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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 212/98, del Grup Parlamentari Mixt, al Govern
de la CA, relativa a raons per les quals la Conselleria de Sanitat del
Govern balear ha iniciat una campanya de vacunació a l'inici del
curs 1997/1998 contra la meningitis meningocòccica dels grups A
i C entre la població infantil i juvenil de les Illes (Mesa de 28 de
gener del 1998).

 RGE núm. 641/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CA, relativa a criteris per a l'aprovació del
Pla director sectorial de carreteres i transport de les Illes Balears
(Mesa de 28 de gener del 1998).

Palma, a 28 de gener del 1998.
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 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la següent interpel•lació per tal que
sigui tractada pel Ple de la Cambra:

La Conselleria de Sanitat i Consum del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears anuncià a mitjans de
setembre de 1997 l'inici d'una campanya de vacunació contra la
meningitis A i C entre la població compresa entre els 18 mesos i
els 19 anys.

La mesura contemplada per la Conselleria de Sanitat
respon a la preocupació suscitada per l'aparició de la meningitis
meningocòccica del grup C durant el 1997, respecte a l'any 1996,
de la incidència de la malaltia, amb 15 casos registrats fins al
setembre davant els 7 casos registrats durant tot l'any anterior.

No obstant això, i malgrat els casos registrats durant
l'any 1996 i el primers mesos del 1997, la Conselleria de Sanitat,
fins al juny del 1997, va emetre informes contraris a la necessitat
de vacunar tant de forma individual com general contra la
meningitis, per considerar contraproduent la vacunació si no
existeix situació epidèmica. Fins i tot va qualificar la vacuna
contra la meningitis tipus C, amb informes tècnics interns de la
pròpia conselleria, d'eficàcia dubtosa a certes edats i amb
probabilitat de produir efectes secundaris no desitjats a partir
d'una segona vacunació.

D'altra banda, els informes realitzats pels serveis tècnics
entre gener i juny només recomanen la vacunació en cas de
situació epidèmica greu, afegint que a la vista dels casos
notificats, només 6 fins al moment de la redacció de l'informe, i
tots enquadrats dins el serogrup B -del qual no existeix vacuna- no
hi ha necessitat d'inicar una campanya massiva de vacunació.

No obstant això, l'agost del 1997 la Conselleria de Sanitat
del Govern balear anuncia l'esmentada campanya de vacunació
després d'haver negat, només dos mesos abans, la necessitat de
realitzar una vacunació generalitzada.

Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt interpel•la el
Govern de la Comunitat Autònoma en relació a les raons que han
impulsat el canvi d'opinió de la conselleria pel que fa a
l'administració de vacunes entre la població compresa entre els 18
mesos i els 19 anys, quan només tres mesos abans els tècnics i la
Conselleria de Sanitat havien manifestat una postura contrària a
aquests tipus de vacunacions.

Palma, a 8 de gener del 1998.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la el Govern sobre: criteris
per a l'aprovació del Pla Director Sectorial de carreteres i transport
de les Illes Balears.

Motius: Necessitat d'aprovació urgent d'aquest pla abans
d'establir compromisos econòmics que vinculin nous traçats.

Palma, a 26 de gener del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 219/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske
i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a professors especialistes a educació primària a les illes
d'Eivissa i Formentera (Mesa de 28 de gener del 1998).

 RGE núm. 286/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a contractació de la gestió de la comunicació publicitària del
Govern balear (Mesa de 28 de gener del 1998).

 RGE núm. 287/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a nomenclàtor oficial de la toponímia major de les Illes
Balears (Mesa de 28 de gener del 1998).

 RGE núm. 289/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cost de la publicació Quaderns d'Educació (Mesa de 28 de
gener del 1998).

 RGE núm. 290/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a dipòsit legal en la revista editada pel Govern balear
Quaderns d'Educació, núm. 1 (Mesa de 28 de gener del 1998).
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 RGE núm. 291/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la Pista d'Aventures celebrada a Menorca
(Mesa de 28 de gener del 1998).

 RGE núm. 292/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a aportació del Consell Insular de Mallorca a la realització
de la Pista d'Aventures celebrada a Mallorca (Mesa de 28 de gener
del 1998).

 RGE núm. 293/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a assistència a la Pista d'Aventures celebrada a Menorca
entre el 27 de desembre i el 4 de gener (Mesa de 28 de gener del
1998).

 RGE núm. 294/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ingressos en la celebració de la Pista d'Aventures
realitzada a Menorca (Mesa de 28 de gener del 1998).

 RGE núm. 297/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no publicació
del Decret de la transferència en matèria d'educació no
universitària (Mesa de 28 de gener del 1998).

 RGE núm. 298/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "delegats
insulars" de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports (Mesa de
28 de gener del 1998).

 RGE núm. 299/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per
nomenar els "delegats insulars" (Mesa de 28 de gener del 1998).

 RGE núm. 597/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
expedients incoats pel Govern per incompliment de la Llei 5/1990
(Mesa de 28 de gener del 1998).

 RGE núm. 598/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajudes
per inversions en energies renovables (Mesa de 28 de gener del
1998).

 RGE núm. 599/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carnet
jove 1998-99 (Mesa de 28 de gener del 1998).

 RGE núm. 600/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a joves
titulars de carnet jove 1998-99 (Mesa de 28 de gener del 1998).

 RGE núm. 601/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
"Q" (Mesa de 28 de gener del 1998).

 RGE núm. 646/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret 174/96
de Formació Professional Ocupacional (Mesa de 28 de gener del
1998).

 RGE núm. 647/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses de
Mallorca subvencionades en base al Decret 174/96 (Mesa de 28 de
gener del 1998).

 RGE núm. 648/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses de
Menorca subvencionades en base al Decret 174/96 (Mesa de 28 de
gener del 1998).

 RGE núm. 649/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
d'Eivissa i Formentera subvencionades en base al Decret 174/96
(Mesa de 28 de gener del 1998).

Palma, a 28 de gener del 1998.
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.

Atès que a partir d'avui la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears exerceix les competències en matèria d'educació no
universitària;

1.- Quants i quins professors especialistes, en compliment
de la LOGSE, són necessaris a les illes d'Eivissa i Formentera?

2.- Quina dotació de professors especialistes, en l'àmbit de
centres d'educació primària, a les illes d'Eivissa i Formentera preveu
assegurar el Govern pel curs 1998-1999?, indicant-ne distribució
per centres i matèries.

3.- Quin calendari preveu el Govern balear per a
completar la dotació de professors especialistes en l'educació
primària a les illes d'Eivissa i Formentera?

