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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació
A) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Foment,
davant la Comissió no permanent de sinistrabilitat de carreteres i
vies urbanes de les Illes Balears, sobre la xarxa viària (RGE núm.
4027/97).

A la Comissió no permanent de sinistrabilitat de
carreteres i vies urbanes de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
juliol del 1997, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Foment, qui informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a recaptació de compareixença de determinades

persones i de documentació relativa a la sinistrabilitat.

A la sessió de la Comissió no permanent de sinistrabilitat
de carreteres i vies urbanes de les Illes Balears, de dia 16 de juliol
del 1997, es va acordar, a proposta de la ponència creada a l'efecte,
per 15 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, recaptar la
compareixença de determinades persones i sol•licitar documentació
relativa a la sinistrabilitat.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 207/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a cendres a la central d'Es
Murterar. (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

En relació amb les cendres residuals procedents de la
central tèrmica des Murterar, s'ha de ressenyar el següent:

És difícil que les cendres resultants volants procedents de
la combustió de la central tèrmica Alcúdia II arribin al parc natural
de s'Albufera, a causa de les especials condicions geològiques de
l'abocador autoritzat de Biniatria i a les mesures preses per evitar la
dispersió atmosfèrica de les cendres.

En la caracterització dels residus tòxics i perillosos
s'efectuen els tests de lixiviació segons el mètode 2 de l'apèndix II
de l'Ordre de 13 d'octubre del 1989. Les cendres de la central des
Murterar se sotmeteren, per a la seva desclassificació, als mètodes
de caracterització per un laboratori homologat. En el lixiviat de les
cendres es va efectuar l'assaig d'ecotoxicitat, el resultat del qual va
ser negatiu pel que fa a la possible incidència ambiental.

Gesa té l'obligació de regar les cendres procedents de la
central tèrmica d'Alcúdia II. Amb aquesta finalitat, l'abocador
autoritzat de Biniatria disposa des de la seva posada en
funcionament d'aspersors d'aigua per evitar la dispersió atmosfèrica
de les cendres volants.

Les cendres volants de la combustió de la central tèrmica
Alcúdia II no són considerades residus tòxics i perillosos. Per tant,
no els és d'aplicació la Llei 20/1986, bàsica sobre residus tòxics i
perillosos, ni el Reglament que la desplega (Reial Decret 833/1988),
segons l'informe adjunt. Per tant, no està previst sotmetre les
cendres anteriorment indicades a cap procés d'inertització, ja que
són inertes per si mateixes.
 

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

Urbanisme:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 229/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Maria Barceló, relativa a Pla de
desestacionalització. (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

No s'ha confeccionat fins aleshores cap pla de
desestacionalització per part de la Conselleria de Turisme.

La conselleria ha creat grups de treball integrats per
representants de diverses institucions i professionals del sector
turístic amb la finalitat de dissenyar un futur pla de
desestacionalització.

Palma, 19 de febrer del 1997.
El conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 230/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Maria Barceló, relativa a hotels rurals. (BOPIB
núm. 88 de 14 de febrer del 1997).
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Establiments amb autorització prèvia:

* S'Heretat. Capdepera (Finca s'Heretat).
* Sa Platassa. Felanitx (Pol. 31, finca 174).
* Es Turó. Ses Salines.
* Casat. Sant Lluís (Carrer Biniarroca, 57).
* Sant Ignasi. Ciutadella (Finca Sant Ignasi).
* Ses Cases Velles. Santa Margalida (Cases Velles).
* Es Figueral Nou. Montuïri (Hort de la Senyora).

Establiments amb autorització d'obertura:

* Ca N'Ai. Sóller (Camí de Son Puça, 50).
* Sa Posada d'Aumalia. Felanitx (Es Pla d'Aumalia).
* Monnaber Nou. Campanet (Pol. 10, parc. 117).
* Read's. Santa Maria (Santa Maria-Alaró).
* Vistamar. Valldemossa (Valldemossa-Andratx).
* Cas Pla. Sant Joan de Labritja.
* Son Brondo. Valldemossa (Ctra. Valldemossa).
* Sa Posada d'Es Molí. Palma (Son Sunyer Parc. 75, Pol. 55).

Palma, 12 de març del 1997.
El conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 232/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a cost de l'estudi
realitzat per la Fundació Agustí de Bethencourt de la Universitat
Politècnica de Madrid. (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

L'estudi realitzat per la Fundació Agustí Bethencourt de
la Universitat Politècnica de Madrid, realitzat pel catedràtic Rafael
Izquierdo de Bartolomé, encarregat pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears va ser d'1.990.000 PTA (un milió
nou-centes noranta mil pessetes).

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

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 321/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a ajudes a l'empara de l'Ordre
20078 del conseller d'Educació, Cultura i Esports de l'1 d'octubre
del 1996. (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Les ajudes concedides per aquest concepte són les
corresponents als desplaçaments a la península per als equips de
les federacions esportives participants en competicions oficials
d'àmbit nacional, que figuren a la relació que s'adjunta.

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

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

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 325/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa al Pla d'ordenació Cala Mori-Na
Macaret en el terme municipal d'es Mercadal. (BOPIB núm. 88 de
14 de febrer del 1997).

Els plans d'ordenació del litoral es tramiten d'acord amb
allò que disposa el Decret 72/1994, de 26 de maig, en l'articulat del
qual es requereix estudi d'avaluació d'impacte ambiental, redactat
d'acord amb la normativa vigent (article 5); aprovat inicialment el
pla, sotmetiment a informació pública durant el termini d'un mes
mitjançant anunci en el BOCAIB (article 10.1); tramesa del dit
estudi al consell insular respectiu, ajuntament o ajuntaments afectats
i als òrgans o organismes que s'estimin convenients a fi que, en el
termini d'un mes, emetin informe (article 10.2).

A l'article 3.3 del Decret 72/1994 esmentat, es detallen els
principis generals d'ordenació del litoral, d'acord amb el disposat a
la normativa de costes. No es tracta, doncs, d'un instrument que
projecti noves instal•lacions ni d'un instrument que reguli qüestions
econòmiques per als usuaris.

Dia 5 de desembre del 1996 (BOCAIB núm. 150) es va
publicar anunci de convocatòria de concurs per a l'adjudicació de
consultoria i assistència tècnica del Pla d'ordenació de Cala Molí-Na
Macaret, que es troba actualment pendent d'adjudicació.

