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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 d'octubre del 1997, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei
RGE núm. 5422/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a modificació de la llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de
les Illes Balears.

Palma, a 22 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 125 i 126 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, presenta la proposició de llei
següent, de modificació de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de
les Illes Balears.

Palma, a 15 d'octubre del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1991, de 30 de
gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció de les Illes Balears.

Exposició de motius.

L'any 1991, el Parlament de les Illes Balears va aprovar
la Llei d'espais naturals. Aquesta llei pretenia assegurar la
protecció d'aquelles àrees d'elevat valor ecològic i paisatgístic de
les Balears, i dotar-los d'un règim d'un règim urbanístic que
facilitàs la seva conservació i que alhora impedís la seva
degradació.

Per a l'elecció de les àrees que s'havien de veure
afectades per aquesta llei es va agafar com a referència l'inventari
d'ICONA, l'estudi de l'INESE i la proposta d'actuació del Govern.
Cada una de les àrees resultants es va delimitar i se li va atorgar
un règim urbanístic determinat.

La Llei, però, no va tenir en compte tots els espais
inclosos a aquests inventaris, a pesar dels elevats valors naturals
que contenen. Així, algunes d'aquestes zones es troben avui en dia
amenaçades per projectes urbanístics i turístics que les poden
degradar i, fins i tot, destruir irreversiblement.

El cas d'Es Canons, al terme municipal d'Artà, n'és un
exemple d'aquesta situació. Es tracta d'un àrea natural, situada a
vorera de la mar, que, al llarg del temps, ha sofert poques
transformacions. El seu estat de conservació és òptim i els seus
valors ambientals i paisatgístics són elevats. Gran part de la seva
superfície es troba coberta d'una garriga amb pins, oferint un
aspecte d'elevada naturalitat, i la manca d'edificacions i
d'instal•lacions confereix a la zona un interès paisatgístic únic. En
aquest sentit, s'ha de recordar que a Mallorca queden pocs
paratges costaners tan ben conservats com aquest, zones de litoral
de costa baixa que s'han pogut lliurar del procés urbanitzador de
les darreres dècades.

La possibilitat de dur a terme una urbanització turística
provocaria una transformació negativa d'aquest espai i, alhora, la
seva degradació ambiental i paisatgística.

Davant d'això, la present llei preveu modificar les lleis
1/1991 i 7/1992, d'espais naturals, en el sentit d'incorporar l'espai
natural d'Es Canons amb la delimitació que s'acompanya, i atorgar-
li un grau de protecció que permeti la preservació integral d'aquesta
àrea.

Article únic: Es modifica l'article 3.1 (illa de Mallorca) i
l'annex I (cartografia) de la Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les
Illes Balears, els quals quedaran redactats en els termes següents:

U
Article 3.1.- Es declaren àrees naturals d'especial interès els espais
definits gràficament a l'Annex I i relacionats a continuació:

Illa de Mallorca:

1.- Puig de Santa Maria
2.- S'Albufereta
3.- Sa Punta Manresa
4.- La Victòria
5.- Puig de Sant Martí
6.- Serra de Son Fe
7.- S'Albufera
8.- Dunes de Son Real
9.- Sa Canova d'Artà
9bis.- Es Canons d'Artà
10.- Muntanyes d'Artà
11.- Cala Mesquida-Cala Agulla
12.- Sa Punta de Capdepera
13.- Puig Segué
14.- S'Heretat
15.- Cap Vermell
16.- Torrent de Canyamel
17.- Serra de Son Jordi
18.- Punta de n'Amer
19.- Cales de Manacor
20.- Sa Punta i s'Algar
21.- Punta Negra-Cala Mitjana
22.- Mondragó
23.- Cap de Ses Salines
24.- Es Trenc-Salobrar de Campos
25.- Marina de Llucmajor
26.- Cap Enderrocat
27.- Es Carnatge des Coll d'en Rabassa
28.- Cap de Cala Figuera-Refeubeix
29.- Cap Andritxol
30.- Cap des Llamp
31.- Es Saulet
32.- Massís de Randa
33.- Es Fangar
34.- Sant Salvador-Santueri
35.- Puig de Ses Donardes
36.- Consolació
37.- Puig de Sant Miquel
38.- Son Cos
39.- Garriga de Son Caulelles
40.- Puig de Son Seguí
41.- Puig de Son Nofre
42.- Puig de Bonany
43.- Puig de Santa Magdalena
44.- Na Borges
45.- Calicant
46.- Barrancs de Son Gual i Xorrigo
Àrees Naturals de la Serra de Tramuntana
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DOS
Annex I. Cartografia.- S'afegeix a la cartografia de

l'annex I de la Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais naturals i de
règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes
Balears, el plànol que s'indica a continuació:

Illa de Mallorca:
Plànol: Es Canons d'Artà

Disposició final única.- La present llei entrarà en vigor el dia
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5378/97, del Grup Parlamentari Socialista, a
l'Hble. Sra. Consellera de Presidència, relativa a control de
residència de tercera edat. (Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5405/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a ajudes del Govern balear al Tercer
Món. (Mesa de 22 d'octubre del 1997).

Palma, a 22 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la l'Hble. Sra. Consellera de Presidència del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre:

Control de residències de la tercera edat.

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, mitjançant el Decret 22/1991, de 7 de març (BOCAIB
núm. 53, de 25 d'abril del 1991), regulà les condicions i els
requisits mínims per a l'obertura i el funcionament de centres,
serveis o establiments residencials per a la tercera edat.

Tot i les disposicions del decret esmentat i les
inspeccions i sancions que s'hi preveuen (articles 12 i 13)
nombrosos establiments residencials per a la tercera edat
presenten greus deficiències que, en alguns casos, arriben fins i tot
a les agressions físiques contra els residents.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista interpel•la
l'Honorable Sra. Consellera de Presidència del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre el control de les
residències de tercera edat.

Palma, a 14 d'octubre del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la el Govern de la CA sobre:

Ajudes del Govern balear al Tercer Món.

El Molt Honorable Sr. Jaume Matas, en el seu discurs
d'investidura de candidat a la Presidència de la Comunitat
Autònoma (11 de juny del 1996) manifestà: "Aquest govern manté
els seus compromisos en matèria social respecte del Tercer Món,
aplicant sempre el criteri fonamental de l'eficàcia". En el debat
sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears
anuncià (15 d'octubre del 1996): "és part del compromís d'aquest
govern d'assumir el 0'7% de despesa en aquest capítol en aquesta
legislatura". Però, en el debat sobre l'esmentada orientació política
general del Govern balear afirmà (8 d'octubre del 1997): "El Govern
balear aplicarà el 0'7% del seu pressupost del 1998 a ajudar el
Tercer Món, abans de la transferència d'Educació".

Atesos aquests antecedents, el Grup Parlamentari
Socialista interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre les
ajudes del Govern balear al Tercer Món.

Palma, a 15 d'octubre del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5421/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 5928/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a política higiènicosanitaria i de seguretat de les
piscines turístiques i d'ús col•lectiu i les platges. (Mesa de 22
d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5477/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 2518/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
laboral de Isleña Marítima de Contenedores, SA. (Mesa de 22
d'octubre del 1997).

Palma, a 22 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta la Moció següent, derivada de
la Interpel•lació RGE núm. 5928/96, relativa a política
higiènicosanitaria i de seguretat de les piscines turístiques i d'ús
col•lectiu i les platges.