4.- Quin cost total es preveu per a la dotació completa de
professors especialistes en educació primària a les illes d'Eivissa i
Formentera?

Palma, a 2 de gener del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 escrita.

Atès que a en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma,
núm. 148, de 29.11.1997, publica anunci per a la licitació del
contracte de serveis per a la gestió de la comunicació publicitària
del Govern balear;

Atès que per la gestió de la publicitat que genera el
Govern balear s'ha de contractar una empresa privada amb un cost
base de licitació de 20.000.000 PTA.;
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Per quina causa els serveis propis de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears no poden realitzar aquesta gestió de
la comunicació publicitària i s'ha de recórrer al contracte d'una
empresa privada?

En què consistirà l'objecte concret del contracte d'una
empresa privada per a la gestió de la publicitat del Govern balear?

Palma, a 10 de desembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 escrita.

En quina data aprovà el Govern balear un nomenclàtor
oficial de la toponímia major de les Illes Balears?

Quin ús es fa del referit nomenclàtor?

Es Castell, a 10 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 escrita.

Atès que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha
iniciat la publicació de Quaderns d'Educació, que realitza
l'empresa Consultores de Información de Baleares, amb una tirada
de 9.000 exemplars;

1.- Quin és el cost del número 1 de Quaderns
d'Educació, incloent-hi el cost de la remissió per correu dels
exemplars als seus destinataris?

2.- Quants números de Quaderns d'Educació es preveuen
editar per 1998? Quina és la previsió de cost total d'aquestes
edicions?

3.- En quina data o per quin òrgan es contractà l'empresa
Consultores de Información de Baleares per a la realització
tècnica de Quaderns d'Educació?

Es Castell, a 5 de gener del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Atès que el Govern balear s'ha posat a editar una revista
intitulada Quaderns d'Educació, de la qual es fan 9.000 exemplars,
per tant, una de les majors tirades d'una publicació a les Illes
Balears;

Atès que hem mirat i remirat el primer nombre d'aquesta
revista i ha estat del tot infructuosa la recerca del número del
Dipòsit Legal, el qual és obligatori;

Atès que l'article 9è del Reglament del Dipòsit Legal
explica que obligatòriament el número s'haurà de consignar al dors
de la portada o de l'avantporatada de l'obra, i que sense aquest
requisit no podrà ser admesa la publicació al Dipòsit Legal;

Atès que la gestió del Dipòsit Legal correspon als consells
insulars, i en aquest cas, atès que la publicació es realitza a
Mallorca, al Consell Insular de Mallorca;

Quin és el número de Dipòsit Legal de la publicació
Quaderns d'Educació, que edita la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports del Govern balear?

Quina és la localització del número de Dipòsit Legal del
número 1 de la publicació Quaderns d'Educació?

Es Castell, a 5 de gener del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 escrita.

Quines han estat les despeses totals de la realització de la
Pista d'Aventures que va tenir lloc a Menorca?, indicant-ne despeses
per publicitat, per personal, per muntatge, i altres conceptes.

Palma, a 9 de gener del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Atès que el Consell Insular de Menorca aportà una
subvenció de 1.200.000 pessetes per la celebració de la Pista
d'Aventures a Menorca, i que en les mateixes dates es realitzà la
Pista d'Aventures a Mallorca;

Quina va ser l'aportació econòmica del Consell Insular de
Mallorca per a la realització de l'última Pista d'Aventures a
Mallorca?

Palma, a 9 de gener del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'assistència, comptabilitzada a partir de
les entrades venudes, a la primera edició de la Pista d'Aventures
a Menorca?

Palma, a 9 de gener del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 escrita.

Quins han estat els ingressos totals obtinguts en la
celebració de la primera edició de la Pista d'Aventures a
Menorca?, indicant-ne ingressos per entrades, de publicitat, de
"lloguer" de stands, de subvencions rebudes i altres conceptes.

Palma, a 9 de gener del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Esports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines raons motiven la no publicació en el BOE del
corresponent decret de la transferència en matèria d'educació no
universitària?

Palma, a 15 de gener del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Esports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Com és que han començat a actuar els anomenats
"delegats insulars" de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
sense que aquests càrrecs no tenguin existència real?

Palma, a 15 de gener del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Amb quins criteris pensa anomenar el conseller
d'Educació, Cultura i Esports els "delegats insulars"?

Palma, a 15 de gener del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 escrita.

Quin és el nombre d'expedients incoats pel Govern, a
Eivissa i Formentera, durant l'any 1997 per incompliment de
l'article 36 de la Llei 5/1990, de carreteres de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears?, indicant empresa infractora,
municipi i situació administrativa de l'expedient.

Palma, a 21 de gener del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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 escrita.

Quines ajudes ha destinat el Govern durant 1997 per
inversió en energies renovables?, especificant destinatari de la
subvenció, concepte i quantitat destinada.

Palma, a 21 de gener del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Quants establiments comercials col•laboradors a
cadascuna de les poblacions de les Illes Balears s'han adherit a la
iniciativa de Carnet Jove 1998-1999?

Palma, a 21 de gener del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants joves a cadascuna de les poblacions de les Illes
Balears són titulars del carnet jove?

Palma, a 21 de gener del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q) 
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.

Quines són les zones turístiques de les Illes Balears
incorporades al Pla "Q" que promou l'Institut per a la Qualitat
Hotelera de l'Estat?

Palma, a 21 de gener del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R) 
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.

Quins cursos s'han realitzat amb càrrec al Decret 174/96
de Formació Professional Ocupacional especificant nombre
d'alumnes per curs i cost d'aquests l'any 1997?

Palma, a 26 de gener del 1998.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S) 
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.

A quines empreses de Mallorca s'han subvencionat cursos
en base al Decret 174/96 de Formació Professional Ocupacional
especificant número d'alumnes per curs i cost d'aquests l'any 1997?

Palma, a 26 de gener del 1998.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
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.

A quines empreses de Menorca s'han subvencionat cursos
en base al Decret 174/96 de Formació Professional Ocupacional
especificant número d'alumnes per curs i cost d'aquests l'any 1997?

Palma, a 26 de gener del 1998.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
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.

A quines empreses d'Eivissa i Formentera s'han
subvencionat cursos en base al Decret 174/96 de Formació
Professional Ocupacional especificant número d'alumnes per curs
i cost d'aquests l'any 1997?

Palma, a 26 de gener del 1998.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 295/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport aeri i servei públic (Mesa de 28 de gener del
1998).

