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AO) A la Pregunta RGE núm. 5575/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a ajudes destinades a associacions
juvenils 4130
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la Llei 1/92, de 8 d'abril, sobre protecció dels animals 4130
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AT) A la Pregunta RGE núm. 5581/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa al pressupost destinat a la prevenció,
informació i lluita contra la Sida 4131
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AY) A la Pregunta RGE núm. 5595/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a l'adquisició de l'edifici de l'antic
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3.17. INFORMACIÓ

 
A) Relativa a pas de la pregunta amb sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 7123/97, a pregunta amb sol•licitud de resposta oral

davant comissió. 4132 

4. INFORMACIONS
A) Relativa a adjudicació definitiva de l'execució de les obres de fusteria per a la rehabilitació de l'edifici del Parlament de les Illes

Balears, situat als carrers Palau Reial, Victòria i Conqueridor, de Palma. 4132
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de febrer del 1998, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
1180/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació
del més alt nivell de protecció de la Llei d'espais naturals al Cap
des Pinar.

Palma, a 25 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 125 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta la següent proposició de llei de
recuperació del més alt nivell de protecció de la Llei d'espais
naturals al Cap des Pinar.

Palma, 17 de febrer del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

Proposició de llei de recuperació del més alt nivell de
protecció de la Llei d'espais naturals al Cap des Pinar.

Exposició de motius

La Llei 1/1991, d'espais naturals i règim urbanístic de les
àrees d'especial protecció de les Illes Balears -LEN, qualifica com
a àrea natural d'especial Interès -ANEI- número 4 la zona
anomenada la Victòria, situada en el municipi d'Alcúdia.

L'article 11 de l'esmentada llei estableix que seran
objecte del més alt nivell de protecció, entre d'altres terrenys, els
qualificats com a element paisatgístic singular al Pla Provincial
d'Ordenació de Balears del 1973.

La península que forma el Cap des Pinar, inclosa en
l'ANEI de la Victòria, està qualificada íntegrament com a element
paisatgístic singular en el Pla Provincial, per la qual cosa, d'acord
amb la LEN, ha de ser objecte del més alt nivell de protecció.

La LEN no permet, als terrenys objecte del més alt nivell
de protecció, més que "obres de conservació, restauració i
consolidació d'edificis i instal•lacions existents".

La Llei 9/1997, de diverses mesures tributàries i
administratives, anomenada Llei d'acompanyament de la Llei de
Pressuposts del 1998, per tal de possibilitar l'edificació d'una
residència per a convidats oficials -"residència temporal de
personalitats convidades del Govern de les Illes Balears"- va
excloure la zona del Cap des Pinar de les determinacions de la
LEN.

Amb posterioritat a l'aprovació parlamentària de la Llei
d'acompanyament, l'Ajuntament d'Alcúdia, en data 22 de desembre
del 1997, va acordar "paralitzar qualsevol iniciativa per a la
iniciació de qualsevol obra al Cap des Pinar", i "exigir la derogació
de l'article corresponent de la Llei d'Acompanyament".

Tenint en compte que els valors naturals del Cap des
Pinar, que motivaren la seva qualificació com a element paisatgístic
singular al Pla Provincial de Balears del 1973 i com a ANEI -amb
el més alt nivell de protecció- a la Llei d'espais naturals del 1991, es
mantenen en la seva integritat i que, fins i tot, la raó argüida com a
motivació per a l'exclusió del Cap des Pinar de la LEN, l'acord a
favor d'ubicar-hi una residència per a convidats oficials per part de
l'Ajuntament d'Alcúdia, ha estat rectificat, no existeixen motius per
mantenir en vigor l'esmentada disposició.

Article únic

Queda derogat l'article 20 de la Llei 9/1997, de 22 de
desembre, de diverses mesures tributàries i administratives.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1179/98, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat Autònoma, relativa a Decret 9/1998,
anomenat de moratòria hotelera. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

Palma, a 25 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 el Decret
9/1998, anomenat de moratòria hotelera.

El Decret 9/1998, anomenat de moratòria hotelera, a pesar
del seu caràcter transitori constitueix una decisió de gran incidència
en el mercat turístic i immobiliari, que exigeix un debat
parlamentari sobre les seves causes, sobre la consistència de la
pròpia norma, sobre la forma en què el Govern el pensa aplicar i
sobre els resultats que se n'esperen.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista interpel•la el
Govern de la Comunitat Autònoma sobre:

El Decret 9/1998, de 23 de gener, pel qual s'aproven les
mesures transitòries relatives al procediment d'expedició
d'autoritzacions prèvies i d'obertura de construccions d'empreses i
activitats turístiques.

Palma, a 17 de febrer del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1171/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
via de circumval•lació nord d'Inca. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1172/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Teatre Principal d'Inca. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1173/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
estació d'autobusos d'Inca. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1174/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
àrea recreativa al Puig de Santa Magdalena d'Inca. (Mesa de 25 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 1176/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Natura 2000. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1177/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
finançament d'un conservatori de música, escola oficial i escola
d'educació infantil a Inca. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1178/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a Pla nacional de drogues. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1191/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Pla del Pla. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1192/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a habitatges tutelats per a disminuïts. (Mesa de 25 de febrer del
1998).

 RGE núm. 1193/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a residència per a disminuïts. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1194/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a centres de dia per a disminuïts. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1199/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
operacions de transmissió de quotes lleteres. (Mesa de 25 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 1200/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats
analítics dels productes lleters. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1201/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sancions a
productors lleters. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1210/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució
de l'ordre de la Conselleria de Presidència d'ajut al manteniment de
les escoles infantils. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1211/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informes
per les comissions d'urbanisme. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

Palma, a 25 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Té previst el Govern balear escometre les obres de la via
de circumval•lació nord d'Inca els anys 1998 o 1999?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern balear fer alguna aportació per a
l'adquisició del Teatre Principal d'Inca?

En cas afirmatiu, per quina quantia i en quines
condicions?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Quan té previst el Govern balear executar les obres de
l'estació d'autobusos d'Inca?
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Quina és la situació jurídica de la concessionària del bar
de l'estació?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Té intenció el Govern balear de crear una àrea recreativa
al Puig de santa Magdalena d'Inca?

En cas afirmatiu, en què consistirà bàsicament aquesta
declaració?

En concret: 

Quines inversions es durien a terme? Amb quin cost? Hi
ha un projecte tècnic redactor amb aquest projecte?

Quina àrea ocuparia?

Quines conseqüències tendria per als propietaris? S'ha
elaborat un esborrany de conveni amb el Bisbat? I amb
l'Ajuntament d'Inca? I amb el Consell Insular de Mallorca? En cas
afirmatiu, en quins termes?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Per què el Govern no ha aprovat en termini la llista
d'hàbitats naturals que proposarà al Ministeri d'Agricultura per a
la seva inclusió en la xarxa ecològica europea Natura 2000?

Quan té previst aprovar-la?

Quins organismes i entitats han estat consultats per a
l'elaboració de la llista?

Té intenció el Govern d'incloure en la llista de Natura
2000 la reserva natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 17 de febrer del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Té previst el Govern balear assumir el finançament d'un
conservatori de música de grau mitjà a Inca?

Té previst el Govern balear el finançament d'una escola
oficial d'idiomes a Inca?

Té previst el Govern balear concertar amb l'escola
d'educació infantil municipal Toniaina, d'Inca?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat ha rebut el Govern balear del Pla nacional
de drogues durant els exercicis 95, 96 i 97?

Quines partides eren finalistes?

Quina aplicació d'ha donat a aquests recursos?,
especificant el concepte i la quantia de cada despesa.

Palma, a 17 de febrer del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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

Quin és el cost de l'empresa contractada per a la redacció
del Pla del Pla?

Quin és el cost de les publicacions, mapes per a exposició
pública i conferències resultants de la redacció del Pla del Pla?

Palma, a 19 de febrer del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
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Té previst la Conselleria de Presidència, el Govern
balear, la construcció o la creació d'habitatges tutelats per a
disminuïts a Mallorca, Menorca i Eivissa?