Palma, 3 de març del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 417/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Maria Barceló, relativa a assessors i/o personal de
confiança del Govern de la CAIB. (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer
del 1997).

La relació d'assessors i/o personal de confiança del
Govern de la CAIB és la següent (s'hi relacionen el nom i els
llinatges, el sou mensual i el sou anual):

Presidència:

* Candela Mila, Albert / 630.779 / 7.609.078.
* Rattier Nadal, Maria Teresa / 333.333 / 3.999.996.
* Godino Busquets, Gabriel / 197.884 / 2.430.648.
* Mato Veiga, Javier / 610.914 / 7.330.968.
* Salom Coll, Maria / 409.121 / 4.909.452.
* Forteza Villar, Constanza / 469.273 / 5.631.276.
* Llanes Alentorn, Maria Angeles / 518.568 / 5.041.536.
* Cardona Damian, Antoni / 590.257 / 7.083.084.

Turisme:

* Negron Nevado, José / 469.273 / 5.631.276.

Educació, Cultura i Esports:

* Riera Bennasar, Andreu / 412.348 / 4.948.776.
* Muntaner Morey, Rafael / 382.617 / 4.591.404.
* Salas Santos, Francisco Javier / 610.914 / 7.330.968.
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Economia i Hisenda:

* Pol Romaguera, María Luisa / 442.582 / 5.330.968.
* Forcades Juan, Alejandro / 761.665 / 9.433.074.

Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral:

* Font Jaume, Andreu / 610.914 / 7.330.968.
* Binimelis Berenguel, Bartomeu / 610.914 / 7.330.968.

Funció Pública i Interior:

* Espinos Bonmatí, Alejandro / 610.914 / 7.330.968.

Agricultura, Comerç i Indústria:

* Vidal Bibiloni, Guillem / 456.491 / 5.477.892.
* Pax Dolz del Castellar, Alejandro / 498.765 / 5.985.180.
* Bosch Vallespir, Gabriel / 301.498 / 3.617.976.

Marratxí, 10 de març del 1997.
El conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Díez.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 421/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur, relativa a ajuts o subvencions concedides a
l'empara del Decret 3/1995. (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del
1997).

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

Ordre de Publicació
I) 

A les Preguntes RGE núms. 424/97 i 426/97, presentada
per l'Hble Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca
i la Conselleria de Comerç i Indústria durant l'any 1996. (BOPIB
núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Les preguntes 424/97 i 426/97 requereixen una resposta
conjunta, ja que, després de l'Ordre del president de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de 18 de juny del 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.

S'adjunta relació dels contractes administratius realitzats
durant l'any 1996, per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria.

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

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
de tots els senyors diputats.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 425/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de Governació durant el 1996. (BOPIB
núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

* Expedient 379/95. Pròrroga del contracte del servei de neteja de
les dependències de la conselleria.
Import adjudicació: 5.050.000 PTA.
Adjudicatari: Contratas de limpiezas de edificios, SL.

* Expedient 53/96. Programa informàtic de control de joc.
Import adjudicació: 12.261.200 PTA.
Adjudicatari: Sema Group, SAE.
Tipus de contracte: Administratiu.
Nombre de licitadors: 1.
Baixa: 238.800 (1'91%).

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

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 427/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de Sanitat durant el 1996. (BOPIB
núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

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

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 428/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria d'Obres Públiques durant l'any 1996.
(BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 429/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de la Funció Pública durant l'any 1996.
(BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

* Expedient 157/96. Edició de la recopilació de les disposicions
legals de la CAIB.
Import adjudicació: 6.265.000 PTA.
Adjudicatari: Impremta Politècnica, SL.
Tipus de contracte: Administratiu.
Nombre de licitadors: 1.
Baixa: 335.000 (5'07%).

* Expedient 237/96. Pla mestre de seguretat pública de les Illes
Balears.
Import adjudicació: 18.400.000 PTA.
Adjudicatari: Telefònica sistemas, SA.
Tipus de contracte: Administratiu.
Nombre de licitadors: 2.
Baixa: 100.000 (0'54%).
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* Expedient 283/96. Subministrament i instal•lació d'aparells de
climatització per a una zona de la conselleria.
Import adjudicació: 3.472.886 PTA.
Adjudicatari: Sulzer sistemas e instalaciones, SA.
Tipus de contracte: Administratiu.
Nombre de licitadors: 3.
Baixa: 727.114 (17'31%).

* Expedient 318/96. Pròrroga contracte d'assistència tècnica per
a la millora i control de la salut laboral del personal de la CAIB.
Import adjudicació: 8.428.584 PTA.
Adjudicatari: Sades, SL.

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

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 471/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a subvencions que ha
sol•licitat l'empresa Kraft Jacobs Suchard Iberia SA. (BOPIB núm.
88 de 14 de febrer del 1997).

Kraft Jacobs Suchard Iberia, SA té tres expedients de
sol•licitud d'ajuda a l'empara del R(CEE)866/90 per a ajuda a les
inversions de millora de les condicions de comercialització i
transformació dels productes agrícoles, si bé el primer expedient
tramitat fou iniciat per Industrial Quesera Menorquina, SA,
empresa que va ser adquirida per la primera l'any 1992, i
finalment fusionada l'any 1994.

* Expedient FEOGA núm. 93CT.ES04044(93CT.ES08008).
Sol•licitant: Industrial Quesera Menorquina, SA, en aquell
moment participada íntegrament per Kraft General Foods
International.
Línia d'ajuda: Ajuda a les inversions destinades a la millora de les
condicions de comercialització i transformació dels productes
agraris a l'emprar del R(CEE)866/90 i la OM de 04/07/1991.
Entrada al Registre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, en data
de 15 de juliol del 1993, núm. 9912.
Objecte del projecte: Adequació de les instal•lacions a la Directiva
CEE 46/92.
Visita prèvia a l'inici de les inversions en data de 27/07/93.
Pressupost: 74.622.256 PTA.
Inversió subvencionable: 74.622.256 PTA.
Inversió justificada: 64.499.934 PTA.
MAPA: 5% s/ 64.499.934 = 3.224.996 PTA.
FEOGA: 30% s/ 64.499.934 = 19.349.980 PTA.
TOTAL SUBVENCIÓ: 22.574.976 PTA.
Data pagaments parcials de la subvenció: 20/05/96 (3.224.996
PTA) i 20/07/96 (19.349.980 PTA).