Palma, a 28 de gener del 1998.
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 preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La supressió dels vols interinsulars de la companyia
aèria "Air Europa" suposa una nova rebaixa en la qualitat dels
transport aeri i significa un nou entrebanc que se suma al seguit de
fets negatius que afecten de manera especial al transport de les
Illes Balears: taxes, tarifes, turbohèlices, reducció del nombre de
vols per part de la companyia Iberia.

El transport aeri és l'únic sistema de comunicació ràpid
dels ciutadans d'aquestes illes, cosa que ha motivat la declaració
de servei públic el transport aeri entre illes i entre les illes i la
península, aprovada pel Congrés dels Diputats, que cal
instrumentar urgentment per tal de donar resposta a aquesta
preocupant situació.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta,
per al seu debat i aprovació en el plenari, la següent Proposició no
de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears rebutja l'augment
del cost del transport aeri via taxes imposades pel Govern de
l'Estat i l'insta a prendre mesures escaients per tal de pal•liar la
disminució de freqüències en atenció al caràcter essencial per a les
Illes Balears del servei públic de transport.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears, d'acord amb els consells insulars i els agents
econòmics i socials, a acordar amb el Govern de l'Estat la
declaració d'interès públic del servei de transport aeri entre illes i
aquestes amb la resta del territori espanyol.

Palma, a 14 de gener del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 642/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya per a la captació de turisme d'hivern, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió de Turisme (Mesa de
28 de gener del 1998).

Palma, a 28 de gener del 1998.
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, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

A la nostra comunitat autònoma un dels problemes amb
més necessitat de resoldre és el tema de l'estacionalitat turística,
donat que, aquests últims anys, s'ha convertit en un problema
sociolaboral molt greu per a tots els sectors de l'economia i,
sobretot, per als treballadors temporals d'hostaleria de les nostres
illes.

És ben palès que, en el tema de la desestacionalització
turística, hi intervenen molts de factors que determinen les possibles
solucions al problema i dins aquests està la promoció del producte,
una promoció que, segons el nostre entendre, ha de ser ben
específica del nostre producte que volem oferir als possibles
visitants durant els mesos d'hivern. Avui per avui, sobretot en els
països europeus, hi ha un segment de població molt important que
busca un indret on poder passar unes vacances d'hivern, gaudir del
descans, de la tranquil•litat i d'una temperatura relativament
agradable respecte al seu país. Així mateix tampoc no s'ha d'oblidar,
tal com ja es fa en alguns casos, la promoció dirigida al turisme
actiu i que a les nostres illes, si ens ho proposam i duim a terme les
infraestructures necessàries, podem oferir unes condicions
immillorables.

És ben palès que ara mateix les Illes Balears, salvant rares
excepcions, únicament són conegudes com a destí de sol i platja i
aquest és un dels grans problemes, entre d'altres, que té la nostra
comunitat per aconseguir incrementar l'afluència turística durant el
mesos d'hivern.

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista consideram
absolutament necessari dur a terme els esforços de promoció
suficients per tal de donar a conèixer als mercats emissors les
nostres illes com a destí d'hivern, així com les prestacions que
poden oferir de cara als distints col•lectius interessats en el descans,
l'oci i el turisme actiu, entre d'altres.

És per tot això que, des del Grup Parlamentari Socialista,
proposam la següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a dur a terme, en el termini màxim de sis
mesos, una campanya específica dirigida a la captació de turisme
d'hivern. Aquesta campanya haurà de complir, almenys, els
següents requisits:

a) Presència proporcional a cadascuna de les quatre illes.

b) Ressaltar els valors culturals, paisatgístics, esportius i
d'oci en general que puguin oferir cadascuna de les illes i, si és
possible, cadascuna de les zones objecte de promoció.

Palma, a 26 de gener del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 4342/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a subvencions transitòries i
extraordinàries al transport aeri per als residents de les Illes
(BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

Referent a la primera qüestió, la Conselleria de Foment
només li pot comunicar el nombre de justificants que s'han abonat,
però no el nombre de residents, ja que un mateix resident pot
viatjar més d'una vegada i haver cobrat l'abonament. I respecte a
la quantitat total, és de 1.919.025 pessetes, i el nombre de
justificants abonats és de 842.
 

Palma, 6 d'octubre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 4343/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a subvencions en matèria de
policies locals corresponents a l'any 1997 (BOPIB núm. 119 de 12
de setembre del 1997).

1.- Els ajuntaments, les subvencions concedides i el
motiu d'aquestes consten a l'annex.

2.- Pel que fa referència al segon punt d'aquesta
pregunta, no s'ha denegat cap sol•licitud de subvenció.
 

Marratxí, 3 d'octubre del 1997.
La Consellera de Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer Vanrell

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 4344/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a sol•licituds presentades al Pla
singular de subvencions per a la promoció dels esportistes i tècnics
esportius de les Illes Balears corresponents a 1997 i subvencions
concedides. (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre 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
D) 

A la Pregunta RGE núm. 4345/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a sol•licituds presentades al Pla
singular de subvencions per a la realització dels campionats de
Balears corresponents a 1997, i subvencions concedides. (BOPIB
núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

Núm. expedient:1/97
Federació sol•licitant: Tir olímpic
Puntuació: 40
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 1.708.400 pessetes
Quantitat atorgada: 539.500 pessetes

Núm. expedient: 2/97
Federació sol•licitant: Futbol sala
Puntuació: 31
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 3.650.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 3/97
Federació sol•licitant: Futbol
Puntuació: 41
Mòdul: 1
Quantitat sol•licitada: 4.644.200
Quantitat atorgada: 900.000

Núm. expedient: 4/97
Federació sol•licitant: Columbicultura
Puntuació: 31
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 990.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 5/97
Federació sol•licitant: Karate
Puntuació: 38
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 2.000.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 27/97
Federació sol•licitant: Pilota
Puntuació: 31
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 1.600.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 51/97
Federació sol•licitant: Escacs
Puntuació: 29
Mòdul: 3
Quantitat sol•licitada: 900.000
Quantitat atorgada: 280.000

Núm. expedient: 61/97
Federació sol•licitant: Rugby
Puntuació: 27
Mòdul: 3
Quantitat sol•licitada: 1.246.400
Quantitat atorgada: 280.000

Núm. expedient: 86/97
Federació sol•licitant: Pentatló modern i Tri.
Puntuació: 38
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 650.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 89/97
Federació sol•licitant: Gimnàstica
Puntuació: 46
Mòdul: 1
Quantitat sol•licitada: 1.041.000
Quantitat atorgada: 900.000
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Núm. expedient: 105/97
Federació sol•licitant: Esports aeris
Puntuació: 33
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 910.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 110/97
Federació sol•licitant: Bitlles
Puntuació: 27
Mòdul: 3
Quantitat sol•licitada: 525.000
Quantitat atorgada: 280.000