MOCIÓ:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Sanitat i Consum del Govern balear a modificar l'ordre de 6 de
març de 1996, sobre els coneixements acreditatius per a l'obtenció
del carnet de socorrista i de tècnic de manteniment, en el sentit
d'incloure-hi el nombre suficient d'hores teòriques i pràctiques per
a l'obtenció del carnet acreditatiu de socorrista, que haurà de ser
renovat en el termini que es fixi d'acord amb la Federació balear
de salvament i socorrisme.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Sanitat i Consum del Govern balear a modificar la composició
del Consell Assessor, regulat per l'Ordre de 27 d'octubre de 1995,
en el sentit d'incloure-hi 2 representants d'associacions d'usuaris
i consumidors, 2 representants d'associacions professionals de
salvament i socorrisme.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure campanyes sanitàries d'informació i prevenció sobre la
seguretat de les piscines turístiques i d'ús col•lectiu, per la qual
cosa s'hi destinarà la quantitat suficient en el pressupost de la
Conselleria de Sanitat per a l'any 1998.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear, a través de les conselleries de Sanitat i de Turisme i en
col•laboració amb els ajuntaments costaners, a consensuar una
normativa d'adaptació a l'Ordre de 31 de juliol de 1972, sobre
Normes per a la seguretat humana en els llocs de bany, a les
característiques pròpies de les nostres platges en matèria de
seguretat i prevenció.   

Palma, a 16 d'octubre del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la Moció següent, derivada de la Interpel•lació RGE
núm. 2518/97, relativa a les raons que havien motivat l'acceptació
de l'expedient de regulació d'ocuypació presentat per Isleña
Marítima de Contenedores, SA.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma perquè mitjançant la Direcció General de
Treball de la Conselleria de Treball i Seguretat Social dugui a
terme una investigació sobre el procés seguit per Isleña Marítima
de Contenedores, SA, per a la reducció de la seva plantilla laboral
amb conveni, i les conclusions es facin arribar als grups
parlamentaris abans de sis mesos.

Palma, a 17 d'octubre del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 5384/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
enllaç directe entre Pla de na Tesa i segon cinturó de Palma.(Mesa
de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5401/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diplomes dels
cursos de formació Pla Mestral.(Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5402/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
iniciatives no contemplades al II Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona. (Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5403/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a II
Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. (Mesa de 22 d'octubre del
1997).

 RGE núm. 5485/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mesures
d'estalvi en la prestació dels serveis públics. (Mesa de 22 d'octubre
del 1997).

Palma, a 22 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Té previst la Conselleria de Foment construir un enllaç
directe entre el Pla de na Tesa i el segon cinturó de Palma? En quina
data?

Palma, a 13 d'octubre del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Els 189 diplomes que va lliurar el conseller de Treball
i Formació dia 30 de setembre del 1997 de cursos de formació del
Pla Mestral, a quins cursos corresponien, quina duració en hores
havien tingut, quin perfil personal i professional es van lliurar
(edat, sexe i situació ocupacional)?

Palma, a 14 d'octubre del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Ha dut a terme el Govern balear altres iniciatives sobre
el tema de la dona no contemplats al II Pla d'oportunitats de la
dona?

Palma, a 14 d'octubre del 1997.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la situació actual en la qual es troba el II Pla
d'igualtat d'oportunitats de la dona?

Palma, a 14 d'octubre del 1997.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

El Parlament de les Illes Balears va aprovar el passat dia
10 d'octubre una proposta de resolució presentada pel Grup
Parlamentari Popular, amb el següent contingut:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre les mesures d'estalvi en la prestació dels serveis públics
que permetin prendre mesures dirigides a reduir els imposts dels
ciutadans de les Illes Balears sense disminuir els actuals nivells
d'inversió ni de prestació de serveis."

Atès que el Govern ja ha anunciat la seva voluntat de
"reduir els imposts dels ciutadans d'acord amb la recomanació del
Parlament, quines "mesures d'estalvi en la prestació dels serveis
públics" té previst prendre el Govern, tal i com li ha demanat el
Parlament, per tal de poder donar continuïtat a aquesta política de
"reducció d'imposts als ciutadans"?

Quins serveis públics concrets poden ser objecte de les
"mesures d'estalvi" reclamades al Govern per part del grup
parlamentari que li dóna suport?

Quin càlcul ha fet el Govern de les quantitats que poden
estalviar-se en la prestació de cadascun dels "serveis públics"
objecte de les mesures proposades pel Grup Parlamentari Popular?

L'import de la rebaixa dels "imposts dels ciutadans"
anunciada pel Govern i xifrada en uns 1.000 milions, respon al
càlcul dels estalvis que és possible aconseguir, en la gestió dels
serveis públics, amb l'aplicació de les mesures proposades pel Grup
Parlamentari Popular, i acceptades (votades) pel propi Govern?

Atès que els membres del propi Govern varen votar a
favor de la proposta de resolució esmentada, s'ha de deduir que
estaven d'acord amb el seu contingut?

Quan i com va detectar el Govern que era possible aplicar
"mesures d'estalvi en la prestació dels serveis públics" a les Illes
Balears?

Hi ha alguna relació entre els diferents canvis de govern
que s'han produït aquesta legislatura i la detecció d'aquestes
possibilitats d'estalviar 1.000 milions anuals gràcies a la millora en
la gestió dels serveis públics?

Quina és la causa, segons el Govern, que fins a aquest
moment no s'hagués detectat la possibilitat d'aplicar les "mesures
d'estalvi en la prestació dels serveis públics... sense disminuir els
actuals nivells d'inversió ni de prestació de serveis"?

Considera el Govern que fins ara els "serveis públics" per
ell gestionats mantenien una gestió poc rigorosa, o fins i tot de
malbaratament dels doblers públics, de tal manera que no era
possible estalviar els anunciats 1.000 milions anuals?

Ha detectat el Govern algun tipus d'actitud negligent per
part dels responsables dels diferents "serveis públics" que seran
objecte de les "mesures d'estalvi"?

Com valora el Govern la gestió dels serveis públics per
part dels anteriors governs, si ara constata que és possible "prendre
les mesures d'estalvi en la prestació dels serveis públics" de tal
manera que es puguin reduir els "imposts dels ciutadans", i fins ara
cap altre govern havia considerat que fos possible?

Es Mercadal, a 20 d'octubre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5379/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació de finques per adquirir. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5380/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris per a la inserció de publicitat. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5381/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya "Productes Balears". (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5382/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quioscos del
Moll de Ribera. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de
22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5383/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
d'arbitratge conflictes comercials turístics. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5385/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
objectius de les DOT. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5388/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions públiques del president del Govern. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5389/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llista d'espera per al tractament de metadona.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 22 d'octubre del
1997).

 RGE núm. 5394/97, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero
i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions per a la
promoció del cinema. (Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5395/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament del gasoducte Península-Illes Balears. (Mesa de 22
d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5396/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ampliació de la carretera d'accés a la UIB. (Mesa de 22 d'octubre
del 1997).

 RGE núm. 5397/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comerços en els quals s'ignoren les dues llengües oficials de les Illes
Balears. (Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5400/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Escola
d'Hostaleria. (Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5409/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a termini de
lliurament de l'estudi sobre la valoració de les transferències
d'Educació. (Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5410/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
adjudicatari de l'estudi sobre la valoració de les transferències
d'Educació. (Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5479/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
ubicació de l'estació de transferències de Manacor. (Mesa de 22
d'octubre del 1997).

