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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 670/98, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat, relativa a política de formació del Govern
(Pla Mestral). (Mesa de 4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 693/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la Comunitat , relativa a criteris del Govern en
relació amb la defensa de la titularitat pública de l'aigua i exigència
de qualitat en les concessions d'aigua per a nous assentaments
urbans. (Mesa de 4 de febrer del 1998).

Palma, a 4 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Política de formació del Govern (Pla Mestral).

Transcorregut més d'un any d'aplicació del Pla Mestral
i del Decret 174/96, el Govern de la Comunitat Autònoma no ha
donat compte dels resultats, per tot això el Grup Parlamentari
Socialista interpel•la el Govern sobre la seva política de formació.

Palma, a 27 de gener del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb el

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

Criteris del Govern en relació amb la defensa de la
titularitat pública de l'aigua i exigència de qualitat en les
concessions d'aigua per a nous assentaments urbans.

Motius: Necessitat d'establir uns paràmetres de qualitat
de l'aigua per a consum humà i aplicació de la Llei d'aigües de
1985.

Palma, a 29 de gener del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 683/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Bover
i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
usuaris del SAD que han emprat els serveis de la Bonanova. (Mesa de
4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 684/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Bover
i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
deficiències del servei del SAD. (Mesa de 4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 685/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Bover
i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
control de la qualitat del servei del SAD. (Mesa de 4 de febrer del
1998).

 RGE núm. 686/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Bover
i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
valoració econòmica de la manca de servei als usuaris del SAD.
(Mesa de 4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 687/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Bover
i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
usuaris del SAD que han quedat desatesos a causa del canvi de gestió
d'aquest servei. (Mesa de 4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 688/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Bover
i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
causes que han motivat que usuaris del SAD hagin quedat desatesos.
(Mesa de 4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 690/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actuacions
irregulars de l'exdirector general de Formació. (Mesa de 4 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 691/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ingressos
a les Illes Balears dels fons comunitaris. (Mesa de 4 de febrer del
1998).

 RGE núm. 692/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sol•licituds
de nous allotjaments turístics presentades durant l'any 1998. (Mesa
de 4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 700/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske
i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a assortidor de combustible al port de Fornells. (Mesa de 4
de febrer del 1998).

 RGE núm. 701/98, 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 l'illa de
Mallorca. (Mesa de 4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 730/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a perceptors
de subvencions per reforestació. (Mesa de 4 de febrer del 1998).
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 RGE núm. 731/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
cessió de competències als ajuntaments. (Mesa de 4 de febrer del
1998).

 RGE núm. 732/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvencions a empreses dels sectors productius agrícola i ramader.
(Mesa de 4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 733/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
irregularitats a les benzineres. (Mesa de 4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 734/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
campanya per integrar els residents alemanys a les Balears. (Mesa
de 4 de febrer del 1998).

Palma, a 4 de febrer 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants d'usuaris del SAD han emprat els serveis de la
Bonanova a causa d'haver quedat desatesos per part de l'empresa
Servirecord?

Palma, a 26 de gener del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com s'han esmenat les deficiències produïdes del servei
del SAD per mor del traspàs de gestió a l'empresa Servirecord?

Palma, a 26 de gener del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins instruments s'empraran per poder controlar la
qualitat del servei del SAD que gestionarà l'empresa Servirecord?

Palma, a 26 de gener del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha realitzat des de la Conselleria de Presidència i de
l'Ibas, alguna valoració econòmica produïda pels efectes de la
manca de servei als usuaris del SAD?

Palma, a 26 de gener del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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

Quants d'usuaris del SAD han quedat desatesos a causa
del canvi de gestió d'aquest servei (empresa Servirecord)?

Palma, a 28 de gener del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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

Quines causes han motivat que usuaris del SAD hagin
quedat alguns dies sense rebre aquest servei a causa del canvi a
l'empresa Servirecord?

Palma, a 28 de gener del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Un nombre important de treballadors del Codefoc varen
denunciar públicament les actuacions irregulars de l'exdirector
general de Formació. Entre les denúncies se l'acusa de "tractament
vexatori, denigrant, masclista i fora de qualsevol norma d'educació".
A més, de provocar un "clima de terror laboral, estrès, depressió i
tot tipus de complicacions mèdiques..." El qualifiquen també
d'"aconseguidor i repartidor" dels fons europeus.



3982 BOPIB núm.142 - 6 de febrer del 1998

Sorprèn, a la vista d'aquesta gravíssimes acusacions, que
el Govern hagi nomenat aquesta persona per a nou càrrec com a
director general de Personal Docent.

Quines actuacions ha realitzat el Govern per comprovar
la veracitat de les denúncies del personal del Codefoc? Amb quin
resultat?

Palma, a 29 de gener del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins han estat els ingressos a les Illes Balears
provinents dels Fons estructurals comunitaris durant els anys 94,
95, 96 i 97, desglossats anualment, amb indicació del fons i
objectius als quals s'han imputat.

Quins han estat els ingressos rebuts a les Illes Balears
procedents dels Fons de cohesió de la Unió Europea durant els
anys 94, 95, 96 i 97, indicant el concepte imputat per cada any.

Quines previsions té el Govern balear dels ingressos
provinents de la Unió Europea durant els anys 1998 i 1999?

Palma, a 29 de gener del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Relació de sol•licituds de nous allotjaments turístics
presentades durant el que duim del 1998, especificant el nom i el
municipi.

Palma, a 29 de gener del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa prendre el Govern per tal
d'assegurar que la confraria de pescadors de Fornells pugui disposar
d'un assortidor de combustible al mateix port de Fornells?

Palma, a 28 de gener del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que a partir del 2 de gener 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 l'illa de Mallorca?

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

3. Quin calendari preveu el Govern balear per completar
la dotació de professors especialistes en l'educació primària a l'illa
de Mallorca?

4. Quin cost total es preveu per a la dotació completa de
professors especialistes en educació primària a l'illa de Mallorca?

Palma, a 28 de gener del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de perceptors de subvencions per reforestació
especificant nom i quantitat percebuda des dels inicis d'aquest
programa dins a l'actualitat.

Palma, a 30 de gener del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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El subsecretari d'Administracions Públiques del Govern
de l'Estat va defensar a Palma la necessitat que les comunitats
autònomes comencin a cedir competències als ajuntaments per
complir el principi de subsidiaritat que conté la Carta Europea de
l'Autonomia Local.

Quina opinió mereix al Govern de les Illes l'esmentada
proposta?

Pensa el Govern de les Illes Balears fer cas a les
recomanacions dels subsecretari d'Administracions Públiques i
cedir alguna competència als ajuntaments?

Quines competències creu el Govern que podrien ser
transferides de manera immediata als ajuntaments?

Ciutadella, 29 de gener del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

El BOCAIB de dia 13.12.97 publicava el Decret 152/97,
de 5 de desembre, pel qual es regulen els contractes de subvenció
al foment a les indústries radicades a les Illes Balears incloses en
els sectors productius agrícola i ramader.

Les ajudes es condicionen als requisits següents: que la
inversió directa en l'empresa superi els 1.000 milions de pessetes
i que afecti a indústries amb una facturació anual superior als
1.500 milions de pessetes.