Pressupost previst per a aquests conceptes durant l'any
1998.

Palma, a 18 de febrer del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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

Té previst la Conselleria de Presidència, el Govern
balear, la construcció o la creació d'una residència per a disminuïts
a Mallorca, Menorca i Eivissa?

Pressupost previst per a aquests conceptes durant l'any
1998.

Palma, a 18 de febrer del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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

Té previst la Conselleria de Presidència, el Govern
balear, la construcció o la creació de centres de dia per a
disminuïts a Mallorca, Menorca i Eivissa?

Pressupost previst per a aquests conceptes durant l'any
1998.

Palma, a 18 de febrer del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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

Quantes operacions de transmissió de quotes lleteres
s'han produït a les Illes Balears en els darrers cinc anys?, amb
expressió insularitzada i preus mitjans -pta/kg- per temporada.

Quantes d'aquestes operacions han significat sortida de
quota des de la CAIB a altres regions?, amb expressió insularitzada.

Quantes operacions de compra de quota provinent d'altres
comunitats autònomes s'han produït a Balears al llarg dels darrers
cinc anys?

Quina quota té Balears després de totes aquestes
operacions?, amb expressió insularitzada.

Palma, a 18 de febrer del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

El 31 de desembre entraven en vigor els paràmetres de
qualitat lletera fixats per la UE. 

Es tenen resultats analítics de tots els productes lleters,
d'acord amb les exigències comunitàries?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

S'han aplicat sancions a productors de Balears per excés
de producció lletera?

En quin nombre i en quina quantia?, amb expressió
insularitzada.

Palma, a 18 de febrer del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

Quin és el detall de l'execució de l'ordre de la Conselleria
de Presidència, per la qual es convoquen les ajudes per al
manteniment de les escoles infantils sense ànim de lucre, publicat
al BOCAIB núm. 88, de 5 de juny del 1997?, detallant escola
infantil, municipi, titularitat de l'escola infantil i ajut concedit el
1997.

Palma, a 23 de febrer del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins foren el 1997, els informes finançats pel Govern,
per les comissions insulars d'urbanisme?

Quin és el cost de cadascun?

Quin és l'autor de cadascun dels informes?

Palma, a 23 de febrer del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1158/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a Direcció General d'Educació a Mallorca.
(Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1159/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a programa de drogodependències. (Mesa de
25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1160/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a lluita contra la sida. (Mesa de 25 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 1161/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a mediació del sector de la seguretat privada.
(Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1170/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inversions municipals en matèria hidràulica. (Mesa de 25 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 1198/98, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cessament del director general de Consum. (Mesa de 25 de febrer
del 1998).

Palma, a 25 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 Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina funció té la Direcció General d'Educació a
Mallorca?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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

Pensa la Conselleria de Presidència retornar al Programa
de drogodependències els 250 milions rebuts del Pla estatal de
drogues el 1992?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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

Quants de milions es destinaran a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears del programa estatal de lluita contra la sida?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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

Quan pensa respondre el conseller de Treball a la petició
de mediació del sector de la seguretat privada?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.
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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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Té previst el Govern modificar, a l'alça o a la baixa, els
300 milions de pessetes que dedica als convenis amb els consells
insulars per finançar inversions municipals en matèria hidràulica?

Palma, a 17 de febrer del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Quines són les causes que han motivat el cessament del
director general de Consum, Sr. Bartomeu Seguí?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1168/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a fomentar
la I+D a la UIB, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1187/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
decret pel qual s'aproven les mesures transitòries relatives al
procediment d'expedició d'autoritzacions prèvies i d'obertura de
construccions, obres, instal•lacions d'empreses i activitats
turístiques, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 25
de febrer del 1998).

Palma, a 25 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 Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Per quin motiu el Govern no ha sol•licitat ajudes europees
per fomentar la I+D a la Universitat de les Illes Balears?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

Ha previst el Govern les conseqüències que es podrien
produir en el cas d'anul•lació del decret pel qual s'aproven les
mesures transitòries relatives al procediment d'expedició
d'autoritzacions prèvies i d'obertura de construccions, obres i
instal•lacions d'empreses i activitats turístiques?

Què passaria si el decret deixàs de ser efectiu?, i què ha fet
el Govern per evitar el decret si ara es detectassin defectes
importants?

Per quin motiu el Govern aprovà el decret sense l'informe
previ del Consell Consultiu?

Quan pensa el Govern dur al Parlament la Llei General de
turisme?

La Llei General de turisme que prepara el Govern, imposa
limitacions diferenciades a les diferents zones?

Palma, a 19 de febrer del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1165/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a creació del fons de cooperació municipal. (Mesa de
25 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1166/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a camp d'aprenentatge Es Torretó. (Mesa de 25 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 1167/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a eleccions a cambres agràries. (Mesa de 25 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 1181/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a publicació de la relació de llocs de feina bilingües als
centres d'educació secundària. (Mesa de 25 de febrer del 1998).
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 RGE núm. 1196/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a les sancions imposades per la Delegació del
Govern a ciutadans discrepants amb la política del Govern. (Mesa
de 25 de febrer del 1998).

Palma, a 25 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.

La Constitució garanteix l'autonomia dels municipis en
la gestió dels interessos respectius -arts. 137 i 140.

Perquè aquesta autonomia sigui efectiva, l'article 142
estableix que "les Hisendes locals hauran de disposar dels mitjans
suficients per a l'exercici de les funcions" que les lleis els
atribueixin. El mateix article 142 preveu que un dels ingressos
fonamentals de les corporacions sigui la participació en els tributs
de la Comunitat Autònoma.

Això no obstant, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears no ha establert cap mecanisme de finançament de les
Corporacions Locals, més enllà de les transferències finalistes per
a convocatòries específiques. Fins i tot el Decret 17/96, de 18 de
febrer, sobre els criteris de distribució de les subvencions als
ajuntaments de la Serra de Tramuntana, condiciona les ajudes a
determinades actuacions, en una línia més pròpia d'un pla d'obres
i serveis especial.

Mentrestant, les competències dels ajuntaments s'han
incrementat i, sobretot, els compromisos de servei que han hagut
d'adquirir com a administració més propera al ciutadà, sense que
l'augment en els seus ingressos hagi estat proporcionat a les seves
necessitats de despesa.

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 a
presentar un projecte de llei de creació d'un fons de cooperació
municipal en el termini de sis mesos. El fons tendrà caràcter
incondicionat i es repartirà, entre d'altres possibles criteris, d'acord
amb la riquesa relativa, la població i les necessitats dels municipis;
també tendrà en compte el nombre de nuclis urbans i la
particularitat del municipi del Formentera.

2. La dotació mínima del fons serà de 1.000 milions de
pessetes i la seva constitució no es podrà finançar, en cap cas, a
costa de minorar les transferències actuals als ajuntaments i
consells  insulars.

Palma, a 17 de febrer del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
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 Govern balear va comprar ja fa uns anys la finca Es
Torretó en el terme municipal de Ciutadella de Menorca, finca a la
qual fins al dia d'avui el Govern no ha donat cap tipus d'utilitat, ni
a les cases ni a les terres, amb el que suposa de deteriorament de
l'edifici.

Atès que des del primer de gener d'aquest any el Govern
té les competències d'educació i li ha estat transferida des del
Ministeri una xarxa de camps d'aprenentatge a totes les Illes, camps
d'aprenentatge on els mestres i alumnes conviuen en un espai
diferent a l'aula en contacte amb la natura, les instal•lacions de què
disposa l'edifici d'Es Torretó permetrien destinar-lo a un camp
d'aprenentatge i d'aquesta manera s'aturaria el seu deteriorament; a
més, cal tenir en compte que la zona d'Es Torretó és molt propera
al barranc d'Algendar, lloc d'uns valors paisatgístics i naturals dels
més importants de Menorca.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
perquè faci les gestions oportunes per tal de crear un nou camp
d'aprenentatge a la finca Es Torretó, en el terme municipal de
Ciutadella de Menorca, gestionat per la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports.

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
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.