Núm. expedient: 114/97
Federació sol•licitant: Pesca
Puntuació: 39
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 650.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 116/97
Federació sol•licitant: Patinatge
Puntuació: 44
Mòdul: 1
Quantitat sol•licitada: 4.505.000
Quantitat atorgada: 900.000

Núm. expedient: 120/97
Federació sol•licitant: Bàsquet
Puntuació: 41
Mòdul: 1
Quantitat sol•licitada: 8.352.750
Quantitat atorgada: 900.000

Núm. expedient: 124/97
Federació sol•licitant: Trot
Puntuació: 23
Mòdul: 3
Quantitat sol•licitada: 2.000.000
Quantitat atorgada: 280.000

Núm. expedient: 130/97
Federació sol•licitant: Ciclisme
Puntuació: 41
Mòdul: 1
Quantitat sol•licitada: 3.400.000
Quantitat atorgada: 900.000

Núm. expedient: 131/97
Federació sol•licitant: Activitats subaquàtiques
Puntuació: 31
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 6.951.800
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 133/97
Federació sol•licitant: Tir amb arc
Puntuació: 30
Mòdul: 3
Quantitat sol•licitada: 1.000.000
Quantitat atorgada: 280.000

Núm. expedient: 134/97
Federació sol•licitant: Muntanyisme
Puntuació: 6
Mòdul: 4
Quantitat sol•licitada: 600.000
Quantitat atorgada: 150.000

Núm. expedient: 135/97
Federació sol•licitant: Vela
Puntuació: 36
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 2.790.700
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 136/97
Federació sol•licitant: Voleibol
Puntuació: 36
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 3.520.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 137/97
Federació sol•licitant: Tennis de taula
Puntuació: 30
Mòdul: 3
Quantitat sol•licitada: 600.000
Quantitat atorgada: 280.000

Núm. expedient: 138/97
Federació sol•licitant: Billar
Puntuació: 31
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 2.899.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 140/97
Federació sol•licitant: Tir de fona
Puntuació: 30
Mòdul: 3
Quantitat sol•licitada: 292.000
Quantitat atorgada: 280.000

Núm. expedient: 142/97
Federació sol•licitant: Esquaix
Puntuació: 23
Mòdul: 3
Quantitat sol•licitada: 960.000
Quantitat atorgada: 280.000

Núm. expedient: 143/97
Federació sol•licitant: Piragüisme
Puntuació: 30
Mòdul: 3
Quantitat sol•licitada: 1.568.000
Quantitat atorgada: 280.000

Núm. expedient: 145/97
Federació sol•licitant: Atletisme
Puntuació: 41
Mòdul: 1
Quantitat sol•licitada: 2.250.000
Quantitat atorgada: 900.000

Núm. expedient: 151/97
Federació sol•licitant: Golf
Puntuació: 35
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 600.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 152/97
Federació sol•licitant: Judo
Puntuació: 40
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 2.800.000
Quantitat atorgada: 539.500
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Núm. expedient: 156/97 
Federació sol•licitant: Tennis
Puntuació: 33
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 862.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 157/97
Federació sol•licitant: Caça
Puntuació: 35
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 566.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 165/97
Federació sol•licitant: Automobilisme
Puntuació: 26
Mòdul: 3
Quantitat sol•licitada: 4.200.000
Quantitat atorgada: 280.000

Núm. expedient: 168/97
Federació sol•licitant: Handbol
Puntuació: 31
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 2.454.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 169/97
Federació sol•licitant: Motociclisme
Puntuació: 5
Mòdul: 4
Quantitat sol•licitada: 3.000.000
Quantitat atorgada: 150.000

Núm. expedient: 170/97
Federació sol•licitant: Natació
Puntuació: 30
Mòdul: 3
Quantitat sol•licitada: 1.743.000
Quantitat atorgada: 280.000

Núm. expedient: 71/97
Federació sol•licitant: Columbofília
Puntuació: 31
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 3.450.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 172/97
Federació sol•licitant: Lluita
Puntuació: 32
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 975.000
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 173/97
Federació sol•licitant: Badminton
Puntuació: 15
Mòdul: 3
Quantitat sol•licitada: 620.550
Quantitat atorgada: 539.500

Núm. expedient: 174/97
Federació sol•licitant: Hípica
Puntuació: 10
Mòdul: 4
Quantitat sol•licitada: 2.018.000
Quantitat atorgada: 150.000

Núm. expedient: 175/97
Federació sol•licitant: Petanca
Puntuació: 40
Mòdul: 2
Quantitat sol•licitada: 1.500.000
Quantitat atorgada: 539.500

Total atorgat: 20.000.000
 

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

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 4346/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a sol•licituds presentades a la
convocatòria de subvencions a associacions juvenils, seccions
juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut per a la
realització d'intercanvis, corresponents al 1997, i ajudes concedides
(BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

1. Sol•licituds presentades a la convocatòria de
subvencions a associacions juvenils, seccions juvenils i entitats
prestadores de serveis a la joventut, per a la realització d'intercanvis
mitjançant el programa Joventut amb Europa.

Sol•licitant: Grup de joves. Antoni Gomila Nadal
Projecte: Intercanvi bilateral amb Bèlgica (P. Cristo)
Pressupost: 930.000

Sol•licitant: Grup de joves. Antoni Gomila Nadal
Projecte: Intercanvi bilateral amb Bèlgica (Bèlgica)
Pressupost: 562.000

Sol•licitant: Club d'esplai Garrafa. GDEM
Projecte: Intercanvi bilateral amb Finlàndia
Pressupost: 1.677.000

Sol•licitant: AE Angel Ruíz i Pablo. Escoltes de Menorca
Projecte: Intercanvi bilateral amb Itàlia
Pressupost: 1.492.000

Sol•licitant: Asociación Juvenil Amiticia
Projecte: Intercanvi bilateral amb Noruega
Pressupost: 1.704.075

2. Sol•licituds amb proposta de concessió:

Sol•licitant: Grup de joves. Antoni Gomila Nadal
Proposta: 140.500

Sol•licitant: Grup de joves. Antoni Gomila Nadal
Proposta: 140.500

Sol•licitant: Club d'esplai Garrafa. GDEM
Proposta: 465.000

Sol•licitant: AE Angel Ruíz i Pablo. Escoltes de Menorca
Proposta: 257.500
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Sol•licitant: Asociación Juvenil Amiticia
Proposta: 387.000  
 

Palma, 22 de setembre del 1997.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 4347/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a Pla singular d'ajudes per als
desplaçaments dels esportistes de Balears a la península amb motiu
de campionats o lligues nacionals (BOPIB núm. 119 de 12 de
setembre 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
G) 

A la Pregunta RGE núm. 4348/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a subvencions en matèria de
joventut corresponents a l'anmy 1997, concedides (BOPIB núm.
119 de 12 de setembre 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
H) 

A la Pregunta RGE núm. 4351/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a esportistes masculins i
femenins federats a les Illes Balears (BOPIB núm. 119 de 12 de
setembre del 1997).