Quines empreses de Balears s'ajusten a aquests requisits
i es poden acollir a les esmentades subvencions?

Aquestes ajudes es dedicaran a empreses en dificultats
o les empreses que tenguin beneficis també s'hi podran acollir?

Ciutadella, 29 de gener del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes inspeccions fa el Govern regularment en
defensa dels consumidors de les benzineres?

S'han detectat irregularitats?

Quines?

Arrel de les denúncies de l'OCU algunes comunitats
autònomes tenen previst incrementar el nombre d'inspeccions a les
benzineres. Ho ha previst d'aquesta manera el Govern de les Illes
Balears?

Ciutadella, 29 de gener del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern de les Illes Balears ha anunciat una campanya
perquè els residents alemanys s'integrin a Balears i que es preveia
el suport del Govern alemany a l'esmentada campanya.

En què consistirà l'esmentada campanya?

L'esmentada campanya abastarà totes les Balears o només
l'illa de Mallorca?

En què consistirà el suport del Govern alemany a
l'esmentada campanya?

La campanya només abastarà els ciutadans alemanys o es
tendran en compte ciutadans d'altres nacionalitats?

Si només va dirigida als alemanys, té previst el Govern
fer-ne de dirigides a altres ciutadans?

Ciutadella, 29 de gener del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

 RGE núm. 658/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aglomeració
humana del dia 20 de gener. (Mesa de 4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 659/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla energètic
de les Illes Balears. (Mesa de 4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 735/98, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas
i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a frau en la
dispensació de benzines. (Mesa de 4 de febrer del 1998).
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 RGE núm. 738/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
execució a Menorca del conveni de carreteres, tram Maó-Fornells.
(Mesa de 4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 739/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
execució a Menorca del conveni de carreteres, pas carretera
general per Ferreries. (Mesa de 4 de febrer del 1998).

 RGE núm. 740/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
execució a Menorca del conveni de carreteres, rondes nord i sud de
Ciutadella. (Mesa de 4 de febrer del 1998).

Palma, a 4 de febrer 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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració en fan els responsables de Protecció
Civil de l'aglomeració humana que es va produir el dia 20 de
gener a l'espectacle piromusical organitzat per l'Ajuntament de
Palma al Parc de la Mar?

Palma, a 26 de gener del 1998.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

En quina situació es troba l'elaboració del Pla Energètic
de les Illes Balears?

Palma, a 26 de gener del 1998.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures ha pres el Govern per a la detecció i
repressió del frau en la dispensació de benzines?

Palma, a 29 de gener del 1998.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que com a aplicació del conveni de carreteres a
Menorca durant el 1998 s'iniciarà la reforma del segon tram de la
carretera Maó-Fornells, la finalització de la qual és prevista per a
l'any 2000?

Palma, a 30 de gener del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

És cert que les obres de la variant de la carretera general
al seu pas per Ferreries s'iniciaran l'any 2000?

Palma, a 30 de gener del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

És cert que les obres de les rondes nord i sud de Ciutadella
s'iniciaran l'any 1999?

Palma, a 30 de gener del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 656/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
ampliació de l'horari d'emissió territorial de TVE. (Mesa de 4 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 679/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a places
d'allotjament turístic. (Mesa de 4 de febrer del 1998).

Palma, a 4 de febrer 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 155 i 156 del

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

Davant la nova ampliació de l'horari d'emissió territorial
a les Illes Balears per part de TVE, i davant la queixa feta pel
Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears,
el diputat sotasignant demana:

Per quin motiu no s'ha informat o consultat el Consell
Assessor de Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears?

No creu el Govern que un acord tan important mereixia
la consulta o com a mínim el coneixement del Consell Assessor?

Per què creu el Govern que serveix l'esmentat Consell
Assessor, si no se'l consulta en una qüestió tan cabdal com
aquesta?

Quins continguts es preveu que tengui aquesta ampliació
horària?

S'informarà el Consell Assessor d'aquests canvis?

Palma, a 26 de gener del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quantes autoritzacions de places d'allotjament turístic
s'han sol•licitat des de l'1 de gener de 1997 i quantes n'han
autoritzat, desglossant la informació per mesos?

Quina explicació té que augmentàs considerablement la
sol•licitud de llicències d'allotjament turístic just abans de
l'aprovació del Decret 9/98, de 23 de gener?

Quants d'establiments d'allotjaments turístics no han
passat el Pla de modernització d'allotjaments turístics?

Quantes places s'han donat de baixa per no haver passat
el Pla de modernització d'allotjaments turístics?

Quantes places d'allotjament turístic, desglossades per
cada illa, hi ha autoritzades a les Illes Balears?

Amb quina situació es troben les places d'allotjament
turístic que no tenen autorització prèvia previstes en els plans
parcials o projectes d'urbanització en tramitació després de
l'aprovació del Decret 9/98 de 23 de gener?

Com pensa gestionar el Govern la borsa d'allotjaments
turístics obsolets?

Palma, a 28 de gener del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 689/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a gestió del servei d'ajuda a domicili dependent de
l'IBAS. (Mesa de 4 de febrer del 1998).

Palma, a 4 de febrer 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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El passat dia 29 de desembre el Govern balear, mitjançant
l'IBAS, va adjudicar a l'empresa Servirecord, amb seu a Saragossa
i sense cap vincle ni infraestructura a les Illes Balears, la gestió en
exclusiva del servei d'ajuda a domicili que fins aleshores s'havia
gestionat satisfactòriament per part de tres cooperatives de
treballadores familiars de Mallorca, entitats d'economia social sense
afany de lucre.

Aquest fet ha provocat la lamentable situació que persones
necessitades del servei, fins a 300 persones a dia 8 de gener sobre
un total de 700, no reben la necessària atenció del servei d'ajuda a
domicili provocant autèntics drames personals i familiars.

Aquesta política incideix inexorablement cada vegada més
en una precarització dels serveis prestats i afectarà directament en
la qualitat de vida dels usuaris.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent Proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
perquè l'IBAS denunciï el contracte amb l'empresa Servirecord per
a la gestió del servei d'ajuda a domicili per manifesta incapacitat
tècnica per dur endavant la seva correcta gestió.

2.- Que s'avaluin econòmicament els perjudicis ocasionats
a l'IBAS, així com als beneficiaris del servei i exigeixin les
oportunes indemnitzacions.



3986 BOPIB núm.142 - 6 de febrer del 1998

3.- Que de forma provisional i urgent i mentre es torni
a adjudicar el servei es contractin els anteriors adjudicataris.

4.- Que en totes les adjudicacions i contractacions que
realitzi el Govern de les Illes Balears o qualsevol dels organismes
que d'ell depenguin, exigeixin i comprovin la capacitat tècnica,
des de tots els punts de vista, de les empreses adjudicatàries,
especialment quan es tracti de serveis socials personals.

Palma, a 29 de gener del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 4370/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a Pla d'ordenació de la badia
de Fornells (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

1- a) Situació en què es troba la redacció del Pla
d'ordenació de la badia de Fornells:

Es troba redactat el Plec de bases per a la contractació
de l'elaboració de l'abans citat pla, trobant-se pendent la seva
aprovació.

b) Data prevista per a la seva finalització:

- Una vegada contractat, es preveu un termini de 6
mesos per a la seva redacció.