* Expedient FEOGA núm. 12/95.
Sol•licitant: Kraft Jacobs Suchard Iberia, SA.
Línia d'ajuda: Ajuda a les inversions destinades a la millora de les
condicions de comercialització i transformació dels productes
agraris a l'emprar del R(CEE)866/90 i del Decret (CAIB) 114/1995.
Entrada al Registre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca en data
d'11 de setembre del 1995, i núm. 12.096.
Objecte del projecte: Millora tecnològica dins la fàbrica de
formatges, a Maó. Comprèn obra civil, maquinària i béns
d'equipament, per a la fabricació, comercialització i venda de
formatges (formatge ratllat, rodanxes i mozzarella).
Informe previ a l'inici de les inversions de 27 de setembre del 1995.
Pressupost inicial: 339.975.596 PTA.
Nivell de subvenció; pendent que aportin informació comercial
detallada per poder aplicar el càlcul del nivell de subvenció segons
l'Ordre de 5 de novembre del 1996 de la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria.
Expedient en tràmit.

* Expedient FEOGA núm. 05/96.
Sol•licitant: Kraft Jacobs Suchard Iberia, SA.
Línia d'ajuda: Ajuda a les inversions destinades a la millora de les
condicions de comercialització i transformació dels productes
agraris a l'empara del R(CEE)866/90 i del Decret (CAIB) 114/1995.
Entrada al Registre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca en data
d'1 d'abril del 1996, i núm. 7.792.
Objecte del projecte: Modernització i innovació tecnològica de
fàbrica de formatges, a Maó. Comprèn obra civil, instal•lació de
maquinària i béns d'equipament (instal•lació elèctrica, frigorífica i
aclimatació, maquinària de procés, etc.) per a la fabricació,
comercialització i venda de formatges (formatge ratllat, rodanxes i
mozzarella).
Informe previ a l'inici de les inversions de 19 d'abril del 1996.
Pressupost: 451.360.000 PTA (probablement la inversió podria
quedar reduïda a 337.008.784 PTA  per comunicació no escrita del
beneficiari).
Inversió subvencionable: Pendent d'aportar informació tècnica
detallada.
Nivell de subvenció: Pendent.
Expedient en tràmit.

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

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 485/97, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Vidal, relativa al Pla concertat de prestacions
bàsiques. (BOPIB núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

El Pla concertat de prestacions socials bàsiques de
corporacions locals en continua la implantació al llarg de tot l'Estat
espanyol i, per tant, també a la nostra comunitat autònoma.

El conveni amb el Ministeri de Treball i Afers Socials per
a enguany es prorrogarà en el moment en què hagi conclòs el tràmit
corresponent.

En aquests moments la Direcció General d'Acció Social
estudia el plantejament futur.

Per acabar, hem de fer constar que els criteris establerts
que, com sabeu, vénen marcats per acord del Consell de Ministres
en la distribució dels crèdits, no han variat de manera substancial.

Palma, a 25 de febrer del 1997.
La Conselleria de Presidència.
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Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 488/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a contaminació a la cimentera
de Lloseta per la utilització d'olis usats com a combustible. (BOPIB
núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

No ha existit un seguiment per part del Govern de les
dioxines i furans, ni als gasos d'emissió ni a les cendres volants,
ja que segons l'OM de 28 de febrer del 1989 per la qual es regula
la gestió d'olis usats (BOE núm. 57, de 8 de març del 1989) no es
contempla que s'hagin de controlar els nivells de dioxines i furans
a aquelles indústries autoritzades per utilitzar olis usats com a
combustible.

Palma, 28 de febrer del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Urbanisme:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 540/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Dieguez, relativa a l'exhibició d'un símbol
relacionat amb les Illes Balears per Carles Moyà (BOPIB núm. 91
de 28 de febrer del 1997).

El Sr. Carles Moyà no reb cap ajut econòmic per part de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per exhibir un símbol
relacionat amb les Illes Balears ni té previst negociar-ne cap.
 

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 573/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a previsions redacció i
execució del Pla de Residus perillosos (BOPIB núm. 91 de 28 de
febrer del 1997).

El Consell de Govern de dia 7 de març del 1997 ha
aprovat els criteris per a la redacció del Pla sectorial per a la gestió
de residus d'aquesta comunitat autònoma.

Els esmentats criteris pretenen donar un tractament
global dels residus i els objectius generals del pla es poden
resumir en els següents apartats:

a) Preveure, minimitzar i reduir al màxim la generació
de residus en origen.

b) Donar prioritat al reciclatge i a la valoració de
residus.

c) Responsabilitzar els productors i gestors de l'adequada
gestió dels residus. Fer que els costs de gestió dels residus
repercuteixin sobre els qui els produeixen.

d) Compatibilitzar l'autosuficiència en la gestió dels
residus amb el caràcter insular i les economies d'escala.

e) Recuperar els llocs contaminats pels residus.
f) Educar en el debat i la participació social.

Una vegada que el Parlament de les Illes Balears l'hagi
aprovat es procedirà a la redacció del Pla director sectorial per a la
gestió de residus que podria fer-se durant la segona meitat de l'any
1997 i posteriorment podria entrar en vigor.
 

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

Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 1681/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al comerç just i solidari (BOPIB núm.
96 de 24 de març del 1997).

El Govern, mitjançant el Decret 29/1996, de 29 de febrer,
promou programes d'ajuda i cooperació amb els països del sud. Són
d'interès prioritari, entre d'altres, els projectes que fomenten un
creixement econòmic sostenible i els que propicien majors
capacitats locals en diversos sectors productius.

La veritable potencialitat del comerç horitzontal, just i
solidari entre els diferents països obre grans possibilitats de
desenvolupament de les regions més desfavorides.

La Conselleria de Presidència, a les convocatòries anuals
de subvencions en favor d'institucions i entitats sense fi de lucre, ha
finançat projectes els objectius dels quals han estat contribuir a un
major equilibri a partir de les pròpies capacitats dels beneficiaris
directes de les ajudes, en les relacions comercials i econòmiques,
amb la convicció del fet que al creixement econòmic es pot arribar
amb un repartiment més equitatiu dels fruits del desenvolupament.

A la vegada, el Govern balear ha fomentat la realització
de campanyes de sensibilització de la societat balear davant la
problemàtica de la cooperació amb els països del sud, per exemple
amb l'ONG "s'Altra Senalla".
 