Palma, a 22 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Com pensa realitzar la relació de possibles finques per
adquirir a l'àmbit territorial de la CAIB, tal com va dir públicament
el conseller en concurs públic o segons els seus criteris particulars?

Palma, a 14 d'octubre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quins criteris estableix el Govern balear per realitzar les
insercions publicitàries institucionals als diferents mitjans de
premsa de Menorca?

Palma, a 14 d'octubre del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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Quina valoració fa el Govern de les repercussions de la
campanya "Productes de Balears" a la cadena Continente?

Palma, a 14 d'octubre del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin és l'interès social o econòmic que tenen els dos
quioscos del Moll de Ribera de Sant Antoni de Portmany segons
la Conselleria de Medi Ambient i Litoral?

Palma, a 14 d'octubre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Govern crear la comissió d'arbitratge per
resoldre els conflictes comercials turístics?

Palma, a 14 d'octubre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Considera el Govern que l'execució efectiva de deu mil
noves places a Llucmajor (urbanitzacions de Son Antelm, Puig
den Ros, Tolleric i Cap de Ragana) contribuiran a assolir els
objectius de les Directrius d'Ordenació Territorial?

Palma, a 13 d'octubre del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Com pensa evitar el president del Govern la confusió que
es produeix en les seves intervencions públiques entre els actes de
contingut institucional i els estrictament partidistes?

Palma, a 14 d'octubre del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin abast té i quines són les causes de la llista d'espera
de toxicòmans per rebre el tractament amb metadona a Mallorca?

Palma, a 14 d'octubre del 1997.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quin tipus d'accions es duen a terme des de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports per a la promoció del cinema a les
Illes Balears?

Palma, a 9 d'octubre del 1997.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Com es finançarà el gasoducte Península-Illes Balears que
el Govern propugna com a solució per augmentar la producció
d'energia elèctrica a la nostra comunitat?

Palma, a 13 d'octubre del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
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Quin és, en aquest moment, el projecte del Govern
d'ampliació de la carretera de Valldemossa entre Palma i la
Universitat, i el calendari d'execució?

Palma, a 13 d'octubre del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina és l'actuació del Govern en els casos de botigues
que ofereixen els seus productes exclusivament en llengües
estrangeres i en els quals les persones que atenen el públic ignoren
el castellà i el català?

Palma, a 13 d'octubre del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa la Conselleria de Turisme posar en
funcionament l'Escola d'Hostaleria d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 14 d'octubre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin era el termini de lliurament de l'estudi Valoración
e impacto de las transferencias en materia de educación no
universitaria?

Palma, a 15 d'octubre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

A qui s'ha adjudicat i per quin import l'estudi Valoración
e impacto de las transferencias en materia de educación no
universitaria?

Palma, a 15 d'octubre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Té previst el Govern on ubicarà l'estació de transferències
de Manacor en la modificació del Pla director sectorial de residus
sòlids urbans de Mallorca?

Palma, a 16 d'octubre del 1997.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5474/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control del
compliment de la normativa turística, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5475/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes i
possibilitats de la Llei de ports, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 22 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5476/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de ports, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 22 d'octubre del
1997).

 RGE núm. 5478/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
repercussions sobre el finançament autonòmic de l'increment del cens
de població, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
(Mesa de 22 d'octubre del 1997).

Palma, a 22 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.
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Quin control tindrà la Conselleria de Turisme amb
aquestes possibles construccions quant al compliment de la
normativa turística de la Comunitat?

Palma, a 17 d'octubre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Quins efectes i possibilitats de creixement en nombre de
places pot tenir aquesta llei de ports a la nostra comunitat?

Palma, a 17 d'octubre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Quina valoració fa la Conselleria de Turisme sobre la
nova llei de ports que possibilita construir establiments
d'allotjament turístic dins les zones d'influència portuària?

Palma, a 17 d'octubre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Els acords de finançament autonòmic tenen per base de
càlcul el cens del 1988 que a les Illes Balears era de 679.452
habitants.

Segons els càlculs del Govern, quines repercussions
econòmiques sobre el finançament de les competències i serveis
públics de les Illes Balears es derivaran de l'entrada en vigor del
nou padró d'habitants de les Illes Balears de l'any 1996, que passa
a 760.379 habitants?

Quines accions emprendrà el Govern per tal de defensar
els interessos econòmics de les Illes Balears d'acord amb el
nombre d'habitants actuals?

Palma, a 16 d'octubre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 5408/97, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes Balears
i Mixt, relativa a suport al pla de pau de les Nacions Unides per al
Sàhara occidental, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió
de Drets Humans. (Mesa de 22 d'octubre del 1997).

Palma, a 22 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Popular, Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra
Unida de les Illes Balears i Mixt presenten la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Drets
Humans.

El resultat esperançador de les negociacions duites a terme
entre les parts en conflicte al Sàhara Occidental, baix els auspicis de
les Nacions Unides, permet contemplar la possibilitat d'una sortida
a curt termini, amb la celebració del referèndum d'autodeterminació
del poble saharaui, d'acord amb el Pla de pau de les Nacions
Unides.

En aquest sentit, la mediació del representant personal del
secretari general de l'ONU, James Baker, ha resultat fonamental,
aconseguint rompre la dinàmica que, en els darrers mesos, feia
tèmer que podria desembocar en una nova etapa de guerra activa
entre el Marroc i el Front Polisari.

L'acord entre les dues parts, per celebrar un referèndum en
el termini d'un any, està ple encara d'elements pendents de definició,
i és vital que la pressió internacional no decaigui en els mesos que
resten fins a la celebració de la consulta.

El Parlament de les Illes Balears ha estat especialment
actiu en el suport al poble saharaui en les seves reivindicacions per
l'autodeterminació, i s'ha pronunciat repetides vegades al respecte.
És per això que en la fase final del procés de pau, és important que
el Parlament faci sentir novament la seva veu per reiterar el suport
al procés de pau, l'estaló al poble saharaui, així com la necessitat de
garantir la netedat del procés amb l'adopció de les mesures adients
per part dels organismes internacionals, OUA i ONU, que han
auspiciat el Pla de pau.
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És per això que els grups parlamentaris Popular,
Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida i Mixt, presenten
la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pels avanços observats en la realització de les
previsions del Pla de pau per al Sàhara Occidental auspiciat per
les Nacions Unides, i es reitera en la voluntat de continuar donant
suport al poble saharaui en el procés d'autodeterminació que ha de
desembocar en la celebració d'un referèndum que el permeti
decidir lliurement el seu futur.

2.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
secretari general de les Nacions Unides per fer-li arribar la
felicitació pel desbloqueig del procés de pau, així com per
manifestar-li la necessitat que, des de l'ONU s'incrementin els
esforços per tal de garantir la netedat del procés electoral, per la
qual cosa és fonamental:

- mantenir una actitud ferma pel que fa al procés
d'identificació del cos electoral, d'acord amb les definicions
contingudes al propi Pla de pau de les Nacions Unides.

- garantir la llibertat d'expressió i de moviment del poble
saharaui al llarg de tot el procés.

- possibilitar la presència d'observadors internacionals
en tot el procés de realització del referèndum.

