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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 27 de novembre del 1997, debaté la
Pregunta RGE núm. 4918/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraccions i
expedients de sobreocupació d'establiments turístics. (BOPIB núm.
123 de 3 d'octubre de 1997).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de gener del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 27 de novembre del 1997, debaté la
Pregunta RGE núm. 4919/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraccions i
expedients relatius a venda de places de l'establiment. (BOPIB núm.
123 de 3 d'octubre de 1997).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de gener del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 27 de novembre del 1997, debaté la
Pregunta RGE núm. 4920/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
publicitària "Vacances per a la gent gran" (cost). (BOPIB núm. 123
de 3 d'octubre de 1997).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de gener del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 de novembre del 1997, debaté la Pregunta RGE
núm. 4921/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a campanya publicitària "Vacances
per a la gent gran" (excés de demanda). (BOPIB núm. 123 de 3
d'octubre de 1997).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de gener del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 de novembre del 1997, debaté conjuntament les
preguntes RGE núms. 5474/97, 5475/97 i 5476/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives al control de la normativa turística, als efectes i possibilitats
de la Llei de port i a la Llei de ports. (BOPIB núm. 126 de 24
d'octubre de 1997).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de gener del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 27 de novembre del 1997, rebutjà la
Proposició no de llei, RGE núm. 5518/97, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a reconeixement dels drets dels transexuals. (BOPIB
núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de gener del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A) 
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,

davant la Comissió de Turisme, sobre el Pla de desestacionalització
(RGE núm. 5852/97).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 de novembre del 1997, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, qui informà
sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de gener del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A les Preguntes amb sol•licitud de resposta escrita RGE
núms. 4226/96, 4227/96, 4228/96, 4229/96 i 4230/96, presentada
per l'Hble Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, relatives a
autoritzacions turístiques i places turístiques no legals,
inspeccionades i/o clausurades. (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre
del 1996).

En relació als establiments turístics hotelers o
aparthotels que van rebre autorització definitiva entre els anys
1988 i 1996, als que van rebre autorització prèvia entre l'1.06.86
i el 31-12-87 de la Conselleria de Turisme, vull comunicar-li que,
atesa l'extensió de la relació sol•licitada, aquesta conselleria no
disposa de mitjans suficients pel que, en aquest cas, convida el
diputat a consultar els nostres arxius.

Consultats els arxius informàtics d'aquesta conselleria,
davant la impossibilitat de consultar l'expedient físic ja que aquest
obra en poder del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, es
desprèn que la data d'autorització definitiva de l'establiment
anomenat Hotel Apartamentos Seaview Country Club, és el 10 de
juny del 1997.

A la Direcció General d'Ordenació no tenim constància
de canvi de titularitat de l'esmentat expedient.

Places turístiques no legals inspeccionades i/o
clausurades:

Any Establiments Places

1991 4 309
1992 19 2.698
1993 1 24
1994 8 1.204
1995 14 1.335
1996 19 2.337

TOTAL: 67 7.907

Al mateix temps, si voleu consultar qualque expedient, el
teniu a la vostra disposició a la conselleria.

Palma, 16 d'octubre del 1997.
El conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2430/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep
Portella i Coll, relativa a decisions de la Comissió
Interdepartamental de Joventut durant la present legislatura (BOPIB
núm. 101 de 2 de maig del 1997).

Intercanvi d'actuacions de cada conselleria sobre temes
juvenils en base a les accions següents:

Informació. Intercanvi de la informació d'interès per als
joves envers el Centre Balear d'Informació i Documentació per a la
Joventut.

Orientació sobre l'ocupació, plans de formació, habitatge,
iniciatives empresarials, joves agricultors, etcètera.

Prevenció. Tasca preventiva en temes de salut
(alimentació, toxicomanies, sexualitat, consum d'alcohol i tabac,
sida). Estudi sobre les activitats dels joves en el temps lliure.

Participació dels joves en la vida social: accés als
programes culturals, estades esportives, millora del medi ambient,
foment del voluntariat.
 

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2431/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep
Portella i Coll, relativa a reunions de la Comissió Interdepartamental
de Joventut durant la present legislatura (BOPIB núm. 101 de 2 de
maig del 1997).

Reunió corresponent al primer semestre de 1997,
celebrada del dia 22 de juny.
 

Palma, 22 de setembre del 1997.
La Consellera de Presidència:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2542/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons i Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM), relativa a Pla de normalització lingüística a les patronals
(BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

La Conselleria Educació, Cultura i Esports, a través de
la Direcció General de Cultura i Política Lingüística, ha entrat en
contacte amb associacions empresarials de la nostra comunitat
autònoma amb la finalitat d'engegar plans de normalització
lingüística específics per a cadascuna.

L'oferta de la Conselleria parteix de la creació d'una
xarxa d'assessors lingüístics que elaboraran i posaran en
funcionament els plans de normalització a les associacions amb
les quals s'estableixi un acord de col•laboració.
 

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

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2546/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons i Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM), relativa a Pla de normalització lingüística en el món de les
companyies de transport (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del
1997).

