu que un diputat demani consultar a
una determinada organització i que no demani de fer la mateixa
consulta a totes les organitzacions, totes igualment legítimes.
 

Palma, 4 de març del 1997.
La Presidència del Govern balear.
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