Palma, 21 d'agost del 1997.
La Consellera de Presidència:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 3827/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a revisió de la Llei d'Acció social de
les Illes Balears (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

Aquesta Direcció General d'Acció social, en la seva nova
etapa des de la darrera reestructuració del Govern balear, va estudiar
i manifestar que el canvi de les necessitats en matèria d'assistència
social durant els darrers 10 anys feien aconsellable la revisió del
text per tal d'adequar-lo a la nova realitat social.

Aquesta afirmació no va ser feta de bades, sinó tot el
contrari. Per tal de poder proposar una actualització de l'esmentat
text, la Direcció General d'Acció social va començar l'elaboració del
Pla integral i estratègic de persones majors, així com el Pla integral
d'atenció a la immigració, els quals constituiran els fonaments
d'informació necessària per conèixer les necessitats existents i els
recursos de què disposam i així, doncs, establir el marc d'actuació
per actualitzar la regulació en matèria d'assistència social a la nostra
comunitat.
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És per això que la futura revisió de la Llei 9/87 quedarà
sotmesa als resultats de les investigacions duites a terme per a
l'elaboració dels projectes dels plans, així com del contingut
definitiu dels plans que s'elaborin. A partir, doncs, del
coneixement exhaustiu de la realitat i amb el consens de tots,
passarem a la revisió de l'actual text de la Llei d'Acció social per
tal d'adequar els recursos necessaris a la nova realitat social.
 

Palma, 30 de juliol del 1997.
El Director General d'Acció Social:
Miquel Àngel Martín i Soledad.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 3975/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a ajuntaments de les illes que
han sol•licitat ajudes subvencionades per a iniciatives de
normalització lingüística durant l'any 1997 i subvencions o ajudes
concedides pel Govern balear (BOPIB núm. 110 de 22 de juliol del
1997).

L'any 1997 no s'ha concedit cap subvenció a ajuntaments
perquè la convocatòria de subvencions es va fer per a particulars
i associacions sense ànim de lucre.
 

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

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 3979/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a transferències corrents a
empreses privades per a iniciatives de normalització lingüística
(BOPIB núm. 110 de 22 de juliol del 1997).

L'objectiu de les transferències corrents a empreses
privades per a iniciatives de normalització lingüística durant l'any
1996 va ser la concessió d'ajuts per a emissions de ràdio en català.

Ha va haver diverses peticions d'empreses privades de
Menorca i d'Eivissa-Formentera, però aquestes no varen poder ser
ateses perquè no s'ajustaven a la convocatòria, atès que no eren
emissores de ràdio  sinó que es tractava d'empreses editorials i
d'altre tipus que no ho sol•licitaren per a ràdio en català.

El Bocaib és l'únic mitjà que s'utilitza per difondre la
convocatòria d'ajuts en tot l'àmbit de la CAIB (Bocaib núm. 19, de
10 de febrer del 1996)
 

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

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 3980/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a política de gestió de les
competències educatives (BOPIB núm. 110 de 22 de juliol del 1997).

El traspàs i l'assumpció de les competències educatives
afectarà inevitablement l'organització de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports i, així mateix, el seu funcionament.

La Direcció General d'Educació ha dissenyat un nou
organigrama del departament d'Educació adaptat a les necessitats
futures de gestió de l'Administració educativa. L'organigrama ha
estat sotmès a la consideració i aprovació dels òrgans pertinents i
esperam que, una vegada garantida la dotació pressupostària
adequada, es posi progressivament en funcionament amb la finalitat
de, tan bon punt s'hagi produït el traspàs de les competències en
educació no universitària, pugui desplegar-se totalment.
 

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

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 3981/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a política de personal d'ensenyament
i previsions de formació del professorat (BOPIB núm. 110 de 22 de
juliol del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va publicar
fa anys una primera aproximació al model educatiu propi de les Illes
Balears. Actualment ens trobam en una segona fase en la qual la
Direcció General d'Educació n'elabora les directrius generals. En un
futur immediat, tan bon punt la CAIB hagi rebut les competències
en educació no universitària, s'haurà de realitzar l'aplicació
específica de les directrius generals indicades a cadascun dels
camps concrets de l'educació.

Pel que fa a la política de personal que el Govern balear
desenvoluparà, pensam que la qüestió s'ha de plantejar
conjuntament amb la Conselleria de la Funció Pública que és l'òrgan
responsable fins ara del personal de la Comunitat Autònoma. Per
altra part, dia 16 de juliol passat començà a reunir-se la Subcomissió
Tècnica de personal, integrada per representants del MEC, d'aquesta
conselleria, de Funció Pública i d'Intervenció de la CAIB,
precisament per tractar, entre altres, el tema que la pregunta
interessa. La subcomissió indicada té previst reunir-se setmanalment
després de les vacances d'agost.

Finalment, en relació a les mesures adreçades a la
formació del professorat, la conselleria té previst, en principi, fer les
gestions adequades per posar en funcionament el nou Certificat de
Qualificació pedagògica, que substitueix l'antic CAP pel que fa a la
formació inicial de mestres i professors. I pel que fa a la formació
continuada dels agents principals de l'ensenyament, pensa emprar
tots els mitjans a l'abast que ofereixen els CEP, la UIB, la UNED,
etc.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.
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Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 3982/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a una xarxa de centres
educatius a les Illes Balears per assegurar l'aplicació de la LOGSE
(BOPIB núm. 110 de 22 de juliol del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports pensa que
la xarxa de centres educatius, necessària a les Illes Balears per a
la correcta aplicació de la LOGSE, ha de ser en tot moment
suficient, adequada i flexible per adaptar-se a les necessitats de
l'alumnat de les illes, que canvia constantment.

És per aquest motiu, entre altres, que el Govern balear,
en la negociació del traspàs de competències, manté una postura
que podria definir-se com la més adequada per garantir que no
està disposat a rebre les competències educatives no universitàries
sense la dotació corresponent, que cobreixi no sols les necessitats
actuals dels centres educatius de les Balears, sinó fins i tot les que,
d'acord amb la nostra realitat i amb les previsions, puguin
plantejar-se en el futur immediat.
 

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

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 3983/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la participació de la comunitat
escolar en el seguiment del procés de traspàs de competències en
matèria d'educació (BOPIB núm. 110 de 22 de juliol del 1997).