La Conselleria Educació, Cultura i Esports ha establert
negociacions amb les companyies de transport Iberia i
Trasmediterránea amb la finalitat d'establir la col•laboració
oportuna pre engegar plans de normalització específics per a
aquest sector.

Atès que ens trobam en la fase de contactes i de
negociació que és la primera per a l'elaboraració d'un pla de
normalització lingüística, encara no s'ha establert cap calendari.
 

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

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2547/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons i Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM), relativa a pla de normalització lingüística a l'aeroport de
Palma (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

La Conselleria Educació, Cultura i Esports ha entrat en
negociacions amb AENA (Aeropuertos Nacionales) per arribar a
acords que facin possible la confecció i posada en funcionament
d'un pla de normalització lingüística específica per a aquest centre
de comunicacions.

Esperam de poder arribar a una bona entesa amb els
responsables d'AENA, això no obstant, de moment, el calendari
no ha estat fixat.
 

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

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2551/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons i Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM),
relativa a pla de normalització lingüística a l'hoteleria (BOPIB núm.
102 de 9 de maig del 1997).

La Conselleria Educació, Cultura i Esports manté
converses amb diversos sectors de l'activitat econòmica, social i
cultural de la nostra comunitat amb la finalitat de fer possible la
posada en funcionament de plans de normalització específics per a
cada sector.

No és possible, si es vol incidir en profunditat en cadascun
dels àmbits, iniciar alhora plans de normalització per tot arreu.

El món de l'hoteleria, indústria bàsica per a la nostra
economia, és una de les prioritats de la Conselleria; tanmateix,
encara ens trobam en una fase de primers contactes amb aquest
sector, els quals esperam que donaran fruit aviat.
 

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

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 3532/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ampliació del
port de Ciutadella (BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

El Govern balear no fa cap aportació econòmica en
l'adquisició pública de terrenys afectats pel desenvolupament
urbanístic de Cala en Busquets.
 

Palma, 7 d'octubre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 3533/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a informes i
valoració del cost dels terrenys afectats per l'ampliació del port de
Ciutadella (BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

El Govern balear no ha realitzat cap informe o valoració,
tal com es contempla en el plec de bases punt 10.1 "El sistema
d'actuació per a l'execució dels sectors de sòl urbanitzable no
programat serà el sistema d'expropiació, i en serà beneficiari la
persona adjudicatària, que haurà de satisfer l'apreuament establert".

No obstant això, coneix que l'Ajuntament de Ciutadella ha
formalitzat algunes opcions de compra de part dels terrenys afectats.
 

Palma, 15 d'octubre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socías.
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Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3534/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a preu de
l'adquisició pública dels terrenys necessaris per l'ampliació del port
de Ciutadella (BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

El Govern balear no té cap document que justifiqui el
preu d'adquisició pública dels terrenys necessaris per al
desenvolupament urbanístic de Cala en Busquets, ja que en el plec
de bases punt 10.1 s'especifica que: "El sistema d'actuació per a
l'execució dels sectors de sòl urbanitzable no programat serà el
sistema d'expropiació, i en serà beneficiari la persona
adjudicatària, que haurà de satisfer l'apreuament establert".

No obstant això, coneix que l'Ajuntament de Ciutadella
ha formalitzat algunes opcions de compra de part dels terrenys
afectats.
 

Palma, 15 d'octubre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 3550/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a residus
especials (BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

La quantitat de 212 milions de pessetes corresponen a
l'anualitat de 1997 d'un pressupost de 7.049 milions de pessetes.

Les accions que se sol•licitaven en el projecte consistien
en:

- 100 punts de recollida repartits entre totes les illes.
- 10 estacions de transferència repartides en totes les illes.
- Complex de planes física química situada a Mallorca
- Abocador de seguretat.

Per estar limitada la quantia dels fons de cohesió, el
present projecte no va ser aprovat en benefici del Pla de
sanejament i reutilització d'aigües tractades de les Illes Balears.
 

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

i Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3551/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a parcs
nacionals i naturals (BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

Els projectes d'infraestructures dels parcs naturals de
Balears no estan finançats per fons europeus corresponents al crèdit
de 246.720.000, que suposadament correspon als fons de cohesió.
 

Palma, 14 d'octubre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3657/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a adquisició d'una finca en sòl
rústic a Menorca (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

Manté el Govern el seu compromís d'duirir, dins l'any
1997, una finca en sòl rústic a l'illa de Menorca?

- Sí, bé al 97 o en tot cas al 98.

Manté el Govern la seva voluntat que la finca a adquirir
sigui la recomanada pel Consell Insular de Menorca, és a dir la finca
anomenada Alparico, al terme municipal de Ciutadella?

- La compra es farà per concurs.

S'han iniciat ja les negociacions amb els propietaris
d'aquesta finca per tal de fer possible la seva compra?.

- Per part de la Direcció General de Medi Ambient, no.

Qui ha representat el Govern en aquestes negociacions i
qui ha representat els propietaris de la finca?

- No s'han produït.

Quins són els motius del retard en aquesta actuació del
Govern anunciada des de fa ja molts de mesos?

- S'estan elaborant les bases del concurs.

S'ha plantejat el Govern la possibilitat d'adquirir altres
finques que no siguin la d'Alparico?