- Per a la seva tramitació, es preveu un termini de 4
mesos.

Es considera que el Pla pot ser aprovat definitivament
durant el proper any 1998.

2.- Estudi d'impacte ambiental:

El Plec de bases contempla que l'abans citat Pla haurà
d'incloure un estudi d'avaluació d'impacte ambiental.
 

Palma, 3 d'octubre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 4398/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a actuacions
conjuntes entre el MAPA-CAIB per l'any 1997 (BOPIB núm. 119
de 12 de setembre del 1997).

Si bé estava previst formalitzar el present any un protocol
entre la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria de la CAIB i
el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per aprovar un
programa d'actuacions conjuntes per a l'exercici econòmic de 1997,
no s'ha formalitzat fins a la data l'esmentat protocol i es desconeix
en aquests moments si es podrà dur a terme. Malgrat l'anteriorment
exposat, i per no ser això limitatiu, s'han iniciat per part de la
Conselleria els tràmits per a la contractació de les obres d'interès
general incloses en el projecte de protocol amb finançament de la
CAIB, i que són les següents:

- Proveïment d'aigua potable a la zona rural de Favàritx en
el terme municipal de Maó (Menorca), amb un pressupost
d'execució per administració de 36.291.449 pessetes (amb projecte
aprovat).

- Millora de les sèquies principals de la xarxa de reg del
Sindicat de diverses fonts de la vall de Sóller (Mallorca), amb un
pressupost estimatiu d'execució per administració de 103 milions de
pessetes (amb projecte en fase de redacció).
 

Palma, 24 de setembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 4399/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a obres de millora dels
camins rurals a les nostres illes (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre
del 1997).

A l'any 1997 s'executaran per part de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria a les Illes Balears les obres de
condicionament del camins rurals següents:

MENORCA:
A Ferreries, el camí de Tramuntana.

EIVISSA:
A Sant Antoni de Portmany i Sant Joan de Labritja, el camí de Cas
Turs.

MALLORCA:
A Andratx, el camí de ses Penyes.
A Sóller, el camí de Rocafort, el de s'Ermita i el de s'Illeta.
A Artà, el camí de s'Hort des Brill, el dels Olors, i el de sa Farinera.
A Fornalutx, el camí dels Abats.
A Porreres, el camí de Son Mesquida i el de sa Pedrera.
A Sencelles, el camí de Montuïri, el de Son Frasoi, el de Binifuell,
el de Morelló, el de sa Rajola i el de Can Cabo.
A Calvià, el camí de Son Torres i els ramals de Son Torres.
A Llubí, el camí de ses Rotes de Son Ramon.
A Banyalbufar, el camí de la Font de la Vila.
A Estellencs, el camí vell d'Andratx.
A Sant Joan, el camí de Cas Saboners.
A Campos, el camí dels Banys, i el de sa Canova.
A Sineu, el camí de Son Tei i el de Son Font.
 

Palma, 24 de setembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 4419/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a cost de la celebració de la
Copa Davis a Cala Rajada (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre
del 1997).

L'aportació del Govern balear va ser de 10.000.000.-
pessetes, amb càrrec a la partida 1340145710164000.

L'aportació de l'Ibatur ha estat de 10.000.000 pessetes.
 

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

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 4420/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a creació d'una xarxa
d'assessors lingüístics a les Illes Balears (BOPIB núm. 119 de 12
de setembre del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha iniciat
durant l'exercici pressupostari de 1997 l'experiència de creació
d'una xarxa d'assessors lingüístics per cobrir les necessitats dels
diversos col•lectius de la nostra comunitat.

Enguany s'ha previst l'entrada en funcionament d'aquesta
xarxa de manera experimental.

Durant el 1997 es posaran a disposició dels col•lectius
amb els quals s'ha signat conveni de col•laboració dues persones
professionals lingüistes, que realitzaran els treballs
d'assessorament.

En principi s'engega l'experiència a l'illa de Mallorca;
això no obstant, a final de l'exercici de 1997 es farà una avaluació
dels resultats obtinguts i, si aquests són satisfactoris, s'ampliarà
l'abast de la xarxa a tota la CAIB.

El pressupost previst per al desenvolupament d'aquesta
acció és de 3.540.000.- PTA (tres milions cinc-centes quaranta mil
pessetes).
 

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

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 4486/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eberhard Grosske, relativa a prevenció d'incendis a
Eivissa (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

S'han planificat treballs de silvicultura preventiva a l'illa
d'Eivissa, en una extensió de 35 ha, per un import de 17.388.724
pessetes.

També s'han previst les següents inversions en
infraestructures:

- Instal•lació d'una torre de vigilància d'incendis, de 15
metres d'altura, a la Talaia de Camp Vell, per un import de
8.938.227 pessetes.

- Senyalització de risc d'incendis per un import de 800.000
pessetes.

- Instal•lació de dos dipòsits d'aigua contra incendis
provists de tapes relliscants per a possibilitar la càrrega per
helicòpters, per un import de 3.012.550 pessetes.

La inversió total en prevenció fou de 30.139.501 pessetes.

La inversió que es reservarà per a l'illa d'Eivissa el 1998
s'acomodarà a les disponibilitats econòmiques de l'esmentat
exercici.
 

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

Litoral:
Miquel Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 4487/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Eberhard Grosske, relativa a Pla comarcal d'incendis a
Eivissa (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

Una vegada aprovat el Pla comarcal de defensa contra els
incendis forestals a l'illa d'Eivissa, s'han dut a terme les següents
actuacions:

- Construcció i instal•lació de dos dipòsits d'aigua dins
zones forestals d'alt risc d'incendi, dins els termes municipals de
Sant Joan de Labritja i Sant Josep: 2.600.000 pessetes.

- Millora de camins forestals per tal de facilitar l'accés a
l'incendi per part dels bombers del Consell Insular i de les brigades
forestals d'extinció: 18.031.000 pessetes.

- Adquisició d'una estructura desmuntable per tal que el
vigilant d'incendis pugui pujar a la part damunt de l'edifici que
Telefònica té a la Talaia de Sant Llorenç, dominant d'aquesta
manera tot el paisatge de l'illa: 933.000 pessetes.

- Realització de treballs de prevenció d'incendis
mitjançant una reducció, control i ordenació del combustible
forestal (62,5 Ha): 30.841.000 pessetes.

- Inversió anual aproximada de 60 milions de pessetes,
destinada a:
1.- Contractació de personal especialitzat d'extinció d'incendis per
a les campanyes d'estiu: Brigades de Sefobasa i retens eventuals
destacats dins el Parc de Bombers del Consell.
2.- Millora de la xarxa de vigilants d'incendis durant l'estiu, passant
dels 3 que hi havia abans fins als 6 que es contracten ara.
3.- Contractació i destacament a l'aeroport d'Eivissa de dos avions
Dromader de càrrega en terra i 2.500 litres de capacitat.
 

Palma, 6 de novembre del 1997.
La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral.
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Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 4497/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a contractació de Pere Rotger
(BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

El Sr. Pere Rotger té relació laboral amb l'Institut Balear
de Desenvolupament Industrial, del qual és gerent.