La Direcció General d'Educació  de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, tan bon punt hagué mantingut la
primera reunió formal amb els responsables del Ministeri
d'Educació i Ciència sobre la transferència de les competències en
matèria d'educació no universitària, convocà la Comissió
Informativa de transferències per facilitar-li informació exhaustiva
i documentada sobre la reunió mantinguda a Madrid. De fet, la
reunió de la comissió indicada que integra, a més dels sindicats
d'ensenyament, representants de les APA i, en general, de tot el
món educatiu de les Balears, es va celebrar a la nova seu de la
Direcció General d'Educació el passat dia 9 de juliol.

La Conselleria pensa seguir la mateixa línia de
comunicació i d'informació per promoure i assegurar la
informació i la participació de la comunitat educativa en el
seguiment de les negociacions per al traspàs de competències en
matèria d'educació.
 

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

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 3984/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a l'estructuració territorial
prevista de l'Administració educativa a les Illes Balears (BOPIB
núm. 110 de 22 de juliol del 1997).

Per millor atendre i servir els ciutadans de les Illes Balears
que habiten un territori pluriinsular, la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports potenciarà les actuals oficines delegades que el
MEC manté obertes a Menorca i a Eivissa i donarà suport a tot el
que sigui descentralització de l'Administració educativa, per a la
qual cosa establirà relacions de col•laboració amb les conselleries
adequades de cadascun dels consells insulars respectius.
 

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

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 4018/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa al patrocini del suplement "Diari de
l'Escola" (BOPIB núm. 110 de 22 de juliol del 1997).

El suplement Diari a l'escola és un projecte que funciona
des de fa anys i que consideram d'interès per als centres escolars.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports és ben
conscient que, fins ara, el programa s'ha adreçat pràcticament sols
a l'alumnat de l'illa de Mallorca, per la qual cosa, pel que fa al curs
escolar 1997-1998, i segons les disponibilitats pressupostàries que
en aquest moment encara estan sense concretar, farà les gestions
adequades i necessàries per arribar a acords puntuals amb els diaris
que es publiquen a Menorca i a Eivissa-Formentera amb la finalitat
d'editar periòdicament un suplement de contingut educatiu.
 

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

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 4053/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa al calendari d'aprovació de
les lleis d'atribució de competències als consells (BOPIB núm. 110
de 22 de juliol del 1997).

La presidència de la Comissió Tècnica Interinsular, a la
sessió plenària de 17/10/95, va impulsar l'aprovació d'un calendari
de traspassos de competències, funcions i serveis als consells
insulars durant la present legislatura, un calendari que, en el seu
moment, va ser considerat veritablement ambiciós, en paraules de
representants de diferents grups polítics. Era una prova clara i ferma
d'anar per feina, de fer realitat -amb l'esforç de tots- una sèrie de
transferències abans de l'any 1999. D'aquesta manera el bloc de
traspassos que s'anunciaren per cobrir en una primera etapa està
pràcticament ultimat.

En efecte, el ple de la CTI, a la sessió de dia 18/03/96, va
aprovar la proposta d'atribució de competències als consells insulars
en matèria d'ordenació turística. També les transferències en matèria
de protecció de menors han rebut un fort impuls amb l'aprovació de
la corresponent proposta de traspassos al ple de la CTI, que es va
dur a terme el 18/07/97.
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Apart d'això, també es va fixar a l'esmentat calendari de
feina de l'any 1997 tramitar i debatre les propostes d'atribució de
competències en matèria d'artesania, transport de viatgers i
mercaderies per via terrestre, cooperatives i cambres agràries. En
conseqüència, enguany es tramitaran les propostes corresponents.

Per altra banda i pel que fa a les competències en
matèria d'agricultura, ramaderia i pesca, de tots és sabut la
dificultat que implica la resolució dels problemes derivats de la
confluència de diferents nivells de poder polític que actuen sobre
els sectors implicats en aquesta transferència. No obstant això, la
tramitació de la corresponent proposta es farà, en qualsevol cas,
l'any vinent.
 

Palma, 24 de juliol del 1997.
La Consellera de Presidència:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 4070/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses d'assessorament
tècnic en matèria de normalització lingüística (BOPIB núm. 110 de
22 de juliol del 1997).

L'assessorament tècnic en matèria de normalització
lingüística es va concretar en les activitats següents:

- Treballs de correcció lingüística.
- Dinamització de l'ús del català en organismes

dependents de la CAIB.
- Preparació de la convocatòria de juny del 1996 de la

Junta Avaluadora de català.
- Anàlisi dels criteris d'avaluació de la Junta Avaluadora

de català.

Les persones que realitzaren aquests treballs varen ser
Maria Sampol Ballester, NIF 18.220.065V; Margalida Pons
Amengual, NIF 42.992.734F; Catalina Antich Oliver, NIF
42.995.739E i Lluís Villalonga Pons, NIF 41.492.824L.
 

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

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 4072/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a transferències corrents a
ajuntaments per a iniciatives de normalització lingüística (BOPIB
núm. 110 de 22 de juliol del 1997).

Atès que era el primer any que s'aplicava el programa
pilot de normalització lingüística, es va considerar oportú
mantenir transitòriament una doble línia d'ajuts als municipis.

Les actuacions concretes corresponents a cadascuna de
les subvencions concedides són:

- Ajuntament d'Artà: cursos de català per a adults,
437.240 pessetes.

- Ajuntament de Capdepera: cursos de català per a
adults, 366.000 pessetes; normalització lingüística al sector de
l'hoteleria, 400.000 pessetes.

- Ajuntament de sa Pobla: cursos de català per a adults,
590.000 pessetes; realització d'una conferència, 25.000 pessetes;
publicació del butlletí informatiu municipal, 800.000 pessetes.

- Ajuntament de Petra: cicle de conferències, 60.000
pessetes; revistes de publicació municipal, 500.000 pessetes.

- Ajuntament de Sóller: cursos de català per al
funcionariat, 600.000 pessetes; campanya de sensibilització i
retolació de comerços, 800.000 pessetes.

- Ajuntament d'Inca: alfabetització de la població adulta
en llengua catalana, 1.000.000 de pessetes; full informatiu
d'activitats de l'àrea de Cultura, Educació i Esports de
l'ajuntament, 1.000.000 de pessetes.

La convocatòria de subvencions es va publicar al Bocaib
núm. 19, de 10 de febrer del 1996.
 

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

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 4073/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a edició del mural "Els reis de
Mallorca" (BOPIB núm. 110 de 22 de juliol del 1997).