Llicències federatives temporada 1996/97:

Federació: A. subaquàtiques
Masculins: 1.329
Femenins: 62
Total: 1.391

Federació: Atletisme
Masculins: 459
Femenins: 151
Total: 610

Federació: Automobilisme
Masculins: 237
Femenins: 25
Total: 262

Federació: Badminton
Masculins: 82
Femenins: 48
Total: 130

Federació: Bàsquet
Masculins: 3.914
Femenins: 2.575
Total: 6.489

Federació: Billar
Masculins: 404
Femenins: 
Total: 404

Federació: Bitlles
Masculins: 65
Femenins: 20
Total: 85

Federació: Caça
Masculins: 6.692
Femenins: 8
Total: 6.700

Federació: Ciclisme
Masculins: 1.722
Femenins: 18
Total: 1.740

Federació: Columbicultura
Masculins: 207
Femenins: 18
Total: 225

Federació: Columbofília
Masculins: 673
Femenins: 28
Total: 701

Federació: Dards
Masculins: 137
Femenins: 11
Total: 148

Federació: Disminuïts
Masculins: 
Femenins: 
Total: 

Federació: Escacs
Masculins: 621
Femenins: 32
Total: 653

Federació: Espeleologia
Masculins: 205
Femenins: 15
Total: 220

Federació: Esports aeris
Masculins: 117
Femenins: 10
Total: 127

Federació: Futbol
Masculins: 18.522
Femenins: 120
Total: 18.642

Federació: Futbol sala
Masculins: 952
Femenins: 283
Total: 1.235

Federació: Gimnàstica
Masculins: 82
Femenins: 1.323
Total: 1.405
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Federació: Golf
Masculins: 2.533
Femenins: 1.360
Total: 3.893

Federació: Handbol
Masculins: 791
Femenins: 319
Total: 1.110

Federació: Hípica
Masculins: 212
Femenins: 340
Total: 552

Federació: Judo
Masculins: 2.862
Femenins: 773
Total: 3.635

Federació: Karate
Masculins: 1.514
Femenins: 475
Total: 1.989

Federació: Lluita
Masculins: 282
Femenins: 5
Total: 287

Federació: Motociclisme
Masculins: 236
Femenins: 
Total: 236

Federació: Motonàutica
Masculins: 79
Femenins: 8
Total: 87

Federació: Muntanyisme
Masculins: 1.107
Femenins: 132
Total: 1.239

Federació: Natació
Masculins: 396
Femenins: 481
Total: 877

Federació: Patinatge
Masculins: 420
Femenins: 366
Total: 786

Federació: Pesca
Masculins: 709
Femenins: 139
Total: 848

Federació: Petanca
Masculins: 2.830
Femenins: 1.215
Total: 4.045

Federació: Pilota
Masculins: 256
Femenins: 62
Total: 318

Federació: Piragüisme
Masculins: 318
Femenins: 60
Total: 378

Federació: Rugby
Masculins: 264
Femenins: 12
Total: 276

Federació: Salvament i socorrisme
Masculins: 21
Femenins: 12
Total: 33

Federació: Esquaix
Masculins: 124
Femenins: 31
Total: 155

Federació: Taekwondo
Masculins: 263
Femenins: 101
Total: 364

Federació: Tennis
Masculins: 1.638
Femenins: 1.118
Total: 2.756

Federació: Tennis taula
Masculins: 250
Femenins: 30
Total: 280

Federació: Tir amb arc
Masculins: 97
Femenins: 17
Total: 114

Federació: Tir de fona
Masculins: 113
Femenins: 23
Total: 136

Federació: Tir olímpic
Masculins: 1.177
Femenins: 106
Total: 1.283

Federació: Trot
Masculins: 557
Femenins: 46
Total: 603

Federació: Triatló
Masculins: 87
Femenins: 9
Total: 96

Federació: Vela
Masculins: 1.656
Femenins: 642
Total: 2.298

Federació: Voleibol
Masculins: 340
Femenins: 450
Total: 790
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Total Masculins: 57.552
Total Femenins: 13.079
Total: 70.631
 

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

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 4352/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a subvencions concedides a
associacions de consumidors i usuaris entre 1990 i 1997 (BOPIB
núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

Perceptors i import de la subvenció:
 Any 1990:

Asoc. Amas de casa y consumidores de Menorca: 350.000
Asoc. Amas de casa y consumidores de Ibiza-Formentera:
200.000
Asoc. Consumidores y usuarios La Defensa: 700.000
Asoc. Prov. Unión cívica consumidores UNAE: 1.200.000
Asoc. Prov. Amas de casa Nuredduna: 1.400.000
Asoc. Unión de consumidores de Baleares: 350.000

Any 1991:

Asoc. Prov. Unión cívica consumidores UNAE: 1.300.000
Asoc. Prov. Amas de casa Nuredduna: 1.500.000
Asoc Amas de casa y consumidores de Menorca: 350.000
Asoc. Unión de Consumidores de Baleares: 550.000
Asoc. Consumidores y usuarios La Defensa: 500.000

Any 1992:

Asoc. Amas de casa y consumidores de Menorca: 400.000
Asoc. Unión de consumidores de Baleares: 600.000
Asoc. Prov. Unión cívica consumidores UNAE: 1.400.000
Asoc. Prov. Amas de casa Nuredduna: 1.600.000
Asoc. Consumidores y usuarios La Defensa: 500.000
Asoc. d'usuaris i amics del tren de Sóller: 50.000

Any 1993:

Asoc. Prov. Unión cívica consumidores UNAE: 1.500.000
Asoc. Unión de consumidores de Baleares: 950.000
Asoc. Amas de casa y consumidores de Menorca: 400.000
Asoc. Prov. Amas de casa Nuredduna: 1.700.000
Grup d'ornitologia balear: 50.000

Any 1994:

Asoc. Prov. Unión cívica consumidores UNAE: 1.800.000
Asoc. consumidores y usuarios La Defensa: 600.000
Asoc. Prov. Amas de casa Nuredduna: 2.000.000
Unión de consumidores de Baleares: 1.300.000
Asoc. Amas de casa y consumidores de Menorca: 600.000