3.- El Parlament de les Illes Balears es reitera en
anteriors acords oferint-se a l'ONU, a través del Ministeri d'Afers
Exteriors del Govern espanyol, a enviar algun observador que
pugui comptar amb la suficient cobertura des del Ministeri
d'Exteriors.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
de les Balears a mostrar-se especialment actives pel que fa a la
remissió d'ajut humanitari als campaments de refugiats ubicats a
la zona de Tinduf, per tal de contribuir a millorar la qualitat de
vida dels quasi 200.000 refugiats que es mantenen vivint en
aquella zona desèrtica.

Palma, a 14 d'octubre del 1997.
Els portaveus:
Pel GP Popular:
Maria Salom i Coll.
Pel GP Socialista:
J. Francesc Triay i Llopis.
Pel GP Nacionalista-PSM:
Pere Sampol i Mas.
Pel GP d'Esquerra Unida de les Illes Balears:
Eberhard Grosske i Fiol.
Pel GP Mixt:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.15. RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A les Preguntes RGE núm. 14/97 i 203/97, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a objectius de campanyes
publicitàries (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del 1997 i BOPIB
núm. 88 de 14 de febrer del 1997).

Per part dels mitjans de comunicació escrits es reben
contínues propostes de col•laboració per patrocinar conjuntament
treballs editorials sota el denominador comú del foment d'un major
coneixement de les nostres illes pels nostres ciutadans.

Tenint present aquest esperit formatiu i assabentats de la
creixent importància de què gaudeixen les ofertes per fascicles, que
arriben a un ampli sector de persones de molt variada condició
social, la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral va acceptar participar en el projecte Guia Natural.
Ecosistemes de les Illes Balears, editat conjuntament amb el diari El
día del mundo.

Els objectius eren donar suport a la divulgació i formació
de temes actuals com el paisatge i l'entorn, la mar, les costes, les
garrigues, muntanyes, la geologia, el clima, la flora..., i a la vegada
fomentar el coneixement d'un dels departaments del Govern balear,
com és aquesta Conselleria de Medi Ambient. Per tal motiu, els
dirigents d'aquest diari ens feren la proposta de divulgar
gratuïtament les insercions publicitàries de la nostra conselleria.
 

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

Miquel A. Ramis i Socías

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2363/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a instal•lacions
portuàries i d'amarrament a Santa Galdana. (BOPIB núm. 101 de 2
de maig del 1997).

L'aportació realitzada pel Govern de la CAIB als camps
de treball realitzats a les Illes Balears durant el 1996, comprèn els
capítols següents:

1. Organització a càrrec de la Direcció General de Joventut i
Família (publicitat, inscripcions, etc.).

2. Aportacions segons convenis (materials, instal•lacions,
alimentació, etc.) amb els distints ajuntaments, consells insulars i
organitzacions no governamentals (GOB, etc.), en els quals es
realitzen les distintes activitats.

3. Monitors procedents de les escoles de formació de totes les Illes.

4. Instal•lacions, transports, desplaçaments, assegurances i tot allò
necessari per a la realització de l'activitat.

Palma, 18 de setembre del 1997.
Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2364/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a l'aportació del Govern
als camps de treball de les Illes. (BOPIB núm. 101 de 2 de maig del
1997).
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Aquesta conselleria no té previst realitzar directament cap
actuació. No obstant això, s'està tramitant una concessió per a la
construcció i explotació d'una dàrsena esportiva.
 

Palma, 18 de setembre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral RGE núm.
2425/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa
a interlocució amb els representants de les organitzacions de
joventut, prèvia a les modificacions produïdes a la Direcció
General de Joventut. (BOPIB núm. 101 de 2 de maig del 1997).

Immediatament després del seu nomenament el director
general de Joventut i Família, es va reunir amb els estaments
socials relacionats amb la joventut, especialment amb el Consell
de la Joventut de les Illes Balears. A tots ells els va exposar les
línies generals que, segons el seu criteri, havia d'informar la
política de Joventut i del seu departament. Al mateix temps, va
sol•licitar l'assessorament i la col•laboració de totes les entitats de
cara a la consecució d'una política de joventut eficaç i coordinada.

 
Palma, 22 de setembre del 1997.
La consellera de Presidència:
Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral RGE núm.
2426/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa
a futur previst de les dues publicacions que sobre joventut han sortit
al carrer durant els últims mesos. (BOPIB núm. 101 de 2 de maig
del 1997).

És intenció de la Direcció General de Joventut continuar
amb la línia de publicacions tal i com fins ara s'havia realitzat per
a l'any 1997 i concretament mantenir dins d'aquestes actuacions
les publicacions esmentades pel senyor diputat, la revista
Tresquarts i la publicació periòdica Ja.

 
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral RGE núm.
2427/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa
a durada dels directors generals de Joventut. (BOPIB núm. 101 de
2 de maig del 1997).

Com sap el senyor diputat, és competència del Consell
de Govern, d'acord amb el que estableix l'article 18 de la Llei
5/1984, de 24 d'octubre, nomenar i separar els alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma, de rang igual o superior a director general.

En el marc de les reestructuracions departamentals que
han tingut lloc els darrers anys, el Govern balear, en ús de les
atribucions que li estan conferides, ha designat, per ocupar la
titularitat de la Direcció General de Joventut aquelles persones que,
a cada moment, ha considerat més adequades per assumir la
responsabilitat d'executar, gestionar i coordinar les polítiques a
l'àrea de joventut definides per l'Executiu, actuacions que, per altra
banda, any rera any, reben una atenció més específica i a les quals
es destinen major quantitat de recursos.
 

Palma, 16 de setembre del 1997.
La consellera de Presidència:
Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral RGE núm.
2428/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a
estudi sobre joventut a les Illes Balears. (BOPIB núm. 101 de 2 de
maig del 1997).

Finalitzat el mes d'abril, l'estudi sociològic de la joventut
de les Illes Balears ha acabat ja la seva primera fase d'elaboració del
qüestionari, de definició de la mostra i de les rutes, i de recollida de
les enquestes realitzades a les quatre illes. La segona fase ha
començat amb el control i gravació de les enquestes, i l'inici de
l'anàlisi sociodemogràfica.

La finalització de l'estudi està previst per a dia 15
d'octubre. Fins aleshores es realitzarà l'explotació de les dades i
s'organitzaran grups de discussió amb joves per obtenir una anàlisi
i un informe final que serà contrastat per un equip de consultors.
 

Palma, 23 de setembre del 1997.
La consellera de Presidència:
Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral RGE núm.
2429/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a
gestió de les instal•lacions juvenils de l'illa de Menorca. (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).

La forma de gestió de les instal•lacions juvenils ubicades
a l'illa de Menorca es realitza a través del consorci Xarxa
d'instal•lacions de les Illes Balears, i no s'ha plantejat a cap moment
la possibilitat d'una gestió a través d'una altra fórmula.
 

Palma, 18 de setembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2685/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a subvencions del programa
Terra (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).
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El programa Terra tan sols podia ser liderat per regions
Objectiu 1 i Objectiu 6. En aquest sentit, el Govern de la CAIB va
presentar juntament amb la Generalitat Valenciana, regió líder, el
Gobierno de Múrcia i Sardenya un projecte al Programa Terra,
denominat Elmed, dia 8 de juliol de 1996. Dia 10 de febrer
d'enguany la Comunitat Valenciana ens comunicà que la proposta
no va ser seleccionada.
 

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

Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3236/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a la campanya
publicitària "Activitats de Lleure 97". (BOPIB núm. 103 de 16 de
maig del 1997).

Les actuacions realitzades en la campanya publicitària
de les activitats de temps lliure 1997 suposen un cost total de
2.306.472 pessetes.