"Els reis privatius de Mallorca" és un mural que la
Direcció General d'Educació edità l'any passat per distribuir entre
els centres educatius de les Balears.

De forma didàctica, ofereix imatges dels reis privatius del
Regne de Mallorca, de les seves signatures i relaciona els títols que
ostentaven. A més de la cronologia i la filiació de cadascun d'ells,
de forma senzilla i visualment clara, informa dels territoris que cada
rei governà, així com els esdeveniments i fets culturals més
importants del seu regnat. Finalment, il•lustra sobre l'arbre
genealògic de cada rei i de les monedes que encunyaren.

El cost d'edició del mural indicat, del qual es feren mil
exemplars, fou de 730.000 pessetes que s'abonaren a la impremta
Esment, la titular de la qual és Amadip, de Palma, que fou l'editora.
 

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

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 4076/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses en matèria de
normalització lingüística a l'àmbit de l'Administració de Justícia a les
Illes Balears durant l'any 1997 (BOPIB núm. 110 de 22 de juliol del
1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports negocia en
aquests moments, amb el Consell General del Poder Judicial i amb
el Ministeri de Justícia, la signatura d'un conveni de col•laboració
en matèria de normalització lingüística per al reciclatge del personal
al servei de l'Administració de Justícia radicada a les Illes Balears.

Atès que el conveni no s'ha signat, no existeix cap despesa
en aquest sentit durant el primer semestre de l'any 1997; això no
obstant, s'ha previst destinar a aquesta activitat la quantitat de
3.000.000 de pessetes durant l'exercici pressupostari del 1997.
 

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



BOPIB núm.121 - 24 de setembre del 1997 3331

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 4079/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a edicions pròpies de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports durant l'any 1996
(BOPIB núm. 110 de 22 de juliol del 1997).

La Direcció General d'Educació de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, segons els criteris que estableix
d'acord amb la Comissió Tècnica de selecció de material didàctic
i segons el principi general d'editar, coeditar o adquirir material de
suport per a l'ensenyament en llengua catalana, estableix, als inicis
de cada exercici pressupostari, les publicacions a les quals
destinarà les disponibilitats monetàries possibles.

Dels llibres que la pregunta cita, se n'editaren les
quantitats següents:

- La flor romanial, 500 exemplars.
- Arbres i arbusts de les Balears, 900 exemplars.
- El modernisme a Mallorca, 4.500 exemplars.
- El temps passa, 700 exemplars.
- El meu violoncel, 500 exemplars.
- La meva viola, 500 exemplars.
- Actes del seminari d'Estudis Clàssics, 500 ex.
- Climatologia i meteorologia, 1.000 exemplars.
- Guia bibl. d'història de les Illes Balears, 600 ex.
- Animalades, 1.000 exemplars.
- La pintura gòtica a Palma, 1.000 exemplars.
- Tris-tras, les rondalles a l'escola (Col. Plenamar), 1.000

exemplars.
- El meu segon ofici, 500 exemplars.
- Història de Pollença, 100 exemplars.
- La revenja d'Arquímedes, 500 exemplars.
- Atles de les Illes Balears, 4.000 exemplars.
- Antropologia i etnologia, 1.000 exemplars.
- Na Burguesa, un ecosistema amenaçat, 550 ex.
- Hi havia una vegada un peix, 1.000 exemplars.
- Qui diu no a les drogues?, 1.000 exemplars.

Els llibres indicats, tots ells editats en llengua catalana
i, en conseqüència, suport a la normalització lingüística a
l'ensenyament, han estat distribuïts a tots els centres de les illes,
excepte alguns d'ells que ho seran a començaments del curs
escolar vinent.

Per altra banda, la Direcció General d'Educació, en
principi, mai no edita llibres per a la venda.
 

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

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 4158/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a asfaltat de la carretera
Ferreries-Ciutadella (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

Els criteris a l'hora d'asfaltar la carretera general entre
Ferreries i Ciutadella, a l'illa de Menorca, durant el mes de juliol
han estat per raons climàtiques, pressupostàries i de terminis.
 

Palma, 19 d'agost del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 4159/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a problemes entre pescadors de Maó
i Alcúdia (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

Els vaixells d'Alcúdia poden pescar legalment a les
pesqueres d'arrossegament de Menorca i, en conseqüència, el
conflicte no tenia base jurídica.

No obstant això, i atesa la diferència de potència i
cavallatge entre les embarcacions mallorquines i les menorquines,
la Conselleria va actuar de mediadora entre els pescadors d'Alcúdia
i de Maó. A arrel de les converses mantingudes, s'arribà a un acord
pel qual els pescadors d'Alcúdia, voluntàriament, deixaren de pescar
a Menorca.

Quant al coordinador a Menorca, va estar al corrent de les
converses i concretament participà en una reunió amb el patró major
de la Confraria de Maó i el director general de Pesca i Cultius
Marins, tot i que el pes de la mediació el portà la Direcció General
de Pesca i Cultius Marins.
 

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

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 4217/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzat per la Conselleria d'Economia i Hisenda el 1997 (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

1.- Tasques de vigilància de l'edifici situat al carrer
Troncoso núm. 1, de Palma, de dia 1 d'abril al 31 de desembre de
1997.
Adjudicatari: Cosegur Balear SCL
Import: 4.351.392 pessetes.

2.- Serveis de vigilància i seguretat edifici Palau Reial, 17
de Palma de dia 2 de juny al 31 de desembre de 1997.
Adjudicatari: Cosegur Balear SCL
Import: 3.066.576 pessetes.

3.- Realització d'una assistència tècnica en matèria de
procediments d'anàlisi de conjuntura regional
Adjudicatari: Predyco SL
Import: 3.750.000 pessetes.

4.- Serveis que consisteix en realitzar la campanya de
publicitat del Pla Mirall
Adjudicatari: Mediterránea Internacional de Publicidad S.A.
Import: 20.000.000 pessetes.

5.- Realització d'una campanya de publicitat del Pla de
promoció de les activitats d'oci per a la tercera edat a realitzar en
dues fases
Adjudicatari: DI-7, Comunicaciones
Import: 23.999.999 pessetes.