Les condicions demanades són les següents:

- El termini del contracte és de tres anys.

- El sou brut anual és de 7.500.000 pessetes.

- L'horari serà el vigent en cada moment en les
disposicions laborals pròpies del sector.

- Les funcions que desenvoluparà com a gerent són les
establertes a l'article 25 del Decret 110/1997, d'1 d'agost, de
constitució de l'entitat de dret públic sotmesa a l'ordenament
jurídic privat "Institut Balear de Desenvolupament Industrial".
 

Palma, 24 d'octubre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 4498/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a nombre de declarants per IRPF
a les Illes Balears (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

La Conselleria d'Economia i Hisenda del Govern balear
no pot subministrar aquesta informació ja que tan sols l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) de Balears disposa
d'aquestes dades.
 

Palma, 23 de setembre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 4499/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a persones contractades a les Illes
Balears durant el 1997 (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del
1997).

Cal assenyalar que la competència en matèria de
contractació i, per tant, l'organisme que pot quantificar el nombre
de persones contractades a les Illes Balears durant 1997
desglossant-les per tipus de contracte i per sectors és l'INEM, per
la qual cosa i fins que la transferència en matèria d'ocupació no
sigui un fet la Conselleria de Treball i Formació no disposa de
dades al respecte.
 

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

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 4507/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a notificació a la
companyia Flebasa (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

La Resolució de 8 d'agost de 1997 de la Direcció General
de Costes i Ports per la qual es denegava l'entrada i atracament del
vaixell "Rolón Plata" al port de Ciutadella va ser notificada a la
companyia Flebasa el mateix dia 8 d'agost a les 14,05 hores.
 

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

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 4508/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a exigència d'un
remolcador o hèlice addicional a Flebasa (BOPIB núm. 119 de 12
de setembre del 1997).

A l'expedient que posseïm en aquesta Direcció General de
Costes i Ports figura  la següent documentació:

-Còpia de l'escrit de 12 de juny de 1997, amb segell
original d'entrada a l'entitat Flebasa el dia 13 de juny, pel qual la
Direcció General comunicava a l'esmentada entitat el tancament del
port de Ciutadella al vaixell "Rolón Plata" fins que no complís la
condició d'utilització d'un remolcador per efectuar la maniobra
d'atracada, tot això d'acord amb  l'informe emès el 5 de juny de
1997 pel capità marítim de Ciutadella.

-Còpia d'un fax tramès el 13 de juny de 1997 a l'entitat
Flebasa pel qual la Direcció General dóna trasllat d'un altre fax de
la mateixa data, emès pel capità marítim, en el qual es modificaven
les condicions per les quals es tancava el port de Ciutadella al
vaixell "Rolón Plata", on s'incloïa, a més de la necessitat del
remolcador, una nova condició -"que el vent del primer quadrant
sigui igual o superior a força 4 en l'escala Beaufort"- i on
s'informava que el vaixell "Rolón Plata" no podrà atracar quan es
donin les condicions que s'hi especifiquen.
 

Palma, 8 d'octubre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 4509/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a ordenació d'usos del
port de Ciutadella (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

El Govern balear no té previst en aquest moment redactar
el Pla d'usos del port de Ciutadella.
 

Palma, 3 d'octubre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.
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Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 4510/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a amarraments del
port de Ciutadella (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

La capacitat d'embarcacions nàuticoesportives del port
de Ciutadella es veu en certa manera limitada per la línia regular
de trànsit comercial.

El nombre d'amarraments per a embarcacions fixes és de
186.

El nombre d'amarraments per a embarcacions de trànsit
és de 38.

A l'actualitat no existeix cap concessió administrativa
que disposi de punts d'amarrament.
 

Palma, 3 d'octubre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 4511/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a autoritzacions
d'atracament al port de Ciutadella (BOPIB núm. 119 de 12 de
setembre del 1997).

Durant els mesos de juny, juliol i agost s'ha autoritzat
l'atracament d'embarcacions nàuticoesportives de trànsit al port de
Ciutadella que a continuació es relacionen:

Juny, 369
Juliol, 672
Agost, 652

S'adjunta full en el qual es detallen les autoritzacions
realitzades per dies.
 

Palma, 3 d'octubre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.

El full adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 4512/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a la caulerpa taxifolia
(BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

Tan sols es preveuen actuacions d'eradicació de caulerpa
taxifolia a Cala d'Or i Portopetro perquè tan sols es coneixen
colònies de l'alga a Cala d'Or i Portopetro.

A Menorca no es preveuen actuacions d'eradicació perquè
no es coneixen colònies de l'alga tòxica. No obstant això, anualment
es fa a Menorca una campanya de prospecció de tots els punts
considerats de risc -22 ports i cales- sense que durant 1997 se
n'hagin trobat colònies.
 

Palma, 23 de setembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 4513/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a propostes als
programes Integra i Horizon, 98-99 (BOPIB núm. 119 de 12 de
setembre del 1997).

Sota la responsabilitat de la Direcció General de Formació
de la Conselleria de Treball i Formació, com a organisme públic
responsable, es presentaren a la Unitat Administradora de l'FSE les
sol•licituds que figuren a continuació per incloure-les en el
programa operatiu de la iniciativa comunitària "Empleo y RR.HH.",
capítols Integra i Horizon, en relació a la convocatòria 98-99.

Integra.

Promotor: Fundació Deixalles.
Pressupost sol•licitat: 95.400.000 ptes.
Descripció: El projecte contempla dues estructures

bàsiques; d'una banda, la de connexió i de coordinació i, d'altra, la
de relació amb els centres base de treball social i amb l'estructura
empresarial. Es pretén la col•locació laboral de persones
desfavorides per compte d'altri; la constitució d'una empresa de
serveis com a resultat de processos formatius i la inserció
sociolaboral de persones amb distints problemes socials en projectes
industrials vinculats al treball mediambiental.

Finançament sol•licitat: GB, 30.700.000 ptes; altres
públics, 17.000.000 ptes; FSE, 47.700.000 ptes.

Promotor: Intress.
Pressupost inicial: 47.153.595 ptes.
Descripció: Creació d'empreses d'inserció social per

potenciar l'ocupació i l'autoocupació. Investigació en l'àmbit de les
noves perspectives d'ocupació i dels corresponents perfils
professionals. Donar formació ocupacional als beneficiaris dels
serveis socials.

Finançament sol•licitat: GB, 12.276.798 ptes; altres
públics, 10.300.000 ptes; FSE, 23.576.797 ptes. Privat, 1.000.000
ptes.

Promotor: Consell Insular de Menorca.
Pressupost sol•licitat: 20.726.000 ptes.
Descripció: Formació del col•lectiu de famílies

monoparentals que els permeti millorar l'accés al mercat laboral i
les possibilitats d'ocupació o d'autoocupació, així com la seva
integració social. Col•laborar en la recuperació i conservació del
patrimoni arqueològic, històric i etnològic de Menorca i fomentar
les activitats per mantenir l'equilibri entre home i medi ambient.