Els mitjans de comunicació en els quals s'han publicat
les activitats programades i el cost són els següents:

Diari de Menorca (1 pàgina) 153.236 PTA
Diari d'Eivissa (1 pàgina) 153.236 PTA
Diari El Día del Mundo (2 pàgines) 0 PTA

El motiu pel qual només es realitza l'edició i distribució
de la "Guia de Vacances 97", a través del Día del Mundo, és
simplement qüestió de pressupost, no obstant això, aquesta guia
es pot obtenir gratuïtament a totes les oficines i punts d'informació
juvenil.

Pressuposts dels distints mitjans de comunicació
consultats per a l'edició de 25.000 guies:

Última Hora: 4.717.500 PTA
Diari de Mallorca: 4.451.500 PTA
El Día del Mundo: 2.000.000 (incloent publicitat de dues

pàgines).

Palma, 18 de setembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 3399/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a la modificació de l'estació de
transferències de Manacor (BOPIB núm. 104 de 23 de maig del
1997).

De manera conjunta amb els consells insulars, el Govern
està treballant en la modificació del Pla director sectorial de
residus sòlids urbans per a Mallorca, Menorca i Eivissa-
Formentera, per tal d'adaptar-lo a les actuals demandes de la
societat i a la recentment aprovada Llei d'envasos i residus
d'envasos.

En aquesta modificació, s'ha previst incloure-hi el
possible canvi d'ubicació de l'estació de transferència de Manacor.

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

Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3433/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa als quioscs als molls de la ribera de Sant
Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 104 de 23 de maig del 1997).

Els dos quioscs de la ribera de Sant Antoni estan ocupats
per una autorització temporal de 27 de juny del 1997, amb vigència
fins al 30 de desembre d'enguany. Els quioscs ocupen dues
parcel•les de 50 metres quadrats cadascun, amb la caseta
desmuntable i taules i cadires.
 

Palma, 27 d'agost del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3530/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a l'àrea recreativa d'es
Pinaret (Ciutadella). (BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

A l'àrea recreativa d'es Pinaret (Ciutadella) els anys 1995
i 1996 es dugueren a terme totes les reparacions necessàries dels
desperfectes produïts per l'ús. Aquestes reparacions les va realitzar
la brigada de Sefobasa, per tant el seu cost no es pot precisar amb
exactitud ja que anava inclòs en el pressupost general de
manteniment de les àrees recreatives de Balears.

Per dur endavant una millor neteja i gestió, l'Ibanat va
treure un concurs públic per al manteniment i venda de llenya, a
partir del mes d'agost d'enguany, fins al 31/12/98. Tan sols una
empresa va concursar per aquesta zona i li fou adjudicat per una
quantitat de 481.500 pessetes l'any 1997, i 1.155.000 pessetes l'any
1998.
 

Palma, 18 de setembre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3665/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a compra de terrenys a
espais naturals. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

La compra de terrenys a espais naturals no està
definitivament quantificada, però es calcula en una quantitat al
voltant de 600 milions.
 

Palma, 18 de setembre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.
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Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3674/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a camins rurals (BOPIB
núm. 107 de 29 de juny del 1997).

Les sol•licituds i els pressuposts presentats per cada un
dels ajuntaments i mancomunitats de finançament d'actuacions en
els camins rurals, segons el Decret 57/1997, d'11 d'abril, són els
que apareixen en la relació que s'adjunta. La intenció de la
Conselleria és acceptar tots els projectes que compleixin la
normativa exigida en el Decret 57/1997, d'11 d'abril.

Pel que fa al finançament, la Conselleria es troba en
conversacions amb els ajuntaments que cerquen un pla que
satisfaci les necessitats municipals.
 

Palma, 6 de setembre 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
P) 

A la Pregunta RGE núm. 3828/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la recuperació del sòl
contaminat al cap de Barbaria, a Formentera (BOPIB núm. 107 de
29 de juny del 1997).

Atès que l'abocador del cap de Barbaria, a Formentera,
és un abocador de residus sòlids urbans, estaria englobat dins el
Pla Nacional de RSU, pendent d'aprovació per part del Govern
central. El Pla nacional vindrà finançat pel Ministeri de Medi
Ambient. Aquest pla inclou punts específics de tractament
d'abocadors i recuperació de sols contaminats. Per tant, fins que
el Ministeri de Medi Ambient no aprovi el Pla nacional de RSU
no es podrà dur a la pràctica la recuperació de sòls contaminats
d'abocadors.

D'altra banda, la Direcció General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme té previst treure a concurs públic la
"Recuperació de sòls contaminats a les Illes Balears" dins el marc
del Plan nacional de suelos contaminados. El Pla nacional de sòls
contaminats es refereix únicament a contaminació industrial o
produïda per residus perillosos i encara que no s'han fet actuacions
concretes s'està pendent del finançament per part del Ministeri de
Medi Ambient. En una primera fase, es pensen realitzar unes
anàlisis químiques de tots els llocs potencialment contaminats,
dins els quals trobarem possiblement el cap Barbaria, de
Formentera.

A la llum de les anàlisis realitzades, es procedirà a
identificar els sòls contaminats de les Illes Balears i la seva
caracterització, i poder avaluar el cost de la seva recuperació.

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

Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 3849/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a subministrament d'aigua depurada
en els camps de golf de sa Vinyola i Son Baco. (BOPIB núm. 107 de
20 de juny del 1997).

No hi ha cap compromís, només aquestes actuacions:

* Camp de golf de sa Vinyola: S'ha sol•licitat una concessió d'un
cabal de 1.300 m3/dia, amb un volum màxim anual de 301.000 m3,
procedents de l'EDAR de sa Ràpita. Es troba en fase de tramitació.

* Camp de golf de Son Baco: Va sol•licitar una concessió dia 19 de
juny del 1995, a la qual se li va respondre que no es podia tramitar
l'expedient de concessió d'aigües procedents de l'EDAR de Campos,
ja que no es podien aportar, per part del sol•licitant, les
especificacions necessàries, de conformitat amb allò que disposen
els articles 104 i següents del Reglament de domini públic hidràulic,
ja que es tracta d'una EDAR que encara estava pendent del tràmit de
licitació. 

Palma, 18 de setembre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 3850/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a inversions de l'IBANAT a parcs
naturals.. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997). 

Recentment, l'Institut Balear de la Natura ha obtingut un
crèdit bancari per valor de 190 milions de pessetes per tal de poder
dur a terme projectes d'inversió als parcs al llarg d'un any. Dits
projectes contemplaran actuacions de conservació paisatgística i
restauració del patrimoni etnològic, flora i fauna.

L'Albufera des Grau rebrà uns 57 milions de pessetes,
però els projectes seran consensuats amb el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament de Maó.

A Mondragó s'invertiran uns 50 milions de pessetes.

L'Albufera de Mallorca comptarà amb uns 38 milions de
pessetes.

La Dragonera, una vegada arribats a un acord amb el
Consell Insular de Mallorca, tendrà una inversió de 24 milions de
pessetes.

Palma, 18 de setembre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 3851/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a creació d'àrees recreatives per part
de l'IBANAT. (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997). 
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L'Institut Balear de la Natura té prevista l'adquisició de
terrenys per completar la xarxa d'àrees recreatives, a la resta de
zones on no n'hi ha:

Àrea de Campos (sa Ràpita), àrea d'Andratx, 3 àrees
periurbanes a Palma, Maria de Llucmajor, àrea de Montuïri, zona
est de Menorca, zona oest d'Eivissa, Formentera. A Biniali,
Mondragó, es Puig de Maria (Pollença) i Llubí.