6.- Realització de les tasques de consultoria i direcció
respecte de la viabilitat de l'adaptació dels sistemes de gestió de
l'àrea economicofinancera de la CAIB a l'entorn client servidor al
llarg de l'any 1997
Adjudicatari: Bitel S.A.
Import: 9.950.000 pessetes.
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8.- Realització de les tasques de revisió i integració dels
sistemes informàtics de gestió de l'àrea economicofinancera i
tributària de la CAIB com a conseqüència de ls noves
funcionalitats adaptades al llarg de l'any 1997
Adjudicatari: El Corte Inglés S.A.
Import: 47.000.000 pessetes.

9.- Servei que consisteix en realitzar la microfilmació de
la documentació comptable de la CAIB corresponent a 1994 i
1995.
Adjudicatari: Sistemas Documentales Informatizados SL
Import: 8.507.069 pessetes.

10.- Servei telefònic de cita prèvia per a suport a la
realització de declaracions tributàries per IRPF de l'any 1996
Adjudicatari: Bitel S.A.
Import: 31.407.812 pessetes
 

Palma, 18 d'agost del 1997.
La Conselleria d'Economia i Hisenda.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 4220/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per Serveis d'Aqüicultura Marina S.A. el 1997 (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

L'empresa Serveis d'Aqüicultura Marina, S.A. no ha
realitzat cap contracte de serveis durant el 1997.
 

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

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 4223/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per Foment Industrial S.A. el 1997 (BOPIB núm. 113 de
28 de juliol del 1997).

Durant l'any 1997, Foment Industrial S.A. ha signat un
contracte per comercialització de naus industrials per valor de
1.741.380 pessetes. Aquest contracte es va signar amb el Sr. Pere
Rotger i ja està finalitzat.
 

Palma, 28 d'agost del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 4224/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per Isba Serveis S.A. el 1997 (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

D'acord amb allò previst a la disposició addicional quarta
de la Llei de pressuposts generals de la CAIB pel 1995, el Govern
balear ha perdut la posició majoritària en la societat Isba Serveis, i
per tant aquesta ha perdut el caràcter d'empresa pública.

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.

A més s'ha de fer constar que la societat Isba Serveis està
inactiva des de l'any 1994, arran de la Llei de societats de garantia
recíproca d'aquest mateix any i que complia l'objectiu social
d'aquestes societats, assumint Isba SGR les funcions d'Isba Serveis.
 

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

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 4225/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per Isba SGR el 1997 (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del
1997).

D'acord amb allò previst a la disposició addicional quarta
de la Llei de pressuposts generals de la CAIB pel 1995, el Govern
balear ha perdut la posició majoritària en la societat Isba SGR, i per
tant aquesta ha perdut el caràcter d'empresa pública.

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

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 4226/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats pel Centre Balears Europa. el 1997 (BOPIB núm. 113 de
28 de juliol del 1997).

Els contractes de serveis realitzats pel Centre Balears
Europa el 1997 són:



BOPIB núm.121 - 24 de setembre del 1997 3333

* EuroConsulting, consultant pour les Affaires
Internationales; import total 810.000 pessetes.

* Onice SL, serveis de manteniment xarxa informàtica,
import total 468.000 pessetes.

* Sra. Ana Siquier Riera, serveis elaboració pàgines
web, import total 1.306.480 pessetes.

* Sra. Elvira Mir Montes, serveis de comptabilitat,
import total: 1.714.980 pessetes.
 

Palma, 18 d'agost del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 4231/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats pel Consorci per al Desenvolupament Econòmic del
Raiguer (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

Els contractes de serveis realitzats pel CDER són:

1.- Contracte de serveis de disseny de calçat de la col•lecció
exclusiva "Baleares" per al mercat d'Estats Units. Contractada
l'empresa RJS Imports, Inc. per 350.000 dòlars.

2.- Contracte de serveis de consultoria (expert) per a la promoció,
difusió i elaboració de plans de màrqueting als Estats Units.
Contractada l'empresa Vella Internacional Inc. per 350.000 dòlars.

3.- Contracte de serveis per a la introducció, promoció i difusió de
la imatge de Balears al Japó. Contractada l'empresa Altesse Co.
Ltd. per 250.000 dòlars.
 

Palma, 28 d'agost del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 4234/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats pel Servei Balear de la Salut el 1997 (BOPIB núm. 113
de 28 de juliol del 1997).

El Servei Balear de la Salut no ha realitzat cap contracte
de serveis durant l'any 1997.
 

Palma, 19 d'agost del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 4236/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per l'Ibavi el 1997 (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del
1997).

(S'especifica entitat o persona contractada, concepte i quantia

Mateu Barba i Teixidor, Josep Carrete i Borràs, Eduard Montané
i Balagué, Carles Gelpi i Arroyo/ Guanyador concurs projecte
bàsic d'execució i direcció d'obra de 24 habitatges al Secar de la
Real/ 8.980.000 pessetes.

Miquel Àngel Lacomba Seguí, Francette Campins Santucci/
Guanyador concurs projecte bàsic d'execució i direcció d'obra de 17
habitatges a Llucmajor/ 5.000.000 pessetes.

Sun Alliance Seguros/ Assegurança multirisc immoble 69 habitatges
Pont d'Inca/ 420.000 pessetes.

Generali Compañía de Seguros/ Assegurança multirisc immoble 20
habitatges Alcúdia/ 132.800 pessetes.

Generali Compañía de Seguros/ Assegurança multirisc immoble 4
habitatges Jonquet/ 28.225 pessetes.

Generali Compañía de Seguros/ Assegurança multirisc immoble 5
habitatges Jonquet/ 30.280 pessetes.

Antonio Baena Martínez/ Assessorament laboral/ 45.000 pessetes
mensuals.
 

Palma, 21 d'agost del 1997.
La Conselleria de Foment.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 4240/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per Serveis Ferroviaris de Mallorca. (BOPIB núm. 113 de
28 de juliol del 1997).

Durant l'any 1997, s'han fet els següents:

1.- Contracte amb l'empresa consultora "Serveis
d'Enginyeria del Transport" (SET) per a l'avaluació de la demanda
de transport ferroviari de viatgers en el corredor Palma-Inca-
Alcúdia. Quantia: 1.960.000 PTA (IVA exclòs).

2.- Contracte d'assessorament extern en matèria laboral
amb l'advocat Sr. Antoni Baena i Martínez. Quantia: 45.000 PTA
mensuals, més IVA, amb duració fins al dia 31 de desembre del
1997.

3.- Conveni de col•laboració amb "Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya" per a l'assistència tècnica en diversos
aspectes de desenvolupament i modernització del ferrocarril a les
Illes Balears. Quantia: 3.471.000 PTA (IVA exclòs).