Des de l'aprovació de la Constitució Espanyola del 1978,
els organismes dels treballadors de participació, debat i negociació
davant l'Administració es regeixen per principis de representació
democràtica amb la participació de tots els treballadors implicats.

Així, durant aquest any s'iniciarà el procés d'eleccions
sindicals a tots els centres de treball de l'Estat per elegir els
representants dels treballadors, els delegats i els comitès d'empresa.

L'únic sector en el qual no sabem la representació exacta
de cada organització professional o sindical és en agricultura, on
mai no s'han convocat eleccions a les Cambres Agràries.
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La Conselleria d'Agricultura no pot saber el nivell de
representació de cada organització professional agrària al no
haver-se convocat eleccions i amb l'arbitrarietat quant a la
representació a l'hora de negociar qüestions que afecten el sector
agrícola de les Illes.

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 a convocar eleccions a les Cambres Agràries abans del 31
de desembre del 1998.

2. Que el cens d'electors a les esmentades eleccions sigui
integrat pels treballadors afiliats al Règim Especial Agrari de la
Seguretat Social -REASS- com autònoms, indistintament de si són
treballadors per compte propi o per compte d'altri.

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
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.

Produïdes ja les transferències educatives, no existeix
cap raó que justifiqui l'ajornament de la publicació del catàleg de
llocs de treball bilingües als centres d'educació secundària a la
nostra comunitat, essent, a més, que existeixen documents en
possessió de l'Administració educativa que ho preveuen.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat Autònoma a:

1. Publicar la relació de llocs de feina bilingües als
centres d'educació secundària.

2. Arbitrar les mesures transitòries, com es va fer al
nivell d'Educació General Bàsica, al cos de mestres per permetre
una aplicació progressiva.

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
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 imposició de sancions econòmiques als ciutadans que
s'han expressat de manera que la Delegació del Govern i el
Govern balear consideren ofensiva cap al president de la
Comunitat, suposa una regressió de les llibertats i drets
constitucionals i ens remeten a etapes polítiques dictatorials,
feliçment superades.

L'estat de dret atorga suficients mecanismes legals de
defensa de l'honor a totes les persones i institucions, substanciables
davant la jurisdicció ordinària, que garanteixen la restitució de
l'honor maculat. No resulta exemplaritzant, per tant, que la
Delegació del Govern apliqui, amb la complaença del Govern
balear, instruments de repressió administrativa jurídicament
dubtosos i, en qualsevol cas, políticament impresentables.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears rebutja enèrgicament les
sancions imposades per la Delegació del Govern central a les Illes
Balears als ciutadans que, en l'exercici pacífic dels drets
constitucionals de reunió, manifestació i expressió, s'hagin
manifestat de manera políticament discrepant i crítica en relació al
president del Govern.

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 5487/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a deduccions a l'IRPF per fills
universitaris que s'hagin de desplaçar a la península o a Mallorca
(BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

1) Nombre de famílies beneficiades amb la deducció.

L'estudi econòmic realitzat pels serveis de la Conselleria
d'Economia i Hisenda estima en uns 9.600 els estudiants que poden
donar lloc a aquest benefici fiscal, segons les dades aportades per la
secció d'alumnes de la Universitat de les Illes Balears.

2) Eficàcia de la deducció, atesa la seva quantia, en honor de
fomentar i afavorir l'increment del nombre d'estudiants universitaris.

La contestació a aquesta qüestió exigeix, per a la seva
correcta resolució i comprensió, realitzar prèviament una sèrie de
raonaments:

a) La naturalesa de l'RPF, regulat primerament per la Llei
44/78 i posteriorment per la Llei estatal 18/91, de 6 de juny, ve
determinada en l'article primer quan es diu que: "...el impuesto
sobre la Renta de las personas físicas es un tributo de carácter
directo y naturaleza personal y subjetiva que grava la renta de las
personas físicas...".

Aquest caràcter personal i subjectiu es fa patent, dintre del
procés de liquidació del tribut, en les denominades deduccions de
la quota. Així, fins al moment previ a l'aplicació d'aquestes
deduccions, el tribut no té aquest caràcter personal i subjectiu, ja
que tot ciutadà amb un mateix nivell de renda té una mateixa quota
íntegra o càrrega tributària, i és aquí, una vegada determinada
aquesta càrrega tributària, quan l'impost comença a desplegar la
seva naturalesa personal i subjectiva quan té en compte les distintes
circumstàncies personal i familiars (nombre de fills, ascendents al
seu càrrec, despeses de malaltia, etc.) que afecten particularment
cada ciutadà, fent que la càrrega tributària final o quota líquida sigui
diferent per a subjectes amb igual renda en consideració a aquestes
diferents situacions.
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És, per tant, l'objectiu de les deduccions ajustar les
càrregues fiscals als ciutadans d'acord amb les seves específiques
i pròpies circumstàncies personals, i no servir d'instrument
fonamental o bàsic per al desenvolupament de polítiques socials,
econòmiques o culturals específiques, que compten amb
instruments molt més adequats i eficaços, afirmació que queda
patent, per exemple, en el cas de la deducció existent en l'IRPF per
despeses de malaltia, la funció de la qual és clarament reduir la
pressió fiscal del ciutadà que ha hagut de suportar aquest tipus de
despeses, i no la d'afavorir l'increment en el nombre de malalts i
de despeses sanitàries.

b) Les deduccions de caràcter fix establertes en l'IRPF
oscil•len entre les 16.000 pessetes per subjecte passiu d'edat
superior o igual a 65 anys i les 56.000 pessetes per invalidesa, que
és la de major quantia, si bé la majoria de deduccions es troben
entre les 22.000 i les 27.000 pessetes (fills, 22.100 pessetes;
custòdia de fills, un màxim de 25.000 pessetes; treball dependent,
27.000 pessetes; etc.).

Per això, si comparam les 10.000 pessetes de deducció
establerta amb les existents en l'IRPF, la quantia és molt
significativa, màxim si tenim en compte dues circumstàncies:

- Fins la seva creació pel Govern, aquesta deducció no
existia, per la qual cosa, comparat amb la situació anterior, el seu
creixement és exponencial.

- Aquesta deducció es crea a l'empara de la cessió del
15% de l'IRPF i de la corresponent capacitat normativa. Si
aplicam el 15% sobre la deducció de quantia fixa més alta, la
deducció per invalidesa de 56.000 pessetes, la deducció que
correspondria seria tan sols de 8.400 pessetes, quantia que seria
coherent amb el nivell de recaptació transferit. No obstant això, la
quantia fixada pel Govern supera en un 19% aquest valor, passa,
per tant, a ser, en termes relatius, la deducció de quantia fixa més
important en l'IRPF.

Una vegada realitzats aquests raonaments, es pot
concloure que la deducció per estudis universitaris només permet
que l'IRPF aplicable als ciutadans de Balears reconegui una
circumstància personal, que posseeix una incidència
diferenciadora de la resta de comunitats autònomes, derivat del fet
insular, la quantia de la qual concorda amb l'estructura i
característiques de l'IRPF està en més d'un 19% per damunt de la
deducció de quantia fixa més alta existent fins ara, tenint en
compte la nova capacitat recaptadora derivada de la cessió del
15% de l'IRPF.

3) Aplicació de criteris de progressivitat.

Per a l'aplicació d'aquesta deducció, no existeix cap
nivell de base imposable o renda que actuï com a límit i això per
diversos motius:

a) L'impost sobre la renda de les persones físiques es
defineix com un tribut de caràcter progressiu, que es plasma en
l'aplicació d'una tarifa progressiva sobre la base imposable (renda
del subjecte). És, per tant, l'aplicació de la tarifa el que fa progressiu
el tribut i no aplicació de deduccions, afirmació que queda
clarament contrastada, si tenim en compte que certes deduccions
com, per exemple, la deducció per adquisició d'habitatge tenen un
límit màxim del 30% de la base imposable del subjecte, cosa que
implica que ciutadans amb major renda s'aplicaran una deducció
major que els de menor renda.

b) Aquesta deducció, atès que és de caràcter fix, té un
efecte indirecte sobre la progressivitat de l'impost.