També ampliaran les àrees existents que avui en dia es
consideren insuficients: Menut, Ca s'Amitger, Font des Noguer,
es Pixarells, Coveta Negra, es Fornassos, Comuna de Bunyola,
Comuna de Fornalutx, Cala Murta, Puig de Santuiri, Puig de Santa
Magdalena, Comuna de Muro, la Victòria, Torre de Canyamel, es
Pinaret (Menorca), s'Argenera (Eivissa).

Palma, 18 de setembre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 3999/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a declaracions del Molt Hble.
President Jaume Matas (BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

Vaig volen dir exactament allò que vaig dir i,
naturalment, m'hi ratific.

La gestió política de qualsevol institució s'ha de conduir
d'acord amb allò que pensa i sent la majoria dels ciutadans.
Legítimament, tot moviment minoritari intenta fer veure que
gaudeix d'un suport superior al que realment té. Però el repte dels
polítics és intentar superar aquests condicionants i arribar a un
punt d'equilibri.

El senyor diputat demana per Menorca. Jo no pensava en
cap cas concret. Però li puc posar un exemple molt aclaridor:
vostè sap que durant molt de temps, fins a la mort del regidor
Miguel Ángel Blanco, moltes mobilitzacions al País Basc eren
protagonitzades per col•lectius que sovint semblaven majoritaris,
atès el renou que feien. Ara s'ha vist que hi ha una majoria
silenciosa que ja no pot suportar més aquesta pressió.

Crec, de la mateixa manera, que hi ha altres majories
que pensen i tenen opinions i que, com que no es tracta de
qüestions tan transcendentals com el joc de la llibertat que es viu
al País Basc, mai no es manifestaran.

Vostè i el seu partit, i probablement el meu si no
governàs, participen de la mateixa dinàmica. Naturalment, sense
res a veure amb el fenomen violent basc: encara que compten amb
un suport electoral determinat, intenten demostrar que
puntualment gaudeixen de més suport del que, tal vegada, sigui
real. Això és perfectament legítim, però és un acte de
responsabilitat dels polítics intentar veure més enllà d'allò que
diuen els que tenen capacitat de mobilització.
 

Palma, 12 de setembre del 1997.
El President del Govern:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 4068/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a propostes d'actuació necessàries
per a la promoció i el foment de les fundacions que ha realitzat el
Consell Superior de Fundacions de la CAIB d'ençà la seva creació
(BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

El Consell Superior de Fundacions es va crear mitjançant
el Decret 10/1997, de 23 de gener. En data d'avui encara no ha
quedat constituït a causa de la imminent aprovació del Decret que
unificarà els dos registres de fundacions existents en la Comunitat
i regularà l'exercici del Protectorat. Per tant, esperam l'entrada en
vigor de l'esmentat decret per dur a terme la constitució definitiva
del Consell Superior de Fundacions. D'aquesta manera s'evitaran
tant la modificació del text del Decret de creació del Consell
Superior de Fundacions dues vegades en un termini de temps molt
curt, com els consegüents canvis en els nomenaments dels càrrecs
del ple del Consell i de la Comissió Permanent.
 

Palma, 17 de setembre del 1997.
El Director General de Patrimoni:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4069/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a vocals en representació de les
fundacions culturals que formen part del Ple del Consell Superior de
Fundacions de la CAIB (BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

En data d'avui encara no s'han nomenat els vocals que
formen part del Ple del Consell Superior de Fundacions de la CAIB
perquè ni el Ple ni la Comissió Permanent estan constituïts a causa
de la imminent entrada en vigor del decret que unificarà els registres
existents avui a la Conselleria de Cultura i a la Conselleria de
Presidència en un tot sol, a més de regular l'exercici del Protectorat.
D'aquesta manera s'evitarà la modificació de text dues vegades en
un termini molt curt i el consegüent canvi en els nomenaments dels
càrrecs directius del Consell.
 

Palma, 17 de setembre del 1997.
El Director General de Patrimoni:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 4082/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a qüestions sobre les que ha
dictaminat, assessorat o informat el Consell Superior de Fundacions
de la CAIB d'ençà la seva creació (BOPIB núm. 110 d'11 de juliol
del 1997).
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El Consell Superior de Fundacions no ha assessorat ni
dictaminat respecte a cap qüestió formulada pel Govern balear pel
fet que el Consell Superior no està constituït i, per tant, el seus
òrgans -Ple del Consell, Comissió Permanent- no estan formats,
a causa de la imminent aprovació del decret que unificarà el
registre de Fundacions i regularà l'exercici del Protectorat. Per
tant, esperam l'entrada en vigor d'aquest decret per constituir
definitivament el Consell Superior de Fundacions i d'aquesta
manera evitar la modificació del text dues vegades en un termini
de temps molt curt, la qual cosa suposaria, a la vegada, un munt
de canvis en els nomenaments dels càrrecs del Ple i de la
Comissió Permanent.
 

Palma, 17 de setembre del 1997.
El Director General de Patrimoni:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 4083/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a sessions del Ple del Consell
Superior de Fundacions de la CAIB (BOPIB núm. 110 d'11 de
juliol del 1997).

En data d'avui el Ple del Consell Superior de Fundacions
encara no s'ha reunit en cap sessió perquè no s'ha constituït;
igualment, els nomenaments de les persones que formaran el Ple
no s'han realitzat a l'espera, ambdues coses, de la imminent
aprovació del decret que unificarà el registre de Fundacions i
regularà l'exercici del Protectorat. D'aquesta manera s'evitarà la
modificació del text del decret de creació del Consell Superior de
Fundacions, modificació que hauria de fer-se, primer, abans de
l'aprovació del decret d'unificació i una altra vegada després
d'aquesta, situació que provocaria nombrosos canvis en les
persones que ocupen els càrrecs del Ple del Consell Superior de
Fundacions.
 

Palma, 17 de setembre del 1997.
El Director General de Patrimoni:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 4124/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la comercialització de carn de
boví provinent de Gran Bretanya. (BOPIB núm. 110 de 11 de juliol
del 1997).

Al mateix moment que la Direcció General de Sanitat va
rebre la comunicació dels fets, es va posar en marxa el programa
que té previst per situacions d'urgpencia. Es varen visitar tots els
establiments i indústries que comercien amb carn, i com a primera
intervenció es varen immobilitzar un total de 10.689 quilograms
de carn de boví provinent d'escorxadors d'Holanda i Bèlgica.

Al mateix temps, es va establir un siostema de
comunicació ràpida amb el Ministeri de Sanitat, gràcies al qual
s'aconseguiren dos objectius:

1. Actuar amb fluïdesa i liberalitzar tota la carn
intervenguda provinent dels països i escorxadors que presentaren
garanties sanitàries.

2.- Tenir la seguretat de conèixer amb tota fiabilitat la
procedència de la carn, i d'haver intervengut totes les partides que
s'han enviat des dels escorxadors sospitosos de comerç clandestí,
gràcies als controls que, basats en la rastreabilitat del producte,
tenim establers a les indústries i magatzems.

A dia 21 de juliol del 1997, resten intervinguts un total de
1.904 quilograms de filet de bou que provenen d'un mateix origen
i que gràcies a la ràpida intervenció dels inspectors no han arribat
als consumidors. Si d'aquesta carn no s'ofereixen clares garanties de
salubritat, es reexpedirà al seu lloc d'origen o es destruirà.