- Es realitzarà per concurs, totes les finques incloses en les
bases poden ser objecte de compra.

S'ha negociat amb altres propietaris?

- Des de la Conselleria de Medi Ambient, no.

Es manté el Govern en contra de la possibilitat d'obrir un
concurs públic per a la compra d'una finca rústica a Menorca?

- No, ja s'ha dit que es farà per concurs.
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Si és cert que un dels motiu adduïts pel Consell Insular
de Menorca per recomanar la compra d'aquesta finca era
contribuir a solucionar el problema dels accessos a algunes de les
platges de la costa sud de Menorca, no se li ha ocorregut al
Govern la possibilitat de negociar l'accés lliure a la costa a través
de la finca Alparico per aquest estiu?

- No.

No pensa el Govern que pot ser un sarcasme i una burla
per als ciutadans que les negociacions amb els propietaris
d'Alparico per la compra de la finca es tornin iniciar al final de
l'estiu, esperant precisament que finalitzi la temporada en què els
propietaris cobren el peatge a tots els ciutadans per poder accedir
a Macarella?

- No

Si un dels motius que varen dur el Consell Insular de
Menorca a  recomanar l'adquisició d'Alparico era poder solucionar
el problema de les acampades a Menorca, ha pensat el Govern en
la possibilitat de negociar amb els propietaris d'aquesta finca la
concessió de permisos per realitzar acampades controlades al llarg
d'aquest estiu?

- No

Té coneixement el Govern que el Consell Insular de
Menorca ha rebut altres ofertes de propietaris de finques disposats
a vendre-les a l'Administració?

- Sí, s'han rebut altres ofertes de venda de finques.
 

Palma, 15 d'octubre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3660/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a inversió al
1997 en parcs naturals (BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997).

La Conselleria de Medi Ambient a través de l'Institut
Balear de la Natura (Ibanat) té prevista una inversió de
190.000.000 pessetes pel temps que resta de l'any 1997 i tot l'any
1998 que serà destinada a la creació de centres de recepció als
parcs de s'Albufera des Grau i Mondragó i millora de les
infraestructures dels parcs de s'Albufera de Mallorca i sa
Dragonera. També es contempla renovar la senyalització de dits
parcs per aconseguir una millor comprensió dels valors naturals
per part dels visitants.
 

Palma, 29 d'octubre del 1997.
La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del

Territori i Litoral.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3667/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a quantitat que
aportarà el Govern dels fons propis per finançar les ajudes pel
foment del mètodes de producció agrària compatibles amb la
protecció de les zones humides (BOPIB núm. 107 de 20 de juny del
1997).

Els fons dedicats a aquestes ajudes són de 20.000.000.-
pessetes en els vigents pressuposts de la CAIB.

Aquestes ajudes són finançades en les proporcions
següents: 25% fons propis CAIB, 25% fons estatals, 50% fons de la
Unió Europea.
 

Palma, 15 d'octubre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 3670/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a quantitat
prevista pel Govern per finançar les ajudes pel foment del mètodes de
producció agrària compatibles amb la protecció de les zones humides
(BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997).

Els fons aportats en relació a aquestes ajudes seran de
20.000.000.- pessetes pel 1997, finançades en les proporcions
següents: 25% fons propis CAIB, 25% fons estatals, 50% fons de la
Unió Europea.

Els fons que es destinaran per aquestes ajudes per 1998
aniran a càrrec de les partides pressupostàries adients, amb les
limitacions que s'hi estableixin.
 

Palma, 14 d'octubre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 3671/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a estudis i
informes sobre compra de terrenys a espais naturals. (BOPIB núm.
107 de 20 de juny del 1997).

Hi ha previsions de compra de terrenys a Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera que es concentren en àrees
protegides (ANEI) o parcs naturals per tal de garantir la persistència
d'espècies en vies d'extinció o facilitar l'ús públic als espais naturals.

Palma, 15 d'octubre 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. 3741/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la sol•licitud de creació de
noves places turístiques a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 107
de 20 de juny del 1997).

Les sol•licituds formulades davant la Conselleria de
Turisme del Govern balear entre l'1 de gener del 1995 i el 31 de
desembre del 1996, data en la qual es transferiren les competències
d'ordenació turística al Consell Insular d'Eivissa i Formentera.
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Hotels:
* 7 sol•licituds a l'illa d'Eivissa que totalitzen 268 places.
* 2 sol•licituds a l'illa de Formentera que totalitzen 62 places.

Apartaments turístics:
* 14 sol•licituds a l'illa d'Eivissa que totalitzen 1.171 places.
* 2 sol•licituds a l'illa de Formentera que totalitzen 115 places.

Hotel rural:
* 2 sol•licituds a l'illa d'Eivissa que totalitzen 48 places.

Al mateix temps, vos comunicam que teniu al vostre
abast els expedients de la Conselleria per si voleu consultar-los.

Palma, 6 de novembre del 1997.
El conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 4077/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a caràcter interinsular
d'iniciatives de normalització lingüística que van rebre el suport del
Govern durant el 1996. (BOPIB núm. 110 d'11 de juliol del 1997).

Consideram que les iniciatives de normalització
lingüística que van rebre el suport de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports durant el 1996 han tingut repercussió a tota la
Comunitat Autònoma.