Finançament sol•licitat: GB, 9.326.700 ptes; CIM,
1.036.300 ptes; FSE, 10.363.000 ptes.
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Promotor: Consell Insular de Menorca.
Pressupost sol•licitat: 7.600.000 ptes.
Descripció: Els objectius que es plantegen són el foment

de la solidaritat social i el foment de la contractació de persones
extoxicòmanes en situació d'atur, amb la finalitat de rehabilitar-les
i d'insertar-les socialment.

Finançament sol•licitat: GB, 3.040.000 ptes; CIM,
760.000 ptes; FSE, 3.800.000 ptes.

Promotor: Caritas Diocesana de Mallorca.
Pressupost sol•licitat: 50.750.000 ptes.
Descripció: Aconseguir que els beneficiaris realitzin

projectes d'inserció sociolaboral mitjançant la realització
d'activitats destinades a conèixer, identificar i analitzar els
problemes socials i  la recerca d'alternatives i, d'altra banda,
activitats destinades a posar en marxa formació tècnica, sanitària
i de cultura general, passant per l'alfabetització, el
desenvolupament d'habilitats socials fins a la col•locació laboral.

Finançament sol•licitat: GB, 11.000.000 ptes; altres
públics, 11.000.000 ptes; FSE, 25.375.000 ptes; privat, 3.375.000
ptes.

Promotor: Es Refugi.
Pressupost sol•licitat: 45.700.000 ptes.
Descripció: Creació d'un procediment de rehabilitació

integral, amb atenció especialitzada i individual als usuaris, que
contempli la formació i la inserció laboral com a nucli de la
intervenció; que faciliti la recuperació o l'adquisició de les
habilitats socials necessàries per a una posterior inserció en el
mercat laboral en empreses i/o mitjançant la formació de petites
empreses de treball associat.

Finançament sol•licitat: GB, 15.140.000 ptes; privat,
7.710.000 ptes; FSE, 22.850.000 ptes.

Promotor: Fundación Hombre Libre.
Pressupost sol•licitat: 158.860.000 ptes.
Descripció: Realitzar itineraris formatius personalitzats,

mitjançant els quals els beneficiaris podran obtenir una titulació
acadèmica bàsica i una formació professional. Assessorar,
informar i orientar els beneficiaris en el seu procés d'incorporació
al mercat laboral. Preparar i formar els professionals per
aconseguir una correcta execució del projecte i sensibilitzar
l'opinió pública i informar els agents socials i professionals del
sector.

Finançament sol•licitat: GB, 65.132.600 ptes; privat,
14.297.400 ptes; FSE, 79.430.000 ptes.

Promotor: Ajuntament d'Eivissa.
Pressupost sol•licitat: 27.532.720 ptes.
Descripció: Investigar quins són els sectors productius

que demanen ocupació a l'actualitat i en el futur, i determinar els
perfils professionals que es requereixen. Formar les persones
usuàries dels serveis socials municipals. Formació ocupacional
adequada i formació bàsica en habilitats socials o competències de
base -rehabilitació funcional i social- necessàries per accedir al
mercat de treball.

Finançament sol•licitat: GB, 2.400.000 ptes; altres
públics, 10.366.720 ptes; FSE, 13.766.000 ptes; privat, 1.000.000
ptes.

Promotor: Consell Insular de Menorca.
Pressupost sol•licitat: 44.000.000 ptes.
Descripció: Crear un recurs d'orientació per a immigrants

nord-africans. Mesures d'acompanyament; de creació de
microempreses relacionades amb el medi ambient.

Finançament sol•licitat: GB, 9.600.000 ptes; altres públics,
6.000.000 ptes; FSE, 22.000.000 ptes; privat, 6.400.000 ptes.

Horizon

Promotor: Centro Uno.
Pressupost sol•licitat: 83.650.000 ptes.
Descripció: Foment de la solidaritat social i la igualtat

d'oportunitats a través de la millora de les possibilitats d'accés al
mercat laboral de les persones amb discapacitats físiques.
Específicament aquest objectiu general s'aplicaria a un grup pilot
per a la seva formació i inserció laboral en l'àmbit de les noves
tecnologies informàtiques i de comunicació. L'objectiu conductual
del projecte és la creació i desenvolupament d'itineraris formatius
adequats per a la inserció laboral dels discapacitats.

Finançament sol•licitat: FSE, 41.825.000 ptes; GB,
33.460.000 ptes; altres públics, 8.365.000 ptes.

Promotor: Ajuntament de Palma.
Pressupost sol•licitat: 115.201.816 ptes.
Descripció: Oferir un servei integral d'inserció laboral

dirigit a persones amb discapacitat psíquica, amb la finalitat de
posar al seu abast alternatives de formació, orientació i
assessorament personalitzades i feina. Al mateix temps, mobilitzar
els recursos adequats per atendre les seves necessitats personals:
familiars, habitatge, participació en la societat.

Finançament sol•licitat: FSE, 57.600.908 ptes; GB,
28.800.454 ptes; altres públics, 28.800.454 ptes.

Promotor: UNAC.
Pressupost sol•licitat: 110.147.616 ptes.
Descripció: Diverses entitats han constituït una xarxa local

per desenvolupar conjuntament un projecte de formació,
entrenament laboral i creació de llocs de treball per a 40 joves
discapacitats psíquics relacionats amb activitats d'agricultura
ecològica, d'espais verds naturals i de manteniment de plantes
d'interior en el nou aeroport de Palma.

Finançament sol•licitat: FSE, 55.073.808 ptes; GB,
55.073.808 ptes.
 

Palma, 29 de setembre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 4514/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a contractes-programa
de formació vigents (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

Entitats: CAEB, PIME Balears, UGT Balears i CCOO
Illes.

Data signatura: 7 de novembre de 1996.
Vigència: 30 de juny de 1999.
Cost total: 375.459.700 ptes.
Aportacions: 50% FSE; 50% Govern balear.
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Entitat: Ajuntament de Sant Llorenç del Cardassar.
Data signatura: 17 de desembre de 1996.
Vigència: 30 de juny de 1999.
Cost total: 25.421.769 ptes. per al període 96-97.
Aportacions: 50% FSE; 25% Govern balear; 25%

Ajuntament de Sant Llorenç.

Entitat: Ajuntament de Calvià.
Data signatura: 20 de febrer de 1997.
Vigència: 31 de desembre de 1999.
Cost total: 60.263.460 ptes. per a l'any 1997.
Aportacions: 50% FSE; 25% Govern balear, 25%

Ajuntament de Calvià.

Entitat: Ajuntament d'Artà.
Data signatura: 17 de desembre de 1996.
Vigència: 30 de juny de 1999.
Cost total: 9.953.367 ptes. per al període 96-97.
Aportacions: 50% FSE; 25% Govern balear, 25%

Ajuntament d'Artà.

Entitat: Ajuntament de Palma
Data signatura: 18 de juliol de 1997.
Vigència: 31 de desembre de 1999.
Cost total: 18.453.600 ptes. per a l'any 1997.
Aportacions: 50% FSE; 18% Govern balear, 32%

Ajuntament de Palma.

Entitat: Unión Sindical Obrera.
Data signatura: 17 de desembre de 1996.
Vigència: 30 de juny de 1999.
Cost total: No figuren compromisos quantitatius. Es

determinen en els expedients d'accions formatives d'acord amb les
necessitats i disponibilitats pressupostàries.