Si bé, com ja s'ha apuntat, la seva aplicació no persegueix
establir una progressivitat en el tribut, cosa que es fa via tipus de
gravamen, indirectament sí que afecta la progressivitat real del
tribut; de qualsevol manera, a ningú no escapa que el seu efecte
sobre la tributació real del ciutadà, si és progressiu, és a dir, mentre
que un ciutadà la quota íntegra del qual és de 100.000 pessetes, que
deriva d'una menor renda o base imposable, obtindrà tan sols un
estalvi fiscal d'un 10%, un altre, amb una quota íntegra d'1.500.000
pessetes, derivada d'un major nivell de renda, obtindrà tan sols un
estalvi fiscal del 0'67%, de manera que aquesta deducció beneficia
més aquells ciutadans de Balears amb un menor nivell de renda.

c) L'existència d'un sistema de beques i ajudes a l'estudi
no aconsellava l'establiment d'una limitació a l'aplicació de la
deducció en funció del nivell de renda del subjecte.

S'han de tenir en compte dues circumstàncies:

- Les beques i ajudes a l'estudi les reben els estudiants
universitaris que en general són majors d'edat però que depenen o
conviuen amb els seus pares.

- La deducció es fixa a favor dels pares que tenguin fills
a càrrec, que siguin estudiants universitaris.

Aquestes circumstàncies fan que fixar un límit de renda
pot donar lloc a injustícies, i això perquè habitualment el sistema de
beques i ajudes es concedeix a estudiants, la família dels quals té
menors nivells de renda, però, atès que l'estudiant és major de 18
anys, l'ajuda que rep no s'inclou en la deducció de la renda dels
pares, tal com l'IRPF, grava la renda de la unitat familiar, de la qual
s'exclouen les rendes obtingudes per fills de més de 18 anys, com
seria el cas. Així podria succeir que existissin ciutadans que per
tenir un nivell determinat de renda no accedissin a la deducció,
mentre que uns altres amb fills majors de 18 anys, percebent ajudes,
obtindrien un mateix nivell de renda familiar, es podrien aplicar la
deducció, la que l'IRPF no té en compte la renda generada pels fills
de més de 18 anys.
 

Palma, 18 de novembre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 5488/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la relació de possibles finques per
adquirir a les Illes Balears (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del
1997).
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Es farà un concurs públic obert per tal que els interessats
presentin ofertes i s'analitzaran si compleixen les característiques
necessàries per cobrir els objectius prevists.

No, els valors de biodiversitat i ús públic es valoraran a
l'hora d'adquirir patrimoni públic.

Sí.

Sí, es tindran en compte uns mínims, tant de
biodiversitat com d'ús públic, i es farà un barem per elaborar la
idoneïtat de la finca.

Sí.

Es sol•licitarà informació a les institucions afectades.

Als parcs naturals ja existeix una participació en la
gestió.

Als voltants de 1.000 milions de pessetes.

La finca Ses Figueroles, a l'illa de Mallorca. Es troba en
tramitació l'adquisició de finques per a la construcció d'àrees
recreatives, i s'ha iniciat concurs per part de l'Ibanat per adquirir
finques a Formentera i a la costa sud de Ciutadella.
 

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

i Litoral:
Miquel Ramis i Socias

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 5504/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la gestió de l'Ibavi,
promocions de VPO (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

Relació de les promocions de VPO en règim especial
l'any 1996 i l'any 1997:

Lloguer:

Cap.

Venda:

Grup 47 h. Av. Mèxic. Qualificació provisional
26/99/96.

Grup 42 h. Ctra. Manacor. Qualificació provisional
04/12/96.

Grup 76 h. Mz. C Son Gibert. Qualificació provisional
26/09/96.

Grup 71 h. Mz. D Son Gibert. Qualificació provisional
26/09/96.

Grup 60 h. Mz. E Son Gibert. Qualificació provisional
09/01/97.

Grup 28 h. Inca. Qualificació provisional 09/12/96.

Grup 17 h. Llucmajor. Qualificació provisional 09/10/97.
Grup 15 h. Sa Pobla. Qualificació provisional 18/06/97.

 
Palma, 26 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 5505/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la gestió de l'Ibavi, solars de
què disposava el 1996 (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

Solars a 31/12/96:

Solars:

Manacor (sector III, parcel•la 25). P.L. Palma 0,00
C/ Callao, sector IV, parcel•la 6. P.L. Palma
C/ Callao, sector IV, parcel•la 5. P.L. Palma.
Quito (sector IV, parcel•la 15). P.L. Palma 0,00
Quito (sector IV, parcel•la 14). P.L. Palma 0,00
Av. Mèxic (sector IV, parcel•la 9). P.L. Palma 0,00
Callao (sector IV, parcel•la 7). P.L. Palma 0,00
Callao (sector IV, parcel•la 6). P.L. Palma 0,00
Puerto Rico, sector I, parcel•la 25. Polígon Llevant. Palma
Av. Mèxic (sector III, parcel•la 03B.01). P.L. Palma 0
Av. Mèxic (sector III, parcel•la 6). P.L. Palma 0,00
Moranta i C/ Brotat (sector III, parcel•la 3). P.L. Palma 0,00
Caracas cantó C/ Fe (sector III, parcel•la I). P.L. Palma
Av. Mèxic (sector II, parcel•la 24). Polígon Llevant. Palma
Ciutat de Queretaro cantó C/ Montevideo (sector II, parcel•la 20).
P.L. P.M.
Av. Mèxic (sector IV, parcel•la 1). P.L. Palma 0,00
Solar C1, Son Gibert. Palma.
Solar C2, Son Gibert. Palma.
Solar D, Son Gibert. Palma.
Solar E, Son Gibert. Palma.
Es Pil•larí. Palma.
Es Blanquer. Inca.
Solar Son Banya. Palma

Solars amb promoció en curs:

Sector IV, parcel•la 17. P.L. Palma (25 habitatges C/ Cuba).
C/ Baluard del Príncep, Palma (31 habitatges sa Calatrava).
Sa Coma, Ciutadella (21 habitatges Ciutadella).
C/ Tomàs Rul•lan, Palma (104 habitatges Son Nadal).
C/ Berard, Palma (7 habitatges sa Calatrava).
C/ Fadrins, sa Pobla (15 habitatges sa Pobla).
Ànimes i línia corba paral•lela C/ Manacor (sector III, parc. 11),
P.L. P.M. (42 habitatges).
Av. Mèxic i C/ Amer (sector III, parcel•la 22). P.L. Palma (47
habitatges).
C/ Dragonera, Alcúdia (20 habitatges Alcúdia).
Plaça dels rentadors, Palma (5 habitatges es Jonquet).
Solar es Secar de la Real, illa 9, Palma (23 habitatges es Secar).
Son Boy, Deià (12 habitatges Deià).
C/ Gómez Ulla, Marratxí (69 habitatges es Pont d'Inca).
Plaça dels rentadors, Palma (4 habitatges es Jonquet).
Sant Ciril, Maó (8 habitatges Maó).
C/ Salvador Beltran, Mancor (12 habitatges Mancor, II fase).ç
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C/ Blanquers, Palma (7 habitatges sa Calatrava).
C/ Gràcia, cantonada instituts, Llucmajor (17 habitatges
Llucmajor).
  

Palma, 26 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 5506/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la gestió de l'Ibavi,
empreses contractistes (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del
1997).

Relació d'empreses contractistes de l'Ibavi durant 1996
i 1997:

Obra: 25 habitatges es Molinar. Contractista: OCP.
Obra: 47 habitatges Av. Mèxic. Contractista: NECSO.
Obra: 42 habitatges Ctra. Manacor. Contractista: FEMOSA.
Obra: 76 habitatges Mz. C. Son Gibert. Contractista: Huarte.
Obra: 71 habitatges Mz. D Son Gibert. Contractista: FCC.
Obra: 28 habitatges Inca. Contractista: Ferrovial.
Obra: 15 habitatges sa Pobla. Contractista: ABISA.
Obra: bloc II 69 habitatges es Pont d'Inca. Contractista: Cantallops
i altres (UTE).
Manteniment parc habitatges de Mallorca. Contractista: ABISA.
Manteniment parc habitatges d'Eivissa. Contractista: COFESA. 
  