La temàtica que desenvolupen totes aquestes
publicacions afecta el conjunt de les Illes Balears i els periòdics
als quals les considerau vinculades tenen una àmplia difusió a les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera.
 

Palma, 15 d'octubre del 1997.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 4164/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, relativa a ajuts a les societats
de caçadors de Balears. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del
1997).

* L'any 1997 s'han concedit les ajudes següents:

- Federació de caça de Mallorca: 1.100 perdius.
- Federació de caça de Menorca: 225 perdius.
- Federació de caça d'Eivissa i Formentera: 250 perdius.

* L'any 1996 es van concedir ajudes a les societats mitjançant el
lliurament d'animals (perdius i conills) per a la repoblació en els
vedats de caça.

* Lliurament de conills.

- Societats de caçadors de Mallorca: 480 conills.
- Societats de caçadors de Menorca: 160 conills.
- Societats de caçadors d'Eivissa i Formentera: 160 conills.

* Lliurament de perdius.
- Societats de caçadors de Mallorca: 1.107 perdius.
- Societats de caçadors de Menorca: 620 perdius.
- Societats de caçadors d'Eivissa: 360 perdius.
- Societats de caçadors de Formentera: 67 perdius.
 

Palma, 6 de novembre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 4186/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a l'aportació econòmica del
Govern a la Universitat d'Estiu d'Eivissa. (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

La Direcció General d'Educació de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports no ha fet cap aportació econòmica a
la Universitat d'Estiu d'Eivissa durant els anys 1996 i 1997 per la
raó que no li ha estat sol•licitada en cap moment.

Per altra banda, l'aportació d'aquesta direcció general a la
Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei, ha estat de
500.000 pessetes, perquè, quan es va sol•licitar ajuda -a
començaments de l'estiu d'enguany- aquesta era la disponibilitat
pressupostària que a la Direcció General d'Educació no havia encara
compromès.

La Direcció General d'Educació té el propòsit de fer un
esforç pressupostari durant l'any 1998 i, en conseqüència,
d'incrementar l'ajut a l'UIMIR i d'atorgar subvenció a la Universitat
d'Estiu d'Eivissa en la mesura que sigui possible.

Palma, a 22 d'octubre del 1997.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4187/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a concerts subvencionats per
l'Ibatur. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

El conseller de Turisme està informat sobre els criteris que
aplicà l'Ibatur a l'hora de subvencionar concerts a les diferents illes
durant l'any 1996.

D'acord amb el que disposa el Decret 67/1989, de 22 de
juny, pel qual es crea i es regula l'Institut Balear de Promoció del
Turisme, en el marc de la política turística de la Comunitat
Autònoma, correspon al director gerent proposar la concessió de
subvencions i/o participació en actes i esdeveniments.

L'Ibatur té constància de la resposta parlamentària del
conseller de Turisme, de data 12 de maig del 1997.
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S'ha concedit, específicament per a concerts, 1.500.000
pessetes a les Joventuts Musicals de Ciutadella.

No han pogut ser considerades favorablement dues
sol•licituds per a concerts, formulades el juny del 1997, no era
possible incloure-les dins les previsions de despesa per a l'any
1997. Es van remetre les sol•licituds de subvenció al Consell
Insular de Menorca perquè es pogués valorar la seva repercussió
en la promoció turística i, en el seu cas, incloure-les dins les
accions a executar en el marc del conveni subscrit.

Les subvencions concedides a entitats o institucions de
l'illa de Mallorca, en data d'avui, són set.

Palma, a 23 de setembre del 1997.
El conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 4216/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
serveis realitzats per la Conselleria de Turisme el 1997. (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

Els contractes de serveis duts a terme per aquesta
conselleria durant l'any 1997 són els següents:

* Contracte de servei de vigilància i seguretat per als
edificis adscrits a la Conselleria de Turisme adjudicat mitjançant
concurs per procediment obert a l'empresa "Seguridad Personal y
Vigilancia, Sociedad Cooperativa Limitada (Cosegur Balear)"
amb NIF F07108111, per un import de 6.612.000 pessetes, amb
l'iva inclòs, durant el període que va des del 17 de juny del 1997
fins al 16 de juny del 1998.

* Contracte de servei amb l'empresa Maria Francisca
Ramiro Martorell, amb DNI 043.005.618 B, pel concepte de
neteja i endreç de l'edifici de la Conselleria de Turisme ubicat al
carrer Montenegro, 5, de Palma, per un import de 3.047.445
pessetes i per un període que va de l'1 d'abril del 1997 fins al 31
de març del 1998.

* Contracte de servei amb l'empresa Maria Francisca
Ramiro Martorell amb DNI 043.005.618 B, pel concepte de neteja
i endreç de l'edifici Reina, plantes 4a i 3a, ubicat al número 15 del
passeig des Born de Palma, per un import d'adjudicació de
1.041.948 pessetes, i que va de l'1 d'abril del 1997 fins al 31 de
març del 1998.