Aportacions: 50% FSE; 50% Govern balear.

Entitat: Ajuntament de Ciutadella.
Data signatura: 5 de juny de 1997.
Vigència: 31 de desembre de 1999.
Cost total: 24.000.000 ptes.
Aportacions: 50% FSE; 25% Govern balear, 25%

Ajuntament de Ciutadella.

Entitat: STEI.
Data signatura: 29 de juliol de 1996.
Vigència: 30 de juny de 1999.
Cost total: No figuren compromisos quantitatius. Es

determinen en el expedients d'accions formatives d'acord amb les
necessitats i disponibilitats pressupostàries.

Aportacions: 50% FSE; 50% Govern balear.
 

Palma, 25 de setembre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 4515/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a tècnics de l'Ibasan
(BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

- Tècnics superiors i data del contracte:
Gabriel de Juan Coll, 07.05.89.
Asunción Moscardó Covo, 18.07.89.
Ana Rossell Garau, 01.08.89.
Juan José Romero Bosch, 01.10.90.
Pedro Iturbide Servera, 19.03.90.
José Francisco García Mas, 17.09.90.
Bernardo Salvà Alloza, 19.07.91.
Pilar Atienza Mas, 04.11.96.

- Tècnics de grau mig i data del contracte:
Francisco Vidal Astorga, 01.11.89.
Antoni Parietti Delgado, 08.01.90.
Miguel Trobat Fullana, 01.03.97.

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

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 4516/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a consorci de Son
Tugores (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

Any 1996.
Aportació CAIB al centre de Son Tugores, 95.000.000 ptes.
Cobrir pressupost any 96, 15.000.000 ptes.
Pròrroga beques a minusvàlids, 226.314 ptes.
Aportació CAIB al centre de Son Tugores (en substitució del CIM),
20.000.000 ptes.

Any 1997.
Aportació CAIB al centre de Son Tugores, 95.000.000 ptes.
 

Palma, 25 de setembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 4550/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a denúncia dels veïns de la barriada de
ses Figueres (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, atesa la
denúncia cursada pels veïns de la barriada de ses Figueres -Eivissa-
ha actuat tal i com té encomanat per mandat legal i  ha transmès la
denúncia a l'entitat local o concessionària del servei d'aigües
corresponent, d'acord amb la Llei reguladora de bases de règim
local, entre les quals s'indiquen com a irrenunciables -article 26- el
proveïment domiciliari d'aigües que es podrà exercir en una de les
formes que preveu el Reglament de serveis de les corporacions
locals.
 

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

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4553/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a campanyes publicitàries (BOPIB núm.
119 de 12 de setembre del 1997).

L'Ibatur, en data 31 d'agost, ha duit a terme una campanya
publicitària a nivell nacional consistent en la difusió de l'espot "La
Creación", en les versions de 20" i 7" per l'ens públic Radiotelevisió
Espanyola, amb la finalitat d'incrementar el turisme nacional. El
cost de l'esmentada campanya ha estat de 50.000.000 de pessetes.
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Per altre costat, amb data 25 d'abril de 1997, es va
subscriure un conveni de col•laboració amb el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera i amb el Foment del Turisme d'Eivissa per
dur a terme una campanya publicitària en el mercat francès amb
la finalitat d'incrementar el nombre de visitants. L'aportació de
l'Ibatur en el marc de l'esmentat conveni fou de 4.025.962
pessetes.

Amb data 9 de maig de 1997 es va subscriure un conveni
de col•laboració amb l'entitat Tiempo Libre S.A. per dur a terme
una campanya de publicitat a Madrid mitjançant la fixació de
cartells a 30 autobusos de l'E.M.T., amb la finalitat de potenciar
el turisme nacional. L'aportació econòmica de l'Ibatur en el marc
del conveni esmentat és de 2.500.000 pessetes.

No està previst desenvolupar més campanyes durant el
1997.
 

Palma, 24 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 4554/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a audiovisuals i diapositives
(BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

L'Ibatur, en data d'avui, ha encarregat a l'empresa Fokus,
Produccions Audiovisuals, la realització de 300 diapositives amb
un cost d'1.650.000 pessetes.
 

Palma, 3 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 4555/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a presentacions duites a terme
(BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

Presentacions duites a terme durant el present any:

Suècia, 4.457.210 ptes.
Noruega, 3.027.484 ptes.
Finlàndia, 3.912.849 ptes.
Dinamarca, 5.015.523 ptes.
Londres, 6.031.204 ptes.
París, 5.895.536 ptes.
Roma, 4.890.469 ptes.

Amb el Foment del Turisme de Mallorca es va signar un
conveni per realitzar unes presentacions en el Regne Unit -
Anglaterra i Escòcia. El cost previst per aquestes presentacions és
de 15.500.000 pessetes.
 

Palma, 3 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 4559/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a finançament extern per a l'apartat
d'ajudes a la promoció (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del
1997).

Dins el pressupost per al 1997 la Conselleria de Turisme
no té prevista cap partida de 200 milions de pessetes de finançament
extern.
 

Palma, 27 de novembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 4561/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a estudis de mercat i conjuntura (BOPIB
núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

Els estudis encarregats per l'Ibatur fins al dia d'avui són:
- Índex preus turístics del 1997, encarregat conjuntament

amb la Conselleria d'Hisenda, realitzat pel Departament d'Economia
i Empresa de la UIB. L'aportació de l'Ibatur serà d'1.312.500
pessetes.

- Informe sobre previsió de la campanya turística de l'any
1997 i l'avanç de 1998, encarregat conjuntament amb la Conselleria
d'Economia i Hisenda, realitzat pel Departament d'Economia i
Empresa de la UIB. L'aportació de l'Ibatur serà de 815.000 pessetes.

- El sector turístico balear y el turismo de golf en Baleares,
a realitzar per la CAEB -Confederació d'Associacions Empresarials
de Balears- amb una aportació econòmica de l'Ibatur d'un import de
10.000.000 de pessetes.

- Equipamientos y actividades alojamientos temporada
baja, encarregat a Gadeso per un import de 2.000.000 de ptes.
 

Palma, 3 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 4563/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a millora de l'entorn turístic (BOPIB
núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

Activitats duites a terme per l'Ibatur dins l'apartat de
millora de l'entorn:

Amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera: Campanya
de millora de l'entorn turístic, 6.000.000. Campanya de millora de
l'entorn, 10.000.000.

Amb el Consell Insular de Menorca: Campanya de millora
de l'entorn, 5.500.000.

Amb l'Ajuntament d'Escorca, 7.000.000.

Amb l'Ajuntament de Campos, 10.000.000.
 

Palma, 3 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.
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Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 4564/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a seminaris i congressos (BOPIB
núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

Seminaris i congressos als quals ha assistit l'Ibatur
durant aquest anys:

- Seminari de regions insulars UE (Martinica): 5.761
ptes.

- Reunió per a la celebració del Congrés NAITA
(Palma): 12.500 ptes.

- Congrés ASTA (Escòcia): 243.485 ptes.
 