Palma, 26 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 5507/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la gestió de l'Ibavi, solars
de què disposa (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

Solars a 31/12/97:

Solars:

Manacor (sector III, parcel•la 25). P.L. Palma 0,00.
C/ Callao, sector IV, parcel•la 6. P.L. Palma.
C/ Callao, sector IV, parcel•la 5. P.L. Palma.
Quito (sector IV, parcel•la 15). P.L. Palma 0,00.
Quito (sector IV, parcel•la 14). P.L. Palma 0,00.
Av. Mèxic (sector IV, parcel•la 9). P.L. Palma 0,00.
Callao (sector IV, parcel•la 7). P.L. Palma 0,00.
Callao (sector IV, parcel•la 6). P.L. Palma 0,00.
Puerto Rico (sector I, parcel•la 25). Polígon de Llevant. Palma.
Av. Mèxic (sector III, parcel•la 03b.01). P.L. Palma 0.
Av. Mèxic (sector III, parcel•la 6). P.L. Palma 0,00.
Moranta i C/ Brotat (sector III, parcel•la 3). P.L. Palma 0,00.
Caracas, cantonada C/ Fe (sector III, parcel•la I). P.L. Palma.
Av. Mèxic (sector II, parcel•la 24). Polígon de Llevant. Palma.
Ciutat de Queretaro cantonada C/ Montevideo (sector II, parcel•la
20). P.L. P.M.
Av. Mèxic (sector IV, parcel•la 1). P.L. Palma 0,00.
Solar C1, Son Gibert. Palma.
Solar C2, Son Gibert. Palma.
Solar D, Son Gibert. Palma.
Solar E, Son Gibert. Palma.
Es Pil•larí. Palma.
Solar Son Banya. Palma.

Solars amb promoció en curs:

Sector IV, parcel•la 17. P.L. Palma (25 habitatges C/ Cuba).
C/ Baluard del príncep, Palma (31 habitatges sa Calatrava).
Sa Coma, Ciutadella (21 habitatges Ciutadella).
C/ Tomàs Rul•lan, Palma (104 habitatges Son Nadal).
C/ Fadrins, sa Pobla (15 habitatges sa Pobla).
Ànimes i línia corba paral•lela C/ Manacor (sector III, parcel•la 11).
P.L. P.M. (42 habitatges).
Av. Mèxic i C/ Amer (sector III, parcel•la 22). P.L. Palma (47
habitatges).
Solar es Secar de la Real, illa 9, Palma (23 habitatges es Secar).
Son Boy, Deià (12 habitatges Deià).
Sant Ciril, Maó (8 habitatges Maó).
C/ Salvador Beltran, Mancor (12 habitatges Mancor II fase).
C/ Blanquers, Palma (7 habitatges sa Calatrava).
C/ Gràcia cantonada instituts, Llucmajor (17 habitatges Llucmajor).
Son Gibert, segregació solar C2 (76 habitatges, illa C).
Son Gibert, segregació solar D (71 habitatges, illa D).
Son Gibert, segregació solar E (60 habitatges, illa E).
Es Blanquer, Inca (14 habitatges fase E).
Es Blanquer, Inca (28 habitatges, fase FG).
Es Blanquer, Inca (27 habitatges, fase HJK).
  

Palma, 26 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 5508/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la gestió de l'Ibavi, parc
d'habitatges (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

Les intervencions dutes a terme a les barriades on
s'ubiquen habitatges del parc antic o nou de l'Ibavi s'han centrat en
projectes puntuals i responen a un model d'intervenció sectorial,
dirigides, la majoria de vegades, a la resolució de conflictes i
dèficits, fonamentalment tècnics, socials, jurídics i de convivència
comunitària.

Des del departament de Gestió Social de l'Ibavi, s'estan
duent a terme els següents projectes als grups d'habitatges que es
relacionen a continuació:

Grups 534.V, 466.V i 232.V.:
- Projecte de regularització d'ocupants irregulars sense títol jurídic
suficient.
- Projecte de control de la morositat.
- Projecte d'amortització anticipada dels habitatges.
- Projecte de constitució legal de les comunitats de propietaris.
- Projecte de seguiment social dels habitatges i control comunitari
de la barriada.

Grups de lloguer:
- 48.V Polígon de Llevant.
- 27.V Sant Fulgenci.
- 41.V, 36.V i 31.V. es Molinar.
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- Projecte de control de morositat.
- Projecte d'administracions de comunitat.
- Projecte de seguiment social, tant a nivell individual com de
barriada.
- Projecte de condicionament tècnic de les zones comunes.

Grups d'accés diferit a la propietat: Camp Rodó, Fra
Juníper Serra, Verge de Lluc.

- Seguiment dels habitatges pendents d'escriptura pública.
- Seguiment social i comunitari de la barriada.
  

Palma, 26 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 5509/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la gestió de l'Ibavi,
habitatges buits (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

En relació amb el nombre d'habitatges buits disponibles
al parc d'habitatges de l'Ibavi, s'informa que, en data 12 de
setembre d'aquest any, la comissió executiva de l'Ibavi va aprovar
els llistats definitius d'adjudicataris, d'espera i d'exclosos per als
habitatges recuperats per l'Ibavi al municipi de Palma, els quals
són denominats de segona ocupació.

En l'actualitat, qualsevol habitatge que l'Ibavi recuperi
per qualsevol concepte al seu parc d'habitatges serà adjudicat per
estricte ordre de puntuació al llistat que ha resultat d'espera,
sempre adequant l'adjudicació de l'habitatge a les característiques
familiars que presenti el sol•licitant (composició familiar i
minusvalideses).
  

Palma, 26 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 5510/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la gestió de l'Ibavi,
sol•licituds d'habitatges (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del
1997).

El Decret 16/1992, de 13 de febrer, va regular fins el 16
de juliol de 1994 el procediment de sol•licituds i adjudicacions
d'habitatges promoguts per l'Institut balear de la vivenda a l'àmbit
de la nostra comunitat autònoma.

Inicialment, la finalitat de crear una base amb constat
actualització de demandants d'habitatge era la de garantir
l'exactitud de les dades econòmiques, familiars i de necessitat
objectiva d'habitatge dels sol•licitants.

La realitat ens ha demostrat que a causa de la precarietat
i mobilitat a l'ocupació laboral i a l'habitatge, la demanda potencial
d'habitatge que quedava a la base de dades de l'ibavi no es
corresponia a la demanda real al moment de la sol•licitud i posterior
adjudicació de l'habitatge.

El 17 de juliol de 1994 va entrar en vigor el Decret 84/94,
de 30 de juny, pel qual es regula fins al dia d'avui el procediment
d'adjudicació d'habitatges promoguts per l'Ibavi, publicat al Bocaib
núm. 86, de 16 de juliol de 1994, i deroga, conseqüentment,
l'anterior Decret 16/92.

L'estat de les sol•licituds d'habitatges de desembre de
1995, desembre de 1996 i setembre de 1997, en base al Decret
16/92, és nul a causa que l'esmentat decret no tenia vigència.

A setembre de 1997, l'entrada de sol•licituds d'habitatges
des de la publicació de l'actual decret ha estat d'un total de 1.978
sol•licituds. Les sol•licituds presentades per a les promocions en
tràmit d'adjudicació a 30 de setembre de 1997 van esser de 117. 
  

Palma, 10 de novembre del 1997.
La Conselleria de Foment

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 5511/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a la gestió de l'Ibavi,
pressupost invertit (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

El pressupost invertit en el manteniment i conservació
d'habitatges de VPO ha estat el següent:

- Exercici de 1996: 97.173.412 pessetes.
- Exercici de 1997: 123.813.287 pessetes.
  