Any 1995:

Asoc. Prov. Amas de casa de Menorca: 450.000
Asoc. Prov. Unión cívica consumidores UNAE: 1.300.000
Asoc. consumidores y usuarios La Defensa: 300.000
Unión de consumidores de Baleares: 500.000
Asoc. Prov. de Amas de casa Nuredduna: 1.500.000
Federación palmesana de entidades FEPAE: 50.000

Any 1996:

Asoc. Prov. Amas de casa de Baleares: 1.950.000
Asoc. Prov. Unión cívica consumidores: 1.700.000
Asoc. consumidores y usuarios La Defensa: 300.000
Grup d'ornitologia balear: 100.000
Asoc. Amas de casa y consumidores de Menorca: 450.000
Federación palmesana de entidades FEPAE: 50.000
Unión de consumidores de Baleares: 450.000

Any 1997:

Asoc. Prov. Unión cívica consumidores: 1.450.000
Asoc. Amas de casa y consumidores de Menorca: 288.000
Asoc. consumidores y usuarios La Defensa: 225.000
Sociedad cooperativa consumo San Crispín: 50.000
Grup d'ornitologia balear: 50.000
Asoc. Prov. Amas de casa de Baleares: 1.650.000
Unión de consumidores de Baleares: 400.000

Palma, 26 de setembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 4354/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la Llei 2/1996, de 19
de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts
càrrecs de la CAIB, corresponent a les empreses públiques, societats,
entitats i fundacions (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre 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
K) 

A la Pregunta RGE núm. 4355/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la Llei 2/1996, de 19
de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts
càrrecs de la CAIB, corresponent a les entitats autònomes de
l'Administració autonòmica (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del
1997).

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

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 4356/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
CAIB, corresponent a la Conselleria d'Economia (BOPIB núm. 119
de 12 de setembre del 1997).
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1. Les persones d'aquesta conselleria que estan incloses
en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1996 són les que ocupen els
càrrecs als quals es refereix l'article 2 de l'esmentada llei:

Antoni Rami Alós, conseller.
Llorenç Morey Forcades, secretari general tècnic
José Antonio Roselló Rausell, director general

d'Economia
Antoni Valdevieso Amengual, director general de

Pressuposts i Planificació
Bàrbara Barceló Ordinas, tresorera general de la CAIB

2. Pel que fa als punts 2 i 3, cal assenyalar que, de
conformitat amb el que preveu la disposició transitòria de la Llei
2/1996, les declaracions es realitzaran en el termini i en les
condicions que es determinin.
 

Palma, 30 de setembre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 4357/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la Llei 2/1996,
de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i
alts càrrecs de la CAIB, corresponent a la Conselleria de Foment
(BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

1. Les persones d'aquesta conselleria que estan incloses
en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1996 són les que ocupen els
càrrecs als quals es refereix l'article 2 de l'esmentada llei:

Joan Verger Pocoví, conseller
Joan Seguí Perelló, secretari general tècnic
Joan Antoni Ramonell Amengual, director general de

Transports
Bartomeu Abad Socias, director general d'Arquitectura

i Habitatge
Gabriel Le-Senne Blanes, director d'Obres Públiques

2. Pel que fa als punts 2 i 3 de l'esmentada pregunta
parlamentària, cal assenyalar que, de conformitat amb el que
preveu la disposició transitòria de la Llei 2/1996, les declaracions
es realitzaran en el termini i en les condicions que es determini. 

 
Palma, 22 de setembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 4358/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la Llei 2/1996,
de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i
alts càrrecs de la CAIB, corresponent a la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria (BOPIB núm. 119 de 12 de
setembre del 1997).

1. Les persones d'aquesta conselleria que estan incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1996 són les que ocupen els càrrecs
als quals es refereix l'article 2 de l'esmentada llei:

Conseller
Secretari general tècnic
Director general d'Agricultura
Director general de Pesca i Cultius Marins
Director general de Comerç
Director general d'Indústria
Coordinador illa de Mallorca
Coordinador illa de Menorca

2. Pel que fa als punts 2 i 3 de l'esmentada pregunta
parlamentària, cal assenyalar que, de conformitat amb el que preveu
la disposició transitòria de la Llei 2/1996, les declaracions es
realitzaran en el termini i en les condicions que es determinin. 
 

Palma, 7 d'octubre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 4359/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
CAIB, corresponent a la Conselleria de Turisme (BOPIB núm. 119
de 12 de setembre del 1997).

1. Les persones d'aquesta conselleria que estan incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1996 són les que ocupen els càrrecs
als quals es refereix l'article 2 de l'esmentada llei:

José Mª. González Ortea, conseller
Juan Cànovas Salvà, secretari general tècnic
José Aloy Pons, director general d'Ordenació Turística
Pedro Pascual Fullana, director general de Promoció

Turística
Alfonso Ruíz Abellán, assessor
Segismundo Morey Ramón, gerent d'IBATUR

2. Pel que fa als punts 2 i 3 de l'esmentada pregunta
parlamentària, cal assenyalar que, de conformitat amb el que preveu
la disposició transitòria de la Llei 2/1996, les declaracions es
realitzaran en el termini i en les condicions que es determinin.
 

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 4360/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
CAIB, corresponent a la Conselleria de Treball (BOPIB núm. 119 de
12 de setembre del 1997).
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1. Les persones d'aquesta conselleria que estan incloses
en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1996 són les que ocupen els
càrrecs als quals es refereix l'article 2 de l'esmentada llei:

Guillem Camps i Coll, conseller
Mª Rosa Arregui Álava, secretària general tècnica
Fernando Villalobos Cabrera, director general de Treball
Bartomeu Cantallops i Pons, director general de

Formació

2. Pel que fa als punts 2 i 3 de l'esmentada pregunta
parlamentària, cal assenyalar que, de conformitat amb el que
preveu la disposició transitòria de la Llei 2/1996, les declaracions
es realitzaran en el termini i en les condicions que es determinin.
 

Palma, 23 de setembre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 4361/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
CAIB, corresponent a la Conselleria de Sanitat (BOPIB núm. 119
de 12 de setembre del 1997).