Palma, 9 d'octubre del 1997.
El conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 4221/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
serveis realitzats per Serveis Forestals de Balears, SA el 1997.
(BOPIB núm. 113 de 28 de juliol 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
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 4222/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
serveis realitzats per Serveis de Millora Agrària SA el 1997. (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

L'empresa pública Serveis de Millora Agrària SA
(SEMILLA, SA), durant el 1997 ha contractat els "treballs realitzats
per altres empreses" següents i els "serveis exteriors" següents:

* Treballs per al manteniment de Menorca com a zona
protegida de l'escarabat de la patata, segons Decret 77/93 CEE i RD
2071/94, per un import de 100.000 pessetes.

* Els serveis de manteniment de les zones verdes que
envolten l'edifici de Sa Granja, situat al carrer Eusebi Estada, 145
de Palma, amb un cost mensual de 35.000 pessetes.

* Els serveis de vigilància de l'estat sanitari dels camps de
patata, amb referència a l'escarabat i al míldiu, a les illes de
Mallorca i Eivissa, es varen encarregar amb un cost total de 513.000
pessetes.

* Serveis de publicitat als periòdics diaris de les Illes
Balears, per difondre la realització de diverses campanyes
fitosanitàries destinades als cultius de patata, fruiters, cítrics i
oliveres i contra la processionària del pi, amb un cost total de
535.600 pessetes.

Palma, 2 de setembre del 1997.
El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 4230/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
serveis realitzats per Aigües de la Badia de Palma, el 1997. (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

Entitat: Lurich International (España), Cía de Seguros i Reaseguros,
SA.
Data: 27 de febrer del 1997
Import: 664.253 pessetes.
Període cobertura: 1 d'abril del 197 a 31 de desembre del 97.
Concepte: Responsabilitat civil danys maquinària.

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 4232/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
serveis realitzats per l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), el 1997.
(BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).
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Durant l'any 1997, l'Institut d'Estudis Baleàrics no ha
realitzat cap contracte de serveis.

Palma, a 22 d'octubre del 1997.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 4233/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
serveis realitzats per la Junta d'Aigües de Balears, el 1997. (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

La Junta d'Aigües de Balears s'extingí, com a organisme
autònom de caràcter administratiu, per Llei 4/1996, de 19 de
desembre, de pressuposts generals de la CAIB per al 1997, per la
qual cosa no ha realitzat cap tipus de contractes de serveis durant
l'any 1997.

Palma, a 15 d'octubre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 4237/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
serveis realitzats per l'Institut Balear de Disseny, el 1997. (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

Els contractes de serveis realitzats per l'Institut Balear de
Disseny durant el 1997 han estat els següents (s'especifica
concepte i quantitat):

* Col•laborador en els quaderns de tendències de moda: 492.000.
* Col•laborador en els quaderns de tendències de moda
especialista en textos: 1.154.000.
* Col•laborador en els quaderns de tendències de moda
especialista en bijuteria: 1.986.000.
* Col•laborador en els quaderns de tendències de moda
especialista en bijuteria i accessoris: 1.092.000.
* Col•laborador en els quaderns de tendències de moda:
1.045.333.
* Col•laborador en els quaderns de tendències de moda:
1.324.000.
* Col•laborador en els quaderns de tendències de moda
especialista en bosses: 1.986.000.
* Col•laborador en els quaderns de tendències de moda
especialista en calçat: 1.986.000.

Palma, a 2 de setembre del 1997.
El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 4238/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
serveis realitzats per l'Institut Balear de Promoció del Turisme
(Ibatur) el 1997. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

L'Ibatur, durant l'any 1997 i fins al dia d'avui no ha
realitzat cap tipus de contracte de serveis de neteja o seguretat de la
seu de les seves dependències.

Palma, a 3 d'octubre del 1997.
El conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 4239/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
serveis realitzats per l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN) el
1997. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

L'Institut Balear de Sanejament (IBASAN) ha realitzat
durant l'any 1997 els contractes se serveis següents:

* Manteniment estacions transformadores de les EDARS de l'Ibasan
a ELECNOR SA del 01.01.97 al 31.12.

* Pretractament de l'EDAR de Cala Ferrera a SEARSA SA de
l'1.02.97 al 30.09.97, per la quantitat de 6.517.500 pessetes.

* Assistència tècnica al laboratori de Binissalem a Fernando Aguilar
Cerdà de l'1.07.97 al 30.09.97 per la quantia de 232.000
pessetes/mes. 

Palma, a 6 de novembre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 4244/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
serveis realitzats per l'Institut Balear de l'Aigua el 1997. (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

L'Ibagua no ha realitzat cap contracte de serveis durant
l'any 1997.

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 4251/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
personal de la Conselleria de Sanitat i Consum. (BOPIB núm. 113
de 28 de juliol del 1997).