Palma, 26 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 5512/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a diversificació de mercats
turístics (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

La diversificació dels mercats turístics en general i de
Menorca en particular s'escometen per la Conselleria de Turisme a
través de l'Ibatur, mitjançant l'assistència a fires turístiques,
presentacions, cooperacions amb operadors turístics, viatges de
familiarització, edició de material promocional i publicitat en
aquells mercats que per les seves característiques i potencial puguin
contribuir a assolir aquest objectiu.

A més en el cas concret de l'illa de Menorca, durant l'any
97 s'ha realitzat una acció promocional consistent en la visita a més
de 1.000 agències de viatges alemanyes.
 

Palma, 16 de gener de 1998.
El Conseller de Turisme:
José M. González Ortea.
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Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 5513/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a transformació de
Ciutadella en zona per a vianants (BOPIB núm. 128 de 31
d'octubre del 1997).

La Direcció General de Comerç estudia la possibilitat de
col•laborar amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca en una
sèrie d'inversions que tenguin per objecte la revitalització
comercial del casc antic de la població, tenint en consideració els
projectes prevists per l'Ajuntament.

Les actuacions, pressuposts, terminis d'execució,
aportacions econòmiques hauran de definir-se en un futur conveni
en el qual ambdues parts han de concretar els esmentats extrems.
  

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 5514/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa al Pla Futures 1996-1999
(BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

La resposta quant a quins han  estat els projectes
presentats en el marc del Pla Futures 1996-1999, concedits pel
Govern de les Illes Balears, va ser contestada a la Sra. Diputada
en la RGEP núm. 4859/97.

Al mateix temps, vull dir-vos que teniu al vostre abast
els expedients per consultar-los.

El que vos comunic per al vostre coneixement i als
efectes adients.
  

Palma, 6 de novembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 5515/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a subvencions concedides en
el marc del Pla Futures 1996-1999 (BOPIB núm. 128 de 31
d'octubre del 1997).

La resposta quant a quines han estat les subvencions
concedides presentades en el marc del Pla Futures 1996-1999,
concedides pel Govern de les Illes Balears, va ser contestada a la
Sra. Diputada en la RGEP núm. 4859/97.

El que vos comunic per al vostre coneixement i als
efectes adients.
  

Palma, 6 de novembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 5516/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a formació en el sector
industrial el 1996 (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

Com és conegut, la comarca del Raiguer va ser declarada
per la Unió Europea el 20 de gener de 1994 Objectiu 2, és a dir,
zona en declivi industrial. El sector econòmic de major
desenvolupament a partir del segle XIX fou l'industrial,
especialment les indústries de la pell i el calçat. Dinàmica que es va
veure frenada per la crisi del sector, però manté la seva vocació
industrial en contraposició a la resta de la Comunitat Autònoma que
compta amb una estructura productiva d'accentuat caràcter terciari.
Els fons estructurals que hi intervenen, juntament amb els recursos
que hi aporta el Govern de la CAIB, han permès aplicar durant el
període 94-97 un programa operatiu que ha concentrat els seus
objectius en gran mesura en el suport a la dinamització de les
"pymes". Les mesures de formació que s'apliquen pretenen afavorir
l'estabilitat i mantenir el creixement de l'ocupació i reforçar el
potencial humà en matèria d'investigació, ciència i tecnologia. Per
tot això, s'assenyalen a continuació els cursos realitzats durant l'any
1996 a la comarca del Raiguer, perquè totes les accions que es
realitzen en el marc de l'Objectiu 2 tenen com a finalitat principal
contribuir a la seva reconversió.

D'altra banda, els projectes aprovats en el marc de la
iniciativa comunitària ADAPT, que pretén l'adaptació dels
treballadors i les empreses a les mutacions industrials, han permès
participar en distintes mesures de formació innovadores i de
cooperació transnacional. Figuren adjuntes les activitats referides
als projectes i subprojectes aprovats per al període 96-97.
  

Palma, 11 de desembre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 5517/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a formació en el sector
industrial el 1997 (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

Ens remeten a l'explicació continguda en la resposta
efectuada per aquesta conselleria a la pregunta parlamentària RGEP
núm. 5516/97, a la Sra. Diputada, sobre el mateix títol referit a l'any
96.

S'adjunta relació de cursos, cost i promotor, any 97.
 

Palma, 11 de desembre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

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

A la Pregunta RGE núm. 5524/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a associacions acollides al
Pla Oci 60 (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

Us informam que el Pla Oci 60 no va dirigit a cap
associació, sinó que els beneficiaris són tots persones físiques.
 

Palma, 2 de desembre del 1997.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 5525/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a consens de les forces
majoritàries amb vista a la Llei de Règim jurídic i fiscal de les Illes
Balears (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

El Govern desconeix que els representants concrets del
PSOE que han intervengut a les negociacions per al consens sobre
la Llei de Règim especial balear hagin fet l'acusació de
deslleialtat. Almanco, no l'han feta en el decurs dels treballs, que
han estat molt fluids.

És important assenyalar que la presentació d'esmenes
pròpies de cada grup va ser part de l'acord, en la mesura que, entre
altres raons, entrar en la discussió d'esmenes conjuntes amb una
redacció tecnicojurídica concreta empraria massa temps, tenint en
compte els terminis raonables de tramitació parlamentària ulterior.

Per tant, el que es va negociar va ser un apropament de
postures i fixar l'atenció en les grans qüestions de la Llei. Aquest
apropament havia de conduir a un "comú denominador" que
permeti arribar a un text legal estable.

Per altra banda, es va cercar el consens entre el PSOE i
el PP, bilateralment, donat que, tant el PP com el PSOE són els
grups majoritaris al Congrés de Diputats i, a més, els respectius
portaveus en aquesta proposició de llei són representants directes
de les illes.

Per tant, es va negociar un enfocament comú en la
tramitació parlamentària que només poden garantir els dos grups
parlamentaris.

Aquestes, i no d'altres, són les raons del procés realitzat
bilateralment.
 

Palma, 14 de novembre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 5526/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la carretera Maó-Ciutadella
al seu pas per Ferreries (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del
1997).

L'execució de la variant de Ferreries està prevista dins el
conveni de col•laboració en matèria de carreteres amb el Ministerio
de Fomento.

Donat que hi ha diverses solucions possibles, la Direcció
General d'Obres Públiques de la Conselleria de Foment ha
encarregat la redacció d'un estudi informatiu que les analitzi i pugui
ser objecte de la informació pública corresponent.
 

Palma, 11 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 5547/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs, relativa a l'elaboració del Pla de
desestacionalització (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

Els participants en l'elaboració del Pla de
desestacionalització són: Govern balear, Consell Insular de
Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell Insular d'Eivissa i
formentera, ajuntaments de les àrees turístiques, Foment de Turisme
de Mallorca, Foment de Turisme de Menorca, Foment de Turisme
d'Eivissa, Patronat de Turisme de Formentera, Federació hotelera de
Mallorca, Federació hotelera d'Eivissa i Formentera, Associació
hotelera de Menorca, Aviba, Associació hotelera de Palma,
Associació hotelera de Camp de Mar, Associació hotelera de
Peguera, Associació hotelera de Palmanova, Associació hotelera de
Cas Català-Illetes, Associació hotelera de Santa Ponça, Associació
hotelera de Cala Major, Associació hotelera de Platja de Palma,
Associació hotelera de Cales de Mallorca, Associació hotelera de
Cala Ratjada, Associació hotelera de Cala d'Or, Associació hotelera
de Cala Millor, Associació hotelera de Cala Moreia, Associació
hotelera de Portocolom, Associació hotelera de Pollença,
Associació hotelera de Can Picafort, Associació hotelera de Platja
de Muro, Associació hotelera d'Alcúdia, Associació hotelera del
port de Sóller, Associació hotelera de Reis de Mallorca, Associació
d'Agroturisme, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, Mallorca Convention
Bureau, Associació de Restauració, Associació de Sales de Festes,
PIMEM, AECA, Afedeco, UIB, Bisbat, Pimetur, majoristes
turístics, UGT, CCOO, USO, Federació d'entitats locals,
Mancomunitat del Nord.

El que li comunic als efectes adients.
 