1. Les persones d'aquesta conselleria que estan incloses
en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1996 són les que ocupen els
càrrecs als quals es refereix l'article 2 de l'esmentada llei:

Francesc J. Fiol Amengual, conseller
Carles Perelló i Oliver, secretari general tècnic
Joan Crespí i Capó, director general de Sanitat
Bartomeu Seguí i Prat, director general de Consum

2. Pel que fa als punts 2 i 3 de l'esmentada pregunta
parlamentària, cal assenyalar que, de conformitat amb el que
preveu la disposició transitòria de la Llei 2/1996, les declaracions
es realitzaran en el termini i en les condicions que es determinin.
 

Palma, 23 de setembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol Amengual

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 4362/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
CAIB, corresponent a la Conselleria de Presidència (BOPIB núm.
119 de 12 de setembre del 1997).

1. Les persones d'aquesta conselleria que estan incloses
en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1996 són les que ocupen els
càrrecs als quals es refereix l'article 2 de l'esmentada llei:

Consellera
Secretària general tècnica
Director general de Tecnologia de la informació i

comunicacions
Director general d'Acció Social
Director general de Joventut i Família
Director general de Patrimoni
Director general de Relacions Exteriors
Assessor encarregat de relacions amb institucions privades
Secretari de l'Institut de relacions europees
Assessor de Presidència
Assessor en matèria d'informàtica

2. Pel que fa als punts 2 i 3 de l'esmentada pregunta
parlamentària, cal assenyalar que, de conformitat amb el que preveu
la disposició transitòria de la Llei 2/1996, les declaracions es
realitzaran en el termini i en les condicions que es determinin.
 

Palma, 23 de setembre del 1997.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 4363/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
CAIB, corresponent a la Presidència (BOPIB núm. 119 de 12 de
setembre del 1997).

1. Les persones d'aquesta Presidència del Govern que
estan incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1996 són les que
ocupen els càrrecs als quals es refereix l'article 2 de l'esmentada llei:

President
Secretària general tècnica
Cap de relacions informatives
Assessor en mitjans de comunicació
Cap de relacions protocolàries

2. Pel que fa als punts 2 i 3 de l'esmentada pregunta
parlamentària, cal assenyalar que, de conformitat amb el que preveu
la disposició transitòria de la Llei 2/1996, les declaracions es
realitzaran en el termini i en les condicions que es determinin.
 

Palma, 23 de setembre del 1997.
La Presidència del Govern balear

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 4364/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la Llei 2/1996, de 19
de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts
càrrecs de la CAIB, corresponent a la Conselleria de Medi Ambient
(BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

Les persones d'aquesta conselleria que estan incloses a
l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1996 són les següents:
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Miquel A. Ramis Socias, conseller
Bernat Salvà Alloza, Secretari general tècnic
Lluís Alemany Mir, director general d'Ordenació del

Territori i Urbanisme
Miquel Vidal Vidal, director general de Medi Ambient
Catalina Terrassa Crespí, directora general de Règim

Hidràulic
Alejandro Lacour García, director general de Costes i

Ports
Bartomeu Binimelis, assessor
Andrés Font, assessor

Pel que fa als punts 2 i 3 de l'esmentada pregunta
parlamentària, cal assenyalar que, de conformitat amb el que
preveu la disposició transitòria de la Llei 2/1996, les declaracions
es realitzaran en el termini i en les condicions que es determinin.
 

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

Miquel A. Ramis Socias

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 4365/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la Llei 2/1996,
de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i
alts càrrecs de la CAIB, corresponent a la Conselleria de la Funció
Pública (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

1. Les persones d'aquesta conselleria que estan incloses
en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1996 són les que ocupen els
càrrecs als quals es refereix l'article 2 de l'esmentada llei:

Consellera
Secretari general tècnic
Director general de Personal
Director general d'Interior
Assessor de Menors

2. Pel que fa als punts 2 i 3 de l'esmentada pregunta
parlamentària, cal assenyalar que, de conformitat amb el que
preveu la disposició transitòria de la Llei 2/1996, les declaracions
es realitzaran en el termini i en les condicions que es determinin.
 

Marratxí, 3 d'octubre del 1997.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4366/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la Llei 2/1996,
de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i
alts càrrecs de la CAIB, corresponents a la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

1. Les persones d'aquesta conselleria que estan incloses
en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1996 són les que ocupen els
càrrecs als quals es refereix l'article 2 de l'esmentada llei:

Manuel Ferrer i Massanet, conseller
Concepció Sartorio Acosta, secretària general tècnica
Ventura Blach Amengual, director general d'Esports
Rafael A. Bosch Sans, director general d'Educació
Jaume Gil Cuenca, director general de Cultura i Política

Lingüística
Andreu Riera Bennassar, encarregat gabinet conseller
Francesc Xavier Salas Santos, responsable departament

Documentació
Rafel Muntaner Morey, encarregat Institut Estudis

Baleàrics

2. Pel que fa als punts 2 i 3 de l'esmentada pregunta
parlamentària, cal assenyalar que, de conformitat amb el que preveu
la disposició transitòria de la Llei 2/1996, les declaracions es
realitzaran en el termini i en les condicions que es determinin.
 

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

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 4368/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a inversions del Govern balear en
àrees de rehabilitació integrada de les Illes Balears en el període
1991 a 1997 (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

Referent a la qüestió, la Conselleria de Foment li pot
comunicar que no consta en els arxius del Servei d'Arquitectura i
Habitatge cap expedient de declaració d'àrees de rehabilitació
integrada en base al Decret 39/1991, de 2 de maig.

L'Ajuntament de Lloseta, mitjançant acord adoptat en ple
en sessió ordinària dia 2 de juny de 1997, ha sol•licitat la declaració
d'Àrea de rehabilitació integrada de determinades zones del
municipi (zona Es Morull i Es Pou Nou), en base al Decret
autonòmic 39/1991, de 2 de maig, documentació que actualment
està en poder d'aquesta direcció general.

No obstant això, s'han declarat àrees de rehabilitació en
base al que estableix el Reial Decret 2190/95, de 20 de desembre,
concretament:

Àrea històrica d'Eivissa
Àrea històrica de Palma
Àrea històrica d'Alcúdia
Àrea històrica de Maó
Zona de Peguera i Santa Ponça de Calvià
En tramitació hi ha l'àrea antiga d'Alaior

 
Palma, 7 d'octubre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 4369/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a àrees de les Illes Balears
declarades de rehabilitació integrada (BOPIB núm. 119 de 12 de
setembre del 1997).
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Referent a la qüestió, la Conselleria de Foment li pot
comunicar que no consta en els arxius del Servei d'Arquitectura i
Habitatge cap expedient de declaració d'àrees de rehabilitació
integrada en base al Decret 39/1991, de 2 de maig.
 