Els contractes de personal han estat els següents (es fa
constar la categoria, l'inici del contracte, el final del contracte i la
pròrroga, si n'hi ha hagut):
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Auxiliar administratiu/1.06.97/30.11.97.
Tècnic superior/17.03.97/16.08/97.
Veterinari/16.04.97/15.05.97.
Ordenança/01.08.97/31.08/97.
Apotecari/16.07.97/15.10.97.
Assistent social/01.06.97/30.07.97.
Tècnic Superior/17.03.97/16.04.97/16.05.97.
Auxiliar administratiu/17.03.97/16.06.97/16.09.97.
Netejadora/01.08.97/31.08.97.
Auxiliar administratiu/16.06.97/15.07.97.
Administratiu/18.11.97/17.05.97.
Conductor/16.05.97/15.11.97.
Auxiliar administratiu/17.03.97/16.06.97/16.09.97.
Ordenança/01.07.97/31.07.97.
Veterinari/16.04.97/15.06.97/15.09.97.
Auxiliar administratiu/03.02.97/02.08.97.
Metge/16.04.97/15.05.97.
Veterinari/18.08.97/17.09.97.
Ordenança/01.09.97/30.09.97.
Auxiliar administratiu/01.08.97/31.01.98.
Auxiliar administratiu/01.04.97/30.09.97.
Netejadora/01.07.97/30.09.97.
Auxiliar administratiu/16.06.97/15.12.97.
Apotecari/16.05.97/15.09.97.
Auxiliar clínica/16.06.96/15.02.97.
Auxiliar administratiu/16.05.97/15.11.97.

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

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 4254/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
personal de la Conselleria de Turisme. (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

La Conselleria de Turisme no ha realitzat contractes de
personal directament ja que no té competència per a això.

El que ha proposat a la Conselleria de la Funció Pública
és el següent: 13 auxiliars, 1 administratiu, 3 subalterns i 5 tècnics.

Per a la residència de Can Picafort, personal divers: 15
eventuals (1 conserge, 1 ajudant de cuina, 4 cambreres de pis, 4
marmitons i 5 netejadores) i 15 fixos discontinus (4 conserges, 1
cap de cuina, 1 oficial primera, 1 administratiu, 5 netejadores, 2
cambreres de pis i 1 governanta).

Palma, a 31 d'octubre del 1997.
El conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 4258/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
personal de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 113 de 28
de juliol del 1997).

L'Institut d'Estudis Baleàrics, durant l'any 1997, no ha
realitzat cap contracte de personal.

Palma, a 22 d'oictubre del 1997.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 4259/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
personal de la Junta d'Aigües de Balears. (BOPIB núm. 113 de 28
de juliol del 1997).

La Junta d'Aigües de Balears s'extingí, com a organisme
autònom de caràcter administratiu, per Llei 4/1996, de 19 de
desembre, de pressuposts generals de la CAIB per al 1997, per la
qual cosa no ha realitzat cap tipus de contracte de personal durant
el 1997.

Palma, a 15 d'octubre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 4260/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
personal del Servei Balear de Salut. (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

El Servei Balear de Salut no ha fet cap contracte de
personal durant l'any 1997.

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

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 4264/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
personal de l'Institut Balear de Disseny. (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

Els contractes de personal fets per l'Institut Balear de
Disseny durant el 1997 han estat els següents: cap de producció
gràfica, dissenyador gràfic i cap de l'àrea de qualitat.

Palma, a 2 de setembre del 1997.
El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 4265/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
personal de l'Institut Balear de Promoció del Turisme. (BOPIB núm.
113 de 28 de juliol del 1997).

L'Ibatur durant el 1997 ha realitzat els contractes de
personal següents: un assessor jurídic, un cap de premsa i tres
administratius.

Palma, a 2 de setembre del 1997.
El conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.
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Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 4266/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
personal de l'Institut Balear de Sanejament (Ibasan). (BOPIB núm.
113 de 28 de juliol del 1997).

L'Institut Balear de Sanejament (Ibasan), l'any 1997, ha
contractat un tècnic de grau mitjà. La seva funció és supervisar
l'execució dels contractes de manteniment de les explotacions de
les estacions depuradores d'aigües residuals a les distintes zones
de Balears.

Palma, a 15 d'octubre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 4269/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
personal de Gestió Sanitària de Mallorca. (BOPIB núm. 113 de 28
de juliol del 1997).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament,
a disposició de tots els diputats i diputades.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 4271/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
personal de l'Institut de Biologia Animal de Balears SA. (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

L'emporesa Institut de Biologia Animal de Balears, SA
ha fet les contractacions següents:

* 1 tècnic de laboratori per a l'estudi dromatològic dels farratges
de Balears. Finalització del contracte: 31.12.97.
* 2 tècnics de camp i 1 auxiliar de camp, per al desenvolupament
estructural de les explotacions de bestiar boví a l'illa de Menorca.
Finalització dels contractes: 31.12.97.
* Tècnic de camp per al desenvolupament del programa de races
autòctones de les Illes Balears. Finalització del contracte:
31.12.97.

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

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 4272/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
personal de Serveis Forestals de les Balears (SEFOBASA). (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

S'han celebrat els contractes següents:

* 1 tècnic d'incendis: tasques de suport de la campanya contra
incendis.
* 3 tècnics superiors: tasques de direcció i control en l'elaboració i
control d'obres.
* 3 assistents tècnics: tècnics que organitzen i controlen parcs
naturals i àrees d'especial interès.
* 3 tècnics de grau mitjà: tasques de control d'obres.
* 3 monitors: tasques de divulgació en parcs naturals i àrees
d'especial interès.
* 7 auxiliars administratius: treballs d'oficines.
* 12 conductors: conducció de vehicles i maquinària pesant.
* 33 peons especialistes: treballs de camp, motoserra,
desbrossadora, etc.
* 141 peons: treballs de camp, neteja i crema de residus forestals,
etc.
* 1 encarregat d'alberg: Binifaldó.
* 1 personal d'alberg: treballs de suport en alberg, neteja.
* 1 mecànic: reparació i manteniment de maquinària.
1 netejadora: neteja d'oficines.
6 vigilants de caça (Mallorca, Menorca, Eivissa).
1 oficial administratiu: treballs d'oficina.