4.- Contracte d'assistència tècnica per a la redacció del
projecte bàsic i d'execució de les obres d'ordenació de l'entorn de
l'Estació d'Inca amb els arquitectes Sr. Artur Vila i Vidal, Sr. Josep
Lluís Pujol i Reinés i Sr. Salvador Juan i Mas. Quantia: 1.950.000
PTA (IVA exclòs).
 

Palma, 22 d'agost del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 4242/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per Bitel SA el 1997. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del
1997).
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D'acord amb el que preveu 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
BITEL, SA i, per tant, aquesta ja no té el caràcter d'empresa
pública.

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

Palma, 8 de setembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 4245/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per Gestió Sanitària de Mallorca. (BOPIB núm. 113 de
28 de juliol del 1997).

Gestió Sanitària de Mallorca no ha realitzat cap
contracte de serveis durant l'any 1997.

Palma, 19 d'agost del 1997.
El conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 4247/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA, durant
l'any 1997. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

L'empresa Institut de Biologia Animal de Balears, SA no ha
realitzat cap contracte durant l'any 1997.

Palma, 18 d'agost del 1997.
El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 4256/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de
la Conselleria d'Economia i Hisenda. (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

Contractes de personal 1997 (s'esmenta en cada cas el tipus de
contracte, la duració i el càrrec o les funcions):

* Eventual.
3.2.97/15.5.97.
Auxiliar administrativa, substitució per baixa maternal.

* Obra o servei.
6.2.97/31.12.97.
Ordenança, suport al nou sistema de finançament de la CAIB.

* Obra o servei.
6.2.97/31.12.97.
Auxiliar administratiu, suport al nou sistema de finançament de la
CAIB.

* Obra o servei.
6.2.97/31.12.97.
Auxiliar administratiu, suport al nou sistema de finançament de la
CAIB.

* Obra o servei.
6.2.97/30.6.97.
Tècnic superior, programació i preparació de les codificacions de
les dades per a l'actuaclització de la base de dades de l'IBE.

* Obra o servei.
6.2.97/31.12.97.
Auxiliar administratiu, suport administratiu a distints departaments
de l'IBE.

* Obra o servei.
6.2.97/31.12.97.
Tècnica grau mitjà, programació i preparació dels recursos derivats
de la recaptació de tributs de l'Ajuntament de Palma, quant als que
ja es tenen per presentats.

* Obra o servei.
6.2.97/31.12.97.
Tècnic superior, programació i preparació dels recursos derivats de
la recaptació de tributs de l'Ajuntament de Palma, quant als que ja
es tenen per presentats.

* Eventual.
18.2.97/17.5.97.
Ordenança, acumulació de tasques motivada per les obres de la
conselleria.

* Eventual.
17.3.97/15.5.97.
Tècnic superior, comptabilització de costos.

* Eventual.
17.3.97/16.9.97.
Auxiliar administrativa, tramitació administrativa de recursos a
nivell d'auxiliar.

* Eventual.
1.4.97/15.5.97.
Tècnic superior, recursos i elaboració de normativa autonòmica.

* Obra o servei.
16.4.97/31.12.97.
Auxiliar administrativa, suport a la gestió de la recaptació dels
ajuntaments, en especial el de Palma.

* Obra o servei.
1.5.97/30.6.97.
24 auxiliars administratius, declaracions de la renda amb el
programa PADRE.

* Eventual.
16.5.97/31.8.97. Auxiliart administrativa, substitució per baixa
maternal.

* Eventual.
16.5.97/15.11.97.
Auxiliar administrativa, tramitació de recursos.
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* Eventual.
16.5.97/15.11.97.
Auxiliar administrativa, substitució per baixa maternal.

* Eventual.
2.6.97/30.6.97 (2 pròrrogues 31.8.97).
Auxiliar administrativa, substitució de les secretàries del conseller
per vacances.

* Eventual.
16.6.97/15.8.97.
Auxiliar administrativa, substitució per baixes per IT.

* Eventual.
8.7.97/7.8.97 (pròrroga 7.9.97).
Administrativa, acumulació de tasques per vacances i IT.

* Eventual.
1.8.97/31.1.98. Auxiliar administrativa.

Palma, 18 d'agost del 1997.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 4262/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de
l'Institut Balear de Vivenda. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del
1997).

Vadillo Galeara, María José. DNI 51606323.
Administrativa.

Borrego Cortes, Isabel M. DNI 33314518F. Secret.
General.

Mesquida Estrany, Magdalena. DNI 43051862W. Aux.
Administrativa. CPU Mallorca.

Palou de C. Beltran, Miguel. DNI 43083440R. Aus.
Administratiu. CPU Mallorca.

Romero Simo, M. Victoria. DNI 43081862X. Aux.
Administrativa. CPU Mallorca.

Ramon Riera, María Jesús. DNI 41440505W. Aux.
Administrativa. CPU Eivissa.

Marques Casali, María. DNI 41486060V. Aux.
Administrativa. CPU Menorca.

Palma, 20 d'agost del 1997.
Conselleria de Foment.

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 4267/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de
Serveis Ferroviaris de Mallorca. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol
del 1997).

Persona contractada: Beatriz T. Martínez Bosch.
Càrrec: Secretària del Consell d'administració.

Palma, 18 d'agost del 1997.
Conselleria de Foment.

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 4275/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal del
Centre Balears Europa. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

* Un tècnic de grau superior amb les funcions de fer el
seguiment de projectes europeus dins l'Objectiu 2.

* Un tècnic de grau superior, destinat a l'oficina del Centre
Balears Europa a Brussel•les, amb les funcions d'assessoria i
consultoria en assumptes europeus.

Palma, 18 d'agost del 1997.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 4276/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal d'Isba
Serveis, SGR. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

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, per
tant, aquesta ha perdut el caràcter d'empresa pública.

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, 21 d'agost del 1997.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 4277/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal d'Isba
Serveis, SA. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

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 Serveis i,
per tant, aquesta ha perdut el caràcter d'empresa pública.

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.

A més, s'ha de fer constar que la societat Isba Serveis está
inactiva des de l'any 1994, arran de la Llei de societats de garantia
recíproca d'aquest mateix any, i que complia l'objectiu social
d'aquestes societats, assumint Isba SGR, les funcions d'Isba Serveis.

Palma, 21 d'agost del 1997.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.
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