Palma, 3 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 4565/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a noves tecnologies (BOPIB núm.
119 de 12 de setembre del 1997).

L'Ibatur, en data 23 d'abril, signa un conveni amb
l'Associació d'Hotelers de la platja de Muro per dur a terme una
sèrie d'actuacions, una de les quals fou la realització i distribució,
en els mercats austríac, alemany i suís, d'un CD ROM de la zona
turística de la platja de Muro. L'aportació de l'Ibatur és de
3.500.000 pessetes, d'un pressupost estimat d'11.876.250 pessetes.

L'Ibatur està elaborant un CD ROM de promoció
turística de les Illes Balears. El cost dels treballs de realització per
al 1997 importen un total de 3.400.000 pessetes.
 

Palma, 3 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 4566/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a despeses amb càrrec a la partida
1210175110120200 (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
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 4567/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a despeses amb càrrec a la partida
1210175110122000 (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
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 4568/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a despeses amb càrrec a la partida
1210175110122109 (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
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 4569/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a despeses amb càrrec a la partida
1210175110123000 (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
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 4570/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a despeses amb càrrec a la partida
1210175110122706 (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
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 4571/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a transferències corrents amb càrrec a la
partida 1210175110140400 (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
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 4572/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a transferències corrents amb càrrec a la
partida 1210175110144200 (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.
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Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 4573/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a inversions amb càrrec a la partida
1210175110160101 (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
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 4574/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a inversions amb càrrec a la partida
1210175110162200 (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
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 4575/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a inversions amb càrrec a la partida
1210175110162300 (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
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 4576/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a inversions amb càrrec a la partida
1210175110164000 (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
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 4577/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a inversions amb càrrec a la partida
1210175110164012 (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
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 4578/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a inversions amb càrrec a la partida
1210175110160100 (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
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 4579/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a inversions amb càrrec a la partida
1210175110162200 (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
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 4580/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a inversions amb càrrec a la partida
1230175120162300 (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
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 4581/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí, relativa a inversions amb càrrec a la partida
1230175120164000 (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
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 4589/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a la variant de
Ferreries (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

La variant de Ferreries, la realització de la qual està
prevista en el conveni a signar amb el Ministeri de Foment, té dues
possibilitats:

La primera i més ambiciosa inicia el traçat abans de
l'arribada a la població i es desvia cap a la dreta en el sentit Maó-
Ciutadella. La seva construcció necessita un viaducte i diverses
zones de túnel.

La segona possibilitat, de menor impacte, aprofitaria el
tram recte de la travessia actual i en essència suposaria l'execució
d'un túnel en perllongament d'aquesta travessia.

No hi ha cap decisió presa entre aquestes dues
possibilitats; no obstant això, es realitzarà un estudi informatiu.
 

Palma, 29 de setembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.
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Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 4590/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a la carretera de
Maó-Fornells (BOPIB núm. 119 de 12 de setembre del 1997).

El projecte d'eixamplament i millora del paviment de la
carretera Maó-Fornells, del p.k. 7.550 al p.k. 19.100 (cruïlla
Favàritx-cruïlla sa Roca) fou redactat pel Departament de
Carreteres el mes de juliol del 1995.

Aquest projecte no ha estat aprovat per aquesta
conselleria. Ara s'està revisant per donar una solució menys
ambiciosa des del punt de vista de les característiques tècniques
-traçats en planta i alçat- i amb la finalitat d'obtenir una solució
que faci compatible la major adequació a l'entorn i conservació del
major nombre d'arbres existents al llarg del traçat amb una
conducció segura i còmoda per als usuaris.

L'esmentat projecte s'ha inclòs en el conveni amb el
Ministeri de Foment.
 

Palma, 29 de setembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 4607/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a compra d'una finca
al camí vell de Bunyola (BOPIB núm. 122 de 26 de setembre del
1997).

El Govern no ha comprat directament cap finca situada
en el camí vell de Bunyola al Ministeri de Defensa.

Ja que no ha existit cap compra, no s'ha pagat cap preu.
 

Palma, 9 d'octubre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 4608/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a comissions mixtes
per a la redacció dels plans territorials parcials (BOPIB núm. 122
de 26 de setembre del 1997).

1.- Les esmentades comissions han de jugar el paper
que, a partir de la Llei 8/87, d'1 d'abril, d'Ordenació del Territori
de les Illes Balears, es requereix per tal d'assolir una coordinació
entre les administracions, especialment pel que fa a la informació
territorial i la seva actualització, així com també a les diferents
fases de tota ordenació territorial: anàlisi, diagnòstic, planejament,
informació pública i tramitació.

2.- D'altra banda, en aplicació dels principis de la Carta
Europea d'Ordenació del Territori, qualsevol procés d'ordenació
territorial ha de complir amb les característiques de ser:
democràtic, és a dir, participatiu de l'opinió pública i dels
representants polítics; dinàmic, és a dir, que ha d'incloure els
processos d'interacció, canvi de la situació i regulació de les
decisions, propi de qualsevol sistema; global, és a dir, que ha
d'incorporar tots els aspectes de la realitat territorial, tant pel que
fa a la coordinació administrativa com per a la concertació dels
agents socials.

3.- Vistos els punts anteriors, en aquest sentit, per
aconseguir que tot això sigui possible, resulta més que necessari que
les esmentades comissions mixtes es comprometin a col•laborar
amb el Govern i que, al mateix temps i sempre respectant les
competències que cadascuna ha assumit, actuïn com a transmissores
de la voluntat dels ajuntaments, de les institucions -civils, militars,
eclesiàstica-, de les organitzacions de la societat i de la població en
general.

Com a conclusió, el Govern vol, sense renunciar a les
seves competències, posar en marxa el procés anteriorment descrit.
Les comissions hauran de detectar la problemàtica específica de
cada territori i coordinar les propostes amb la resta de la Comunitat
Autònoma.
 

Palma, 21 d'octubre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 4614/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a cost de la campanya publicitària
"Veniu a conèixer Balears" (BOPIB núm. 122 de 26 de setembre del
1997).

L'Ibatur no ha contractat la campanya publicitària duita a
terme sota el lema "Veniu a descobrir Balears".
 

Palma, 24 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
BA) 

A la Pregunta RGE núm. 4625/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a adquisició del Palau Saura de
Ciutadella. (BOPIB núm. 122 de 26 de setembre del 1997).

1.- El Govern no ha contestat encara expressament a
l'Ajuntament de Ciutadella la seva petició, la qual, per altra banda,
anava dirigida també a altres institucions com, per exemple, al
Consell Insular de Mallorca o al Govern central.

2.- El Govern no troba que l'afirmació "continuar amb la
política d'adquisicions duita a terme..." soni a sarcasme: per
continuar amb una política d'adquisicions tan sols basta que hi hagi
una adquisició anterior.

3.- Les necessitats administratives del Govern a l'illa de
Mallorca són molt superiors a les de les illes de Menorca i Eivissa.
 

Palma, 9 d'octubre del 1997.
La Conselleria de Presidència.
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Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 4626/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la campanya "Agafa el teu
descompte al vol" (BOPIB núm. 122 de 26 de setembre del 1997).