Palma, a 23 d'octubre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 4273/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
personal del Servei de Millora Agrària, SA. (BOPIB núm. 113 de 28
de juliol del 1997).

L'empresa pública de la CAIB, Serveis de Millora
Agrària, SA, durant l'any 1997 ha efectuat els contractes de personal
següents:

* Dia 2 de gener del 1997, mitjançant contracte eventual de sis
mesos de duració, va contractar un auxiliar administratiu. Dia 1 de
juliol del 1997, s'acordà transformar aquest contracte eventual en
fix.

* Dia 14 de febrer del 1997, mitjan'çant contracte d'obra o servei
(campanya declaració superfícies 1997) va contractar un auxiliar
administratiu.

Palma, a 21 d'agost del 1997.
El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 4281/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes de
personal d'Aigües de la badia de Palma. (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

Segons la informació obrant a Ibagua, el Consorci
d'Aigües de la Badia de Palma no ha fet cap contracte de personal
durant el 1997.

Palma, a 26 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
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 428459/97, presentada per
l'Hble Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractes
de personal de l'Institut Balear de l'Aigua. (BOPIB núm. 113 de 28
de juliol del 1997).

L'Ibagua ha formalitzat durant l'any 1997 els contractes
de personal següents:

* Amb data 1 de febrer del 1997, dos contractes per llançament de
nova activitat per cobrir dos llocs de treball d'administratiu amb
una durada de sis mesos.

* Amb data 1 de febrer del 1997, un contracte per llançament de
nova activitat per cobrir un lloc de treball d'auxiliar administratiu
amb una durada de sis mesos.

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 4292/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa al finançament dels
programes de Formació Ocupacional. (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

L'article 90 del Decret 174/96 assenyala els distints
àmbits que conformen els programes de formació ocupacional, de
forma genèrica i amb independència de l'Administració que la
gestioni en funció de les seves competències., Així, s'indica
"Accions que es realitzen dins el Pla Nacional de Formació i
Inserció Professional que du a terme l'Administració de l'Estat fins
a la materialització del traspàs de la gestió de la Formació
Ocupacional".

El Decret 174/96 és conceptualment unificador i pretén
la millor conjunció dels programes formatius que es duen a terme
a la nostra comunitat autònoma sota una planificació conjunta i
plurianual.

El cofinançament dels programes de formació està
definits en els programes operatius dels objectius 2.3 i 5b), en els
de les iniciatives comunitàries i en els programes europeus amb la
seva pròpia normativa.

Quant a ingressos i despeses, s'expliquen en les
memòries pressupostàries corresponents.

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 4293/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa al pressupost del
Codefoc. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

El Codefoc és un consorci dotat de personalitat jurídica
pròpia, sotmès a l'ordenament públic i que depèn de la Direcció
General de Formació de la Conselleria de Treball i Formació.
D'acord amb els seus estatuts ha de formular un pressupost anual,
l'aprovació del qual correspon a la junta rectora.

A continuació s'indiquen els pressuposts generals per
capítols dels anys 96 i 97, ingressos i despeses. No té assignada
distribució per illes.

ANY 1996

Ingressos: Despeses:
Capítol IV: 463.850.587 Capítol I: 125.465.131
Capítol V: 25.452.743 Capítol II: 348.319.238
Total: 489.303.330 Capítol VI: 15.518.961

Total: 489.303.330

ANY 1997

Ingressos: Despeses:
Capítol IV: 340.668.000 Capítol I: 174.260.000
Total: 340.668.000 Capítol II. 166.408.000

Total: 340.668.000

Palma, a 4 de setembre del 1997.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 4294/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a entitats
homologades en matèria de formació. (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

En relació al tema d'homologacions, s'ha d'aclarir que
afecten tant especialitats a impartir i modalitats d'impartició del
centre que sol•licita l'homologació. D'una banda, les sol•licituds
d'homologació presentades a la conselleria que acompleixen els
requisits s'entenen resoltes provisionalment fins que passin a la
situació de definitius; d'altra, es respecten i es consideren
homologades les especialitats dels centres que posseeixen resolució
de l'Inem. No obstant això, tots s'hauran d'adequar en els terminis
i formes marcats per l'Estat a l'efecte dels continguts mínims de
FPO en correspondència amb els certificats de professionalitat.

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

(La relació provisional que s'adjunta a la resposta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició de tots els diputats i diputades).

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 4296/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a entitats
col•laboradores en matèria de formació. (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).