Palma, 7 de novembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 5548/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al pressupost
de 1997 per inversions en el Museu de Menorca (BOPIB núm. 128
de 31 d'octubre del 1997).

Fins al 30 d'octubre de 1997, les inversions han estat:
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- Adquisició de béns museístics: 1.300.000.
- Inversions en infraestructura: 3.782.737.
- Restauracions de béns museístics: 1.686.060.
- Inversions en mobiliari i estris: 199.881.
- Inversions de caràcter immaterial: 5.000.000.
- Inversions en catalogació i ordenació del fons museístic:
2.844.000.
- Inversions en altre immobilitzat material: 600.000.
- Equips per a processos d'informació: 100.000.
 

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

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 5549/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al
pressupost de 1997 per inversions en millora de camins rurals de
Menorca (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

Com a resposta, us adjunt una llista de tots els camins
rurals de les Balears, així com la reserva pressupostària feta per
cada camí en el pressupost del 96 i 97. on s'inclouen les que vostè
ens demanava, referides a Menorca. A més, us faig un aclariment
del funcionament del finançament d'aquest tipus de camins, tot
esperant que això us serveixi de resposta a la vostra pregunta.

A les actuacions dutes a terme sobre els camins rurals de
les Balears. cal distingir dos tipus diferenciats: per una banda,
tenim els camins rurals que pertanyen a municipis inclosos dins de
la iniciativa 5B i que la Comunitat Autònoma, la Comunitat
Europea, subvenciona el 70% del cost del camí, i les entitats locals
(ajuntaments) el 30% restant. Per l'altra banda, els camins de
municipis no inclosos en l'Objectiu 5B, en els quals la Comunitat
Autònoma subvenciona el 30% del cost del camí, i les entitats
locals l'altre 70%.

A més a més, cal afegir que en els llistats que s'adjunten
s'indiquen les quantitats reservades en els pressuposts de l'any
1996 i 1997, però atès que es tracta en alguns casos de camins,
l'execució dels quals dura més d'un exercici, o atès que el seu
finançament és plurianual, aquestes quantitats es poden pagar en
diferents exercicis, per la qual cosa en els quadres que s'adjunten
s'indiquen els noms dels camins o un diversos, en cas d'haver-ne
molts, l'import reservat per cadascun dels exercicis i el municipi
al qual pertany el camí.
 

Palma, 26 de gener de 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

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

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 5550/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al
pressupost de 1997 per inversions per a construccions de carrils
bici a Menorca (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

El projecte de carril de bicicletes entres ses Salines i
Fornells (clau 3-CA-9559.0-ON) fou aprovat definitivament per la
Direcció General d'Obres Públiques dia 7 d'abril de 1997 per un
pressupost de contracta de 77.201.204 pessetes.

Una vegada informat per l'ajuntament, es proposa la seva
contractació dia 30 de juliol de 1997. Les obres es desenvoluparan
al llarg d'aquest any i el següent.

Les anualitats previstes són: 1997, 5 M; 1998, 72'2M.
 

Palma, 11 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 5551/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al pressupost
de 1997 per inversions per neteja i ajardinament de l'entorn viari
(BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

Les tasques d'ajardinament de l'illa de Menorca es poden
quantificar des de dos punts de vista, l'econòmic i de consecució
d'objectius, aquest darrer és l'argument principal i no la despesa d'un
determinat pressupost estimat inicialment.

Des del punt de vista econòmic es pot estimar, incloent els
costs de personal d'una brigada de sis persones i diversos vehicles
treballant en tasques de poda, aplicació d'herbicides i abonaments,
sega, neteja de marges,... en uns 12 milions de pessetes, a això s'ha
d'afegir l'ajardinament de dues rotondes a Alaior, marges de la
carretera Maó-Ciutadella, i ajardinament d'una rotonda a Ciutadella.
Amb tot el cost pot acostar-se als 20 milions de pessetes.

S'ha d'informar també que les múltiples actuacions a l'illa
de Menorca durant l'any passat han suposat una millora apreciable
del nivell d'ajardinament i de la xarxa de carreteres.
 

Palma, 2 de febrer de 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 5552/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al pressupost
de 1997 per inversions per a millora de zones comercials (BOPIB
núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

Les despeses reals que es realitzaran a l'illa de Menorca a
càrrec dels pressuposts de 1997 per a la millora de zones comercials
ascendeix a la quantitat de 56.977.477 pessetes, encara que dos
expedients s'aprovaren a l'exercici de 1996 i, per dificultats dels
seus ajuntaments respectius, la realització dels projectes i el seu
pagament s'han executat a l'any 1997.

- Reforma carrer Camí de Maó. Aprovat el 17/04/96.
Promogut per l'Ajuntament de Ciutadella. Subvenció de 3.211.113
pessetes. Pagat el 29/10/97.
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- Equipament comercial en el centre de la ciutat. Aprovat
el 26/11/96. Promogut per l'Ajuntament d'es Migjorn Gran.
Subvenció de 3.680.334 pessetes. Pagat el 24/02/97.

- Aparcament i equipament comercial. Aprovat el
26/11/96. Promogut per l'Ajuntament d'es Mercadal. Subvenció de
4.636.000 pessetes. Previst el pagament en el mes de novembre o
desembre de 1997.

- Reforma del carrer de ses Moreres. Aprovat el
09/04/97. Promogut per l'Ajuntament de Maó. Subvenció de
10.000.000 de pessetes. Previst el pagament en el mes de
novembre o en el de desembre de 1997.

- Reforma del Mercat del Claustre de Maó (tercera fase).
Aprovat el 02/06/95 (despesa plurianual). Promogut pel Mercat
del Claustre S.A. Subvenció de 35.000.000 de pessetes. Pagament
previst en el mes de novembre o desembre de 1997.

- Dotació mercat d'artesania. Aprovat el 29/10/97.
Promogut per l'Ajuntament de Ferreries. Subvenció de 450.000
pessetes. Pagament previst en el mes de novembre o de desembre
de 1997.
 

Palma, 20 de novembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 5553/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al
pressupost de 1997 per inversions per a rehabilitació de patrimoni
històric a Menorca (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

En relació amb les vostres preguntes, la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports no disposa de partides
pressupostàries adients per a la rehabilitació del patrimoni històric.
Atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars, es traspassaren les partides de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports en matèria de
patrimoni històric als consells insulars. Les úniques inversions a
Menorca són les destinades al Museu de Menorca i a l'Arxiu i
Biblioteca Pública de Maó, centres de titularitat estatal gestionats
per la nostra conselleria.
 

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

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 5554/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al
pressupost de 1997 per inversions per a restauració de façanes a
Menorca (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

En resposta a la pregunta, l'informam que les
subvencions concedides a l'illa de Menorca amb càrrec al
pressupost de la CAIB corresponent a l'any 1997 dins el Pla de
rehabilitació balear, a 15 de novembre, han estat per un import de
47.922.441 pessetes, corresponents a 25 expedients i distribuïts
per municipis de la següent manera:

Es Mercadal, 2; Alaior, 1; es Castell, 4; Ciutadella, 8;
Maó, 5; Sant Lluís, 1; Ferreries, 4.

Per altra part, es concediren subvencions a 20 expedients
de rehabilitació, també a 15 de novembre, amb càrrec al Pla
d'habitatge del Ministerio de Fomento, per un import de 17.164.095
pessetes i distribuïts per municipis segons la següent relació:

Ferreries, 1; Alaior, 2; Ciutadella, 8; es Mercadal, 2; es
Castell, 2; Sant Lluís, 3; Maó, 2.

Així mateix, dins el Pla Mirall, Programa de façanes, a 26
de novembre, les sol•licituds de subvenció des de Menorca i que
estan en tramitació són 167, distribuïdes per municipis, segons la
següent relació:

Sant Lluís, 1; Alaior, 18; es Castell, 2; es Mercadal, 7;
Ferreries, 7; Maó, 15; Ciutadella, 117.
 

El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 5555/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al pressupost
de 1997 per inversions per a millora dels centres sanitaris de
Ferreries, es Mercadal i Sant Lluís (BOPIB núm. 128 de 31
d'octubre del 1997).