La campanya publicitària no s'ha de considerar un cost
econòmic de la devolució dels descomptes aeris. El Govern hauria
incorregut en un incompliment de la seva responsabilitat de
mantenir informat el ciutadà si no hagués donat la màxima
informació possible sobre la forma d'exercir el dret a què se li
tornin les quantitats ingressades en excés motivades pel canvi en
el sistema d'aplicació de descomptes a residents, que va esser
corregit amb posterioritat.

Informar els ciutadans de manera oficial de les mesures
que han d'adoptar els usuaris per reclamar la devolució dels
descomptes indeguts, tal com ja va recordar el Grup Parlamentari
Socialista en la Proposició no de llei núm. 141/97, és una
obligació inexcusable independentment de la devolució efectiva
i del nombre d'usuaris afectats.
 

Palma, 22 d'octubre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 4636/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a concessió d'emissores
privades per a la prestació del servei públic de radiodifusió
(BOPIB núm. 122 de 26 de setembre del 1997).

El Consell de Govern no ha aprovat cap concessió
d'emissores privades per a la prestació del servei públic de
radiodifusió en ones mètriques amb modulació de freqüència
d'ençà de l'entrada en vigor del Decret 86/1995, de 7 de setembre.

El Govern balear, mitjançant Resolució de la consellera
de Presidència, té previst convocar concurs públic per a la
prestació del servei públic de radiodifusió en ones mètriques amb
modulació de freqüència en breu termini, d'acord amb el Reial
Decret 1388/1997, de 5 de setembre, pel qual s'aprova un
increment de freqüències per a la gestió indirecta d'emissores,
dintre del Pla tècnic nacional de Radiodifusió sonora amb ones
mètriques de modulació de freqüència.
 

Palma, 22 d'octubre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 4637/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a concessió d'emissores de
radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència
de caràcter cultural (BOPIB núm. 122 de 26 de setembre del
1997).

1.- El Consell de Govern no ha aprovat cap concessió
d'emissores de caràcter cultural per a la prestació del servei públic
de radiodifusió en ones mètriques amb modulació de freqüència
d'ençà de l'entrada en vigor del Decret 86/1995, de 7 de setembre.

Malgrat la regulació als articles 18 a 20 del Decret
86/1995, de 7 de setembre, modificats en part pel Decret 62/1997,
de 7 de maig, del procés de concessió de les emissores culturals, no
hi ha hagut la preceptiva regulació ni atribució de freqüències al Pla
tècnic nacional que permeti la convocatòria de concurs públic per
a la concessió d'emissores culturals a cap de les comunitats
autònomes que integren el territori nacional.

2.- El Govern balear no té previst convocar concurs públic
per a la prestació del servei públic de radiodifusió en ones mètriques
amb modulació de freqüència per emissores culturals perquè no han
estat incloses en el Decret 1388/1997, de 5 de setembre, pel qual
s'aprova un increment de freqüències per a la gestió indirecta
d'emissores, dintre del Pla tècnic nacional de Radiodifusió sonora
amb ones mètriques de modulació de freqüència.

3.- El Govern balear de les Illes Balears no ha rebut cap
sol•licitud de concessió d'emissores culturals perquè no s'ha obert
en cap moment termini per fer-ho ni concurs que convocàs les
esmentades concessions.
 

Palma, 22 d'octubre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 4638/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a emissores municipals de
radiodifusió (BOPIB núm. 122 de 26 de setembre del 1997).

1.- El Consell de Govern no ha aprovat cap concessió
d'emissores de caràcter municipal per a la prestació del servei públic
de radiodifusió en ones mètriques amb modulació de freqüència
d'ençà de l'entrada en vigor del Decret 86/1995, de 7 de setembre,
pel qual es regula el règim i el procediment de concessió
d'emissores de radiodifusió sonora en ones mètriques de modulació
de freqüència en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, donat que cap emissora de les que actualment
complimenten el procés de concessió ha arribat a la resolució
d'adjudicació definitiva.

2.- En l'actualitat les emissores de radiodifusió en
freqüència modulada de titularitat municipal que emeten són les
següents: Alaró, Alcúdia, Algaida, Artà, Calvià, Capdepera, es
Castell, Inca, Marratxí, Montuïri, Muro, Porreres, San Javier de
Formentera, Selva i ses Salines. Totes elles han iniciat el preceptiu
procés de concessió, d'acord amb el que s'estableix al Decret
86/1995.

3.- Les corporacions locals que tenen sol•licitada al
Govern balear l'adjudicació d'una emissora de radiodifusió sonora
amb modulació de freqüència d'ençà de l'entrada en vigor del Decret
86/1995, de 7 de setembre, són Marratxí, Montuïri, Selva i San
Javier de Formentera.
 

Palma, 22 d'octubre del 1997.
La Conselleria de Presidència.



BOPIB núm.142 - 6 de febrer del 1998 3997

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 4639/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a emissores de radiodifusió en
freqüència modulada inscrites en el registre d'empreses de
radiodifusió sonora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOPIB núm. 122 de 26 de setembre del 1997).

Les emissores de radiodifusió sonora amb modulació de
freqüència que es troben inscrites al Registres d'empreses de
radiodifusió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears són les
que apareixen als annexos I, II i 2.
 

Palma, 22 d'octubre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Els annexos adjunts a la resposta queden dipositats al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 4642/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a relacions informatives i
publicitàries del Govern de les Illes Balears amb les emissores de
radiodifusió i televisió que emeten a les Illes Balears (BOPIB núm.
122 de 26 de setembre del 1997).

El Departament de Relacions Informatives pot dir que
el Govern ha canviat el seu sistema històric de tramesa
d'informació per un sistema on line que permet que qualsevol
pugui accedir-hi només amb un ordinador i un mòdem. Per tant,
no podem saber qui accedeix a la nostra informació, si són
emissores o si són particulars.

Respecte a la contractació de publicitat, aquesta es fa
amb emissores que normalment figuren a les llistes que reben
publicitat de les agències de publicitat. De fet, en cap concurs no
s'ha demanat a les agències que incloguin un tipus d'emissora
diferent del que normalment es comercialitza en el mercat. No hi
ha cap emissora on s'hagi inserit publicitat que no estigui dins els
cercles comercials.

Respecte a la televisió, s'ha d'afegir que el Govern
tramet informació a les televisions federades de les Illes Balears.
Totes les televisions federades reben una informació setmanal.
 

Palma, 27 d'octubre del 1997.
La Presidència del Govern.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a tramitació davant la Comissió d'Ordenació

Territorial per a la Proposició no de llei RGE núm. 3557/97,
relativa a projecte de llei estatal de sòl. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 de febrer del 1998, a la vista de l'escrit RGE núm. 680/98,
presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, acordà que la proposició no de llei de referència,
publicada al BOPIB núm. 105 de 30 de maig del 1997, es tramiti
davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la pregunta amb sol•licitud de

resposta escrita RGE núm. 287/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 de febrer del 1998, a la vista de l'escrit RGE núm. 702/98,
presentat per l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, restà
assabentada de la retirada de la pregunta de referència, publicada al
BOPIB núm. 141 de 4 de febrer del 1998, relativa a nomenclàtor
oficial de la toponímia major de les Illes Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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