3946 BOPIB núm.140 - 27 de gener del 1998

Són entitats col•laboradores aquelles empreses, entitats
o institucions públiques o privades que reuneixin els requisits
definits a l'article 28 del Decret 174/96 i que acompleixin les
característiques específiques dels programes que s'hi regulen, les
quals es concreten en una activitat de col•laboració amb la
Conselleria de Treball i Formació.

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 4297/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a Comissió Tècnica
de Formació Ocupacional. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del
1997).

La Comissió Tècnica de Formació Ocupacional és
constituïda per un representant de cada entitat que forma part del
Consell de Formació Ocupacional de la CAIB, els quals es
reuneixen amb periodicitat mitjana mensual i, en períodes punta,
setmanalment. Volem destacar i agrair la presència i la
participació activa dels interlocutors social en l'àmbit de la
formació.

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 4298/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a acció formativa
amb l'administració local de la Conselleria de Treball i Formació.
(BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

El Decret 174/96 defineix als articles 163 i següents els
contractes programa, així com els acords de col•laboració sobre
programes de formació amb entitats locals.

En la recent contestació escrita (3991/97) a la Sra. Joan
Barceló, del seu grup parlamentari, ja s'ha informat sobre
"ajuntaments que han signat contractes programa per al
desenvolupament d'accions de formació".

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 4299/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a vies de
coordinació entre la Conselleria de Treball i Formació i altres
conselleries. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

Els principis del Decret regulador dels programes de
formació professional ocupacional (174/96) són, entre d'altres, la
voluntat d'unificar les competències i la gestió de la formació.

La coordinació d'actuacions és absolutament necessària
i encara més des del punt de vista de planificació, metodologia,
aplicació adequada dels recursos pressupostaris i humans a l'àmbit
de la formació.

Pel que fa als programes de formació de la conselleria, la
funció coordinadora s'exerceix especialment en el marc del Consell
de Formació Ocupacional, que com és sabut és l'òrgan assessor en
aquesta matèria. A més de les representacions dels agents socials,
al Consell hi ha una representació institucional de distintes
conselleries del Govern balear, que efectuen aportacions de les
necessitats i prioritats que es detecten en l'àmbit sectorial.

Així mateix, la Conselleria de Treball i Formació forma
part d'altres òrgans on és necessària la seva presència i participació
per tal de garantir aquesta coordinació. D'altra banda, els programes
operatius conjunts amb altres fons estructurals exigeixen una
actuació coordinada, especialment quan l'FSE és un fons
complementari, cas dels objectius comunitaris 2) i 5b).

Palma, a 19 de setembre del 1997.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a modificació de l'Estatut de personal del

Parlament de les Illes Balears.

Per acord de la Mesa del Parlament adoptat en sessió de
dia 14 de gener del 1998, i per tal de procedir a l'adaptació de la
norma a la legislació vigent en aquesta matèria, l'article 25.1 de
l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears queda
redactat tal com segueix:

Article 25.-

1.- La jubilació forçosa es declararà d'ofici en complir el funcionari
seixanta-cinc anys d'edat. Això no obstant, aquesta declaració no es
produirà en el supòsit que el funcionari perllongui voluntàriament
la seva permanència en el servei actiu fins al límit dels setanta anys,
la qual cosa es podrà fer mitjançant comunicació escrita de la
voluntat de continuar en actiu adreçada al Lletrat-Oficial Major del
Parlament. El funcionari interessat haurà de fer-ne la notificació
corresponent amb una antelació de dos mesos a la data en què
compleixi els seixanta-cinc anys. Una vegada exercit el dret de
pròrroga que s'estableix, el funcionari hi podrà renunciar, sempre
que ho notifiqui amb una antelació tres mesos a la data en què
pretengui d'obtenir la jubilació.

Aquesta norma és vigent des de la data de la present
publicació.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de gener del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

B) 
Relativa a adjudicació definitiva d'un contracte de

subministrament.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de desembre del 1997, procedí a adjudicar definitivament
el contracte de subministrament següent.

ENTITAT ADJUDICADORA:
Parlament de les Illes Balears
Núm. Exp. 4/97

OBJECTE DEL CONTRACTE:

Tipus de contracte: Subministrament.

Descripció de l'objecte: Compra de dos vehicles nous destinats al
servei de Presidència i a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears.

Butlletí Oficial i data publicació de l'anunci de licitació:
BOPIB núm. 131 de 21-11-97 i BOCAIB núm. 149 de 2-12-1997.

TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ:

Tramitació: Urgent.
Procediment: obert.
Forma: Concurs.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
Import total: 9.000.000,- PTA.amb el lliurament de dos vehicles
usats propietat del Parlament, pressupost mínim d'oferta 900.000,-
PTA, pel modelo Peugeot 605, 3000 V6 matrícula IB-8176-BJ i
200.000,- PTA. pel modelo Renault 25, GTX, matrícula IB-1179-
AU, quantitats a descomptar del preu ofertat pels dos vehicles
nous.

ADJUDICACIÓ:

Data: 19 de Desembre del 1997.
CONTRACTISTA: AWAUTO, S.A.
Import líquid d'adjudicació: 7.814.435,- PTA.

Palma, a 21 de gener del 1998.
EL LLETRAT OFICIAL MAJOR:
Joan Ferrer i Cánaves.
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