Respecte de la resta del contingut de la pregunta, us
comunic que és competència que té atorgada la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria, motiu pel qual els tècnics
d'aquesta direcció general no poden respondre.

Palma, 22 de setembre del 1997.
El conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 4128/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a contractacions a Sefobasa (BOPIB
núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

1. No hi va haver en cap moment contractació irregular.
La Sra. Maria Garcia i Rotger va ser contractada el març de 1995
davant la necessitat d'efectuar un treball d'investigació per una
persona tècnica en micorizació i la possibilitat d'introduir el cultiu
de les trufes als boscos de les Balears, per la qual cosa s'estudiaren
els currículums dels tècnics que havien demanat feina en aquesta
empresa. Per això, i atesa la inexistència de borsa de treball en
aquella època, es va contractar la Sra. Maria Garcia i Rotger, perquè
complia tots els requisits i perquè, a més de conèixer el tema a fons,
havia efectuat treballs d'investigació a la Universitat de Madrid en
estudis de micorizació.

2. Precisament allò que va indicar la conveniència de
deixar fixos aquests quatre treballadors va ser la valoració de mèrits
entre els treballadors d'aquesta empresa, el temps continuat en
l'exercici de funcions de manera ininterrompuda a completa
satisfacció i el coneixement de la feina que s'havia de fer, fets que
aconsellaven la necessitat de la continuïtat en els seus llocs de
treball, davant la necessitat de cobrir permanentment la realització
dels esmentats treballs i que no es podia esperar a l'aprovació de la
plantilla de treball de l'any 1998, la qual s'ha de confeccionar en el
darrer trimestre de 1997.

3. És absolutament fals que no es comunicassin els fets al
comitè d'empresa, atès que dia 17 de juny es va convocar una reunió
amb l'esmentat comitè en la qual  se n'informà puntualment. A més,
es varen comunicar per escrit a aquest comitè, i el seu president, Sr.
Jerónimo Pons Navarrete, del sindicat CCOO, amb representació en
aquesta empresa, va signar l'acusament de recepció.
 

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

Miquel A. Ramis i Socias.
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Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 4156/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a l'elaboració del Pla territorial
parcial de Menorca (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

La competència d'ordenació del territori és exclusiva del
Govern balear, segons l'article 10.3 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears. Hi ha qüestions territorials que afecten una sola
illa però n'hi ha altres que afecten la globalitat de la Comunitat
Autònoma, com són infraestructures (ports, aeroports, carreteres,
telemàtiques, elèctriques...), equipaments (docents, administratius,
esportius), criteris d'ordenació i de protecció (àrees naturals, sòl
rústic, paisatgístics), etc., i per això sembla obvi que estiguin
ambdues institucions presents a l'hora de redactar aquest pla
territorial que afecta l'àmbit total d'una illa.

En aquest sentit, sembla obvi que siguin les dues
institucions que redactin el pla territorial. El Govern balear, amb
l'esperit d'afavorir la col•laboració institucional, ha proposat dita
comissió paritària.

Els ajuntaments hauran de tenir un protagonisme actiu
durant la redacció d'aquest pla, com l'han tengut en la redacció del
Pla de Mallorca.
 

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

Miquel A. Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 4147/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a jaciments d'ofites (BOPIB núm.
113 de 28 de juliol del 1997).

El plànol d'ubicació dels jaciments d'ofites queda
dipositat al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 4210/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme García, relativa a contractes de serveis
realitzats per la Conselleria de Presidència el 1997 (BOPIB núm.
113 de 28 de juliol del 1997).

Exp. 17/97 (modificat pel 192/97) Objecte: servei de
vigilància i seguretat de l'edifici del Consolat i Minyones.
Adjudicatari: Cosegur Balear, SCL. Quantia: 4.448.296.

Exp. 112/97. Objecte: servei de sopar de la VII Trobada
de cases regionals. Adjudicatari: Eurest, SA. Quantia: 3.900.000.

Exp. 133/97. Objecte: servei de manteniment ordinadors
IBM. Adjudicatari: IBM. Quantia: 15.578.544.

Exp. 236/97. Objecte: 5a. pròrroga servei de neteja dels
edificis del Consolat de Mar i ses Minyones. Adjudicatari:
Limpiezas y Reformas. Quantia: 23.667.912.

Exp. 262/97. Objecte: servei de mediació d'assegurances
de vehicles. Adjudicatari: Gil y Carvajal. Quantia: 0.
 

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

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 4211/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme García, relativa a contractes de serveis
realitzats per la Conselleria de Funció Pública el 1997. (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

La Conselleria de la Funció Pública i Interior durant l'any
1997 ha realitzat els contractes següents:

* 31 de gener del 1997. Contracte de serveis per a la realització
d'una campanya publicitària per a la difusió del Centre
d'Emergències del Govern balear, adjudicat a l'empresa Clave
Publicidad, SA, amb CIF A-07268782, per un import de 24.975.003
(vint-i-quatre milions nou-centes setanta-cinc mil tres pessetes),
IVA inclòs.

* 24 de febrer del 1997. Contracte de vigilància i seguretat del
Centre de Menors Es Pinaret, adjudicat a l'empresa Transportes
Blindados, SA, amb CIF A-07044530, per un import de 9.949.900
(nou milions nou-centes quaranta-nou mil nou-centes pessetes),
IVA inclòs.

Marratxí, 22 de setembre del 1997.
La consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 4213/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme García, relativa a contractes de serveis
realitzats per la Conselleria de Sanitat i Consum el 1997. (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

* Emissió d'un programa de ràdio setmanal sobre temes de la
Conselleria (de gener a maig): Cadena Voz de Radiodifusión, SA.
Quantia: 974.400 PTA.

* Manteniment dels jardins de la conselleria: Marginats La
Sapiència. Quantia: 1.029.600 PTA.

* Manteniment de l'ascensor del Centre Insular d'Eivissa:
Ascensores Ibiza, SA. Quantia: 375.800 PTA.

* Tramitació d'expedients en matèria de farmàcies: Col•legi oficial
de farmacèutics de Balears. Quantia: 1.800.000 PTA.

* Campanya publicitària del Dia del Consumidor: Mediterranea
Internacional de Publicidad, SA. Quantia: 699.874 PTA.

* Vigilància d'algunes dependències de la Conselleria (de gener a
abril): Mevisa, SA. Quantia: 1.040.000 pessetes.

* Reforç per a la neteja del Centre Insular de Menorca: Spain
Service, SL. Quantia: 360.000 PTA.

* Edició de butlletins epidemiològics: Impremta Esment. Quantia:
590.000 PTA.
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* Servei de seguretat del centre de dispensació de metadona: JS de
seguridad, SA. Quantia: 625.000 PTA.

* Clipping diari de Sanitat: Mallorca Press, SL. Quantia: 487.200
PTA.

* Neteja del centre de dispensació de metadona: Limpiezas
Garayalde de Baleares, SA. Quantia: 460.000 PTA.

* Digitalització de l'arxiu de la conselleria: Sistemas documentales
informatizados, SL. Quantia: 1.294.351 PTA.

* Campanya publicitària de la Conselleria de Sanitat i Consum,
amb espoecial referència al consum i als drets dels consumidors
i usuaris: Izy publicidad, SA. Quantia: 29.939.484 PTA.

* Pròrroga neteja dependències de la conselleria: Limpiezas
Garayalde de Baleares, SA. Quantia: 11.266.912 PTA.