Palma, 7 d'octubre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

5640/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de gener del 1998, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 605/98,
presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el
qual sol•licita la retirada de la proposició no de llei de referència,
relativa a derogació del Projecte de reial decret de millora de
l'ensenyament de les humanitats en el cicle de l'Educació
Secundària Obligatòria, i acordà acceptar la retirada de
l'esmentada proposició.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de gener del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a concurs per a l'adjudicació, mitjançant

procediment obert, de les obres de instal.lació elèctrica per la
rehabilitació de l'edifici Administratiu del Parlament situat als
carrers Palau Reial, Victòria i Conqueridor de Palma de Mallorca.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

S'anuncia concurs per a l'adjudicació, mitjançant
procediment obert, de les obres de instal.lació elèctrica per la
rehabilitació de l'edifici Administratiu del Parlament situat als
carrers Palau Reial, Victòria i Conqueridor de Palma de Mallorca.

1.- ENTITAT ADJUDICADORA
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 1/98

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Tipus de contracte: Obres.
Descripció de l'objecte: Execució de les obres de

instal.lació elèctrica per la rehabilitació de l'edifici del Parlament de
les Illes Balears, situat als carrers Palau Reial, Victòria i
Conqueridor de Palma de Mallorca i catalogat com a històrico-
monumental per l'Ajuntament de Palma de Mallorca.

3.- TRAMITACIÓ
Ordinària.
Procediment obert.
Forma d'adjudicació: Concurs.

4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Import total: 43.528.499,- PTA. IVA inclòs.

5.- TERMINI D'EXECUCIÓ

Onze mesos.

6.- GARANTIA

 La fiança provisional n'és de 870.569,- PTA.

7.- EXHIBICIÓ DE DOCUMENTS

Departament dels Serveis Tècnics i Departament dels
Serveis Econòmics del Parlament, carrer Palau Reial, núm. 16 de
Palma de Mallorca. Hi haurà còpies de plànols i projecte a
Impresrapit carrer Baró Santa Maria del Sepulcre, núm. 7 de Palma
de Mallorca.

8.- CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES

    Grup I, subgrup 9, categoria C

9.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Es presentaran al registre de l'Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial, núm. 16, 2ª
planta, de Palma de Mallorca, des de les nou a les tretze hores, o es
podran enviar per correu, en ambdós casos, durant els vint-i-sis dies
naturals següents al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

10.- OBERTURA DE PROPOSICIONS

     Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears, carrer
Palau Reial, núm. 16 de Palma de Mallorca, a les 10 hores del segon
dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de
proposicions. En el cas que hi hagués proposicions trameses per
correu, amb els requisits que assenyalen els Plecs de clàusules
administratives, i que alguna no hagués arribat a la finalització
d'aquell termini, l'obertura s'ajornarà deu dies naturals.

Si el dia fixat per a l'obertura coincidia amb un dissabte,
es realitzarà el següent dia hàbil, i també s'ajornarà al dia hàbil
següent si el dia de l'obertura hi havia convocada una sessió plenària
de la Cambra. 
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11.- DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR ELS
LICITADORS

Els que figuren en els plecs de clàusules administratives
particulars que regeixen la present contractació.

Les despeses d'aquest anunci aniran a càrrec de
l'adjudicatari. 

Palma, a 29 de gener del 1998
EL LLETRAT OFICIAL MAJOR,
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a concurs per a l'adjudicació, mitjançant

procediment obert, de les obres de la instal.lació de la xarxa contra
incendis i sistema de seguretat per a la rehabilitació de l'edifici
Administratiu del Parlament situat als carrers Palau Reial, Victòria
i Conqueridor de Palma de Mallorca..

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

S'anuncia concurs per a l'adjudicació, mitjançant
procediment obert, de les obres de la instal.lació de la xarxa contra
incendis i sistema de seguretat per a la rehabilitació de l'edifici
Administratiu del Parlament situat als carrers Palau Reial, Victòria
i Conqueridor de Palma de Mallorca.

1.- ENTITAT ADJUDICADORA
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 2/98

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
    Tipus de contracte: Obres.
    Descripció de l'objecte: Execució de les obres de
instal.lació de la xarxa contra incendis i sistema de seguretat per
a la rehabilitació de l'edifici del Parlament de les Illes Balears,
situat als carrers Palau Reial, Victòria i Conqueridor de Palma de
Mallorca i catalogat com a històrico-monumental per l'Ajuntament
de Palma de Mallorca.

3.- TRAMITACIÓ
    Ordinària.
    Procediment obert.
    Forma d'adjudicació: Concurs.

4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

    Import total: 25.507.697,- PTA. IVA inclòs.

5.- TERMINI D'EXECUCIÓ

    Onze mesos.

6.- GARANTIA

    La fiança provisional n'és de 510.153,- PTA.

7.- EXHIBICIÓ DE DOCUMENTS

    Departament dels Serveis Tècnics i Departament dels
Serveis Econòmics del Parlament, carrer Palau Reial, núm. 16 de
Palma de Mallorca. Hi haurà còpies de plànols i projecte a
Impresrapit carrer Baró Santa Maria del Sepulcre, núm. 7 de
Palma de Mallorca.

8.- CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES

Xarxa contra incendis: grup K, subgrup 9, categoria c.
Seguretat: grup I, subgrup 8, categoria c.

9.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

    Es presentaran al registre de l'Oficialia Major del Parlament de
les Illes Balears, carrer Palau Reial, núm. 16, 2ª planta, de Palma de
Mallorca, des de les nou a les tretze hores, o es podran enviar per
correu, en ambdós casos, durant els vint-i-sis dies naturals següents
al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

10.- OBERTURA DE PROPOSICIONS

     Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears,
carrer Palau Reial, núm. 16 de Palma de Mallorca, a les 10 hores del
segon dia hàbil següent al de la finalització del termini de
presentació de proposicions. En el cas que hi hagués proposicions
trameses per correu, amb els requisits que assenyalen els Plecs de
clàusules administratives, i que alguna no hagués arribat a la
finalització d'aquell termini, l'obertura s'ajornarà deu dies naturals.

    Si el dia fixat per a l'obertura coincidia amb un dissabte, es
realitzarà el següent dia hàbil, i també s'ajornarà al dia hàbil següent
si el dia de l'obertura hi havia convocada una sessió plenària de la
Cambra. 

11.- DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR ELS
LICITADORS

     Els que figuren en els plecs de clàusules administratives
particulars que regeixen la present contractació.

     Les despeses d'aquest anunci aniran a càrrec de
l'adjudicatari. 

Palma, a 28 de gener del 1998
EL LLETRAT OFICIAL MAJOR,
Joan Ferrer i Cánaves.
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