Us comunic les despeses pertanyents al pressupost de
1997 per inversions per a millora dels centres sanitaris següents:

Ajuntament de Ferreries: 2.634.808. Centre sanitari de
Ferreries.

Ajuntament d'es Mercadal: 1.348.767. Centre sanitari de
Fornells.

Ajuntament de Sant Lluís: 3.964.340. Centre sanitari de
Sant Lluís.
 

Palma, 18 de novembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 5556/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al pressupost
de 1997 per inversions per a la residència de la tercera edat del
Consell Insular de Menorca (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del
1997).

El Conveni de cooperació entre la Conselleria de
Presidència de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca per
a les obres de remodelació de la Residència d'ancians de Maó es va
signar el 3/12/96 per un import de 50.885.389 pessetes, finançades
en 10 anys.

Així mateix, a l'estipulació tercera de l'esmentat conveni
es diu: "El Govern balear, a través de la Conselleria de Presidència
de Balears, subvencionarà el Consell Insular de Menorca per a les
obres de remodelació de la Residència d'ancians de Maó, objecte
d'aqeust conveni, amb la quantitat màxima de 50.885.389 pessetes,
amb càrrec a la partida corresponent dels seus pressuposts generals.
L'esmentada quantitat es farà efectiva mitjançant un lliurament
anual de 5.088.538 pessetes durant cada un dels deu anys de
vigència d'aqeust conveni".
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Per tant, la despesa real corresponent als pressuposts de
1997 per a la Residència d'ancians de Maó és de 5.088.538
pessetes.
 

Palma, 24 de novembre del 1997.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 5557/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al
pressupost de 1997 per inversions per a la construcció del centre de
dia  de tercera edat d'es Migjorn Gran (BOPIB núm. 128 de 31
d'octubre del 1997).

El Conveni de cooperació entre la Conselleria de
Presidència de les Illes Balears i l'Ajuntament d'es Migjorn Gran
per a les obres i l'equipament del centre d'atenció a les persones
majors es va signar el 3/12/96 per un import de 34.534.636
pessetes, finançades en 10 anys.

Així mateix, a l'estipulació tercera de l'esmentat conveni
es diu: "El Govern balear, a través de la Conselleria de Presidència
de Balears, subvencionarà l'Ajuntament d'es Migjorn Gran per a
les obres i l'equipament del centre de persones majors, objecte
d'aqeust conveni, amb la quantitat màxima de 34.534.636 pessetes,
amb càrrec a la partida corresponent dels seus pressuposts
generals. L'esmentada quantitat es farà efectiva mitjançant un
lliurament anual de 3.435.463 pessetes durant cada un dels deu
anys de vigència d'aquest conveni, excepte l'anualitat corresponent
a l'any 2005, que serà de 3.453.469 pessetes".

Per tant, la despesa real corresponent als pressuposts de
1997 per a les obres i l'equipament del centre de persones majors
en qüestió és de 3.453.463 pessetes.
 

Palma, 26 de novembre del 1997.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 5558/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al
pressupost de 1997 per inversions a la residència de gent gran
d'Alaior (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

El Conveni de cooperació entre la Conselleria de
Presidència de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Alaior per a les
obres de construcció i l'equipament del local social per a persones
majors a la Residència geriàtrica d'Alaior es va signar el 24/7/97
per un import de 50.702.050 pessetes, finançades en 10 anys.

Així mateix, a l'estipulació tercera de l'esmentat conveni
es diu: "El Govern balear, a través de la Conselleria de Presidència
de Balears, subvencionarà la corporació per a les obres de
construcció i l'equipament del local social per a persones majors
de la Residència geriàtrica d'Alaior, objecte d'aquest conveni, amb
la quantitat màxima de 50.702.050 pessetes, amb càrrec a la
partida corresponent dels seus pressuposts generals. L'esmentada
quantitat es farà efectiva mitjançant un lliurament anual de
5.070.205 pessetes durant cada un dels deu anys de vigència
d'aquest conveni".

Per tant, la despesa real corresponent als pressuposts de
1997 per a les obres de construcció i l'equipament del local social
per a persones majors a la Residència geriàtrica d'Alaior és de
5.070.205 pessetes.
 

Palma, 26 de novembre del 1997.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 5559/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al pressupost
de 1997 per inversions al centre de Bintaufa (BOPIB núm. 128 de 31
d'octubre del 199).

Al llarg de l'any 1997 no s'ha realitzat ni es realitzarà cap
tipus d'inversió al Centre ocupacional de Bintaufa, ja que no es va
aportar tota la documentació necessària per a la tramitació de
l'expedient de subvenció en el termini corresponent.
 

Palma, 26 de novembre del 1997.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 5560/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al pressupost
de 1997 per inversions a la residència de Trepucó (BOPIB núm. 128
de 31 d'octubre del 1997).

El Conveni de cooperació entre la Conselleria de
Presidència de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca per
a les obres de reforma i ampliació del Centre de disminuïts de
Trepucó se signarà el mes de desembre de 1997 per un import de
59.995.200 pessetes, finançades en 10 anys.

Així mateix, l'estipulació tercera de l'esmentat conveni
dirà: "El Govern balear, a través de la Conselleria de Presidència de
Balears, subvencionarà el Consell Insular de Menorca per a les
obres de reforma i ampliació del Centre de disminuïts, objecte
d'aquest conveni, amb la quantitat màxima de 59.995.200 pessetes
amb càrrec a la partida corresponent dels seus pressuposts generals.
L'esmentada quantitat es farà efectiva mitjançant un lliurament
anual de 5.999.520 pessetes durant cada un dels deu anys de
vigència d'aquest conveni.

Per tant, la despesa real corresponent als pressuposts de
1997 per a la Residència de Trepucó serà de 5.999.520 pessetes.
 

Palma, 26 de novembre del 1997.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 5561/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al pressupost
de 1997 per inversions en el Pla de formació mestral (BOPIB núm.
128 de 31 d'octubre del 1997).
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En el pressupost de despeses de la CAIB per a l'any 1997,
secció 19-Conselleria de Treballi formació-, en relació amb la
"territorialització inversió", capítol 6, subprograma de la Direcció
General de Formació, corresponent a l'illa de Menorca, apareix
pressupostada la quantitat de 596.526.306 pessetes. Quantitat que,
d'acord amb les funcions pròpies d'aquesta direcció general,
s'aplica als programes de formació professional ocupacional,
coneguts amb l'acrònim de "Pla mestral", i regulats en el Decret
174/96, de 14 de setembre, de la CAIB.

S'adjunta relació relativa a accions formatives
realitzades i previstes, amb indicació de la denominació del curs,
el pressupost i perceptor. No obstant això, s'ha de tenir en compte
la provisionalitat de les dades i que els nivells d'execució no són
definitius.
 

Palma, 21 de novembre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

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

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 5562/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al
pressupost de 1997 per inversions en la depuradora Maó-Es Castell
(BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

La depuradora de Maó-Es Castell es va adjudicar el mes
de maig de 1997 per 995 milions de pessetes, després d'aconseguir
la llicència d'obres, gràcies a la col•laboració dels dos ajuntaments
i l'Ibasan, el mes d'octubre de 1997, i està previst que s'hi realitzin
obres durant l'exercici de 1997 per un valor de 120 a 150 milions
de pessetes 
 

Palma, 19 de novembre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 5563/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al
pressupost de 1997 per inversions en la ronda nord de Ciutadella
(BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

El projecte de ronda nord de Ciutadella, clau 3-Ca-
9519.0-NC, fou aprovat definitivament per la Direcció General
d'Obres Públiques dia 3 de gener de 1997 per un pressupost de
contracta de 514.901.633 pessetes.

L'execució està prevista dins el conveni de col•laboració
amb el Ministerio de Fomento. L'execució començarà dins l'any
1998.
 

Palma, 11 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 5564/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al pressupost
de 1997 per inversions en la carretera Maó-Fornells (BOPIB núm.
128 de 31 d'octubre del 1997).