* Servei de vigilància de les dependències de la conselleria:
Tablisa, SA. Quantia: 4.044.050 PTA.

* Servei permanent d'helicòpter-ambulància per a trasllat urgents
de malalts des de l'illa de Formentera fins a l'hospital de Can
Misses d'Eivissa: Helicópteros del Sureste, SA. Quantia:
217.760.000 PTA (per cinc anys).

Palma, 22 de setembre del 1997.
El conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 4214/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria
(BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

S'adjunta relació de contractes de serveis realitzats per
la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria durant l'any 1997.

Llistat d'expedients de serveis:

Expedient: 11/97
Nom: Servei de vigilància i seguretat de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria.
Import pressupost: 9.500.000
Import adjudicació: 9.139.350

Expedient: 12/97
Nom: Servei de neteja d'oficines de la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria
Import pressupost: 7.600.000
Import adjudicació: 6.014.484

Expedient: 26/97
Nom: Servei per a la realització del programa per al
desenvolupament estructural de les explotacions de bestiar boví
lleter a l'illa de Menorca
Import pressupost: 10.799.999
Import adjudicació: 10.799.999

Expedient: 28/97
Nom: Servei per a la realització del programa per a l'estudi
bormatològic dels farratges de Balears
Import pressupost: 5.378.600
Import adjudicació: 5.378.600

Expedient: 79/97
Nom: Servei per a la realització de proves sanitàries per al
diagnòstic de les malalties objecte de sanejament ramader zona 5B,
durant 1997
Import pressupost: 50.038.440
Import adjudicació: 50.038.440

Expedient: 80/97
Nom: Servei per a la realització de proves sanitàries per al
diagnòstic de malalties objecte de sanejament ramader fora 5B any
1997.
Import pressupost: 24.878.924
Import adjudicació: 24.878.924

Expedient: 146/97
Nom: Servei per a l'adquisició, custòdia i distribució de dosis
seminals del bestiar vaccí i de nitrògen líquid per als ramaders 5B
1997.
Import pressupost: 46.474.128
Import adjudicació: 46.474.128

Expedient: 147/97
Nom: Servei per a l'adquisició, custòdia i distribució de dosis
seminals del bestiar vaccí i nitrògen líquid per als ramaders no 5B
1997. 
Import pressupost: 14.644.152
Import adjudicació: 14.644.152

Expedient: 168/97
Nom: Servei de tractament aeri contra la processionària del pi a les
Balears durant 1997 en zona 5B.
Import pressupost: 13.683.824
Import adjudicació: 9.594.000

Expedient: 169/97
Nom: Servei de realització de tractaments terrestres contra la
processionària del pi a Balears durant 1997 i 1998 en zona 5B.
Import pressupost: 4.872.000 
Import adjudicació: 4.189.800

Expedient: 170/97
Nom: Servei de control biològic de la processionària del pi durant
1997 5B.
Import pressupost: 5.084.551
Import adjudicació: 4.804.900

Expedient: 173/97
Nom: Servei de control i seguiment de la capa llaurable de la zona
de reguiu d'interès nacional del Pla de Sant Jordi (Mallorca). 
Import pressupost: 10.442.357
Import adjudicació: 10.442.357

Expedient: 183/97
Nom: Servei de control de la reutilització amb destinació a reguiu
agrícola de les aigües depurades procedents de l'EDAR Santa
Eulària del Riu (Eivissa).
Import pressupost: 4.541.372
Import adjudicació: 4.541.372
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Expedient: 194/97
Nom: Servei per al desenvolupament del programa de races
autòctones de les Illes Balears.
Import pressupost: 6.946.731
Import adjudicació: 6.946.731

Expedient: 266/97
Nom: Servei de tractament per al control biològic de moscards a
ses Salines i platja d'en Bossa (illa d'Eivissa).
Import pressupost: 4.846.709
Import adjudicació: 4.846.709

Contracte menor: 
Servei: Telefonista.
Import: 1.110.090 pessetes
 

Palma, a 8 de setembre del 1997
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 4235/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme García, relativa a contractes de serveis
realitzats per l'Institut Balear de Joventut el 1997 (BOPIB núm.
113 de 28 de juliol del 1997).

L'any 1997 l'IBSJ no ha realitzat cap contracte de
serveis, ja que l'Institut Balear de Serveis a la Joventut es va
dissoldre el 31/12/1996.
 

Palma, 15 de setembre del 1997.
El Gerent:
Josep Pizà i Pou.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 4246/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme García, relativa a contractes de serveis
realitzats per Fires i Congressos de les Balears, SA. el 1997
(BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

Persona física o jurídica: SOS Mallorca, ATS. Concepte:
metge sanitari. Quantia: 0.

Persona física o jurídica: Jorge Moisés Marín. Concepte:
col•laborador premsa Tecnoturística. Quantia: 1.200.000.

Persona física o jurídica: Trans Insular Palma SL.
Concepte: transports i grues. Quantia: fins un màxim de
5.000.000.

Persona física o jurídica: Publiservei SL. Concepte:
material gràfic de publicitat. Quantia: fins un màxim de
10.000.000.

Persona física o jurídica: Expo Fira Balear SL.
Concepte: lloguer tendals i accessoris. Quantia: fins un màxim de
15.000.000.

Persona física o jurídica: Jorvich SL. Concepte:
Impremta. Quantia: fins un màxim de 15.000.000.

Persona física o jurídica: Trablisa SA (Grupo Trablisa)
Concepte: vigilància i seguretat. Quantia: fins un màxim de
20.000.000.

Persona física o jurídica: Volnet SL. Concepte: neteja.
Quantia: fins un màxim de 20.000.000.

Persona física o jurídica: Maria José Fernández Vega.
Concepte: comercial fires. Quantia: 12% sobre vendes.

Persona física o jurídica: Gloria Nicolás Mercader.
Concepte: comercial fires. Quantia: 12% sobre vendes.

Persona física o jurídica: Maria Antònia Salvà Martín.
Concepte: comercial fires. Quantia: 12% sobre vendes.
 

Palma, 15 de setembre del 1997.
El Director General:
Domingo Ferrari i Mesquida.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 4401/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a residència oficial del Cap Pinar.
(BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

En els pressuposts per al 1997 no hi ha prevista cap
quantitat per a aquesta finalitat, ja que no és previsible l'inici de les
obres sense abans tenir projecte nio se sap tampoc el pressupost que
podrien tenir. Per aquesta raó, s'ignora, com el senyor diputat ja sap,
que el cost és de 100 milions. En el seu moment s'habilitaran les
dotacions corresponents.

Palma, 25 de setembre del 1997.
Presidència del Govern.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a tramitació pel procediment d'urgència per a la

Proposició no de llei RGE núm. 5360/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 d'octubre del 1997, a la vista de l'escrit RGE núm. 5443/97,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acordà, conformement
amb l'establert per l'article 95 del Reglament de la Cambra,
tramitació pel procediment d'urgència per a la proposició no de llei
de referència, relativa a rebaixa del 50% de la quota fixa del cànon
de sanejament, publicada en el BOPIB 125, de 17 d'octubre
d'enguany.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 5129/97.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 d'octubre del 1997, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 5387/97, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual es retira la interpel•lació de referència, relativa a
transferències de l'Instituto Nacional de Empleo (Inem) a les Illes
Balears, publicada en el BOPIB núm. 124, de 10 d'octubre d'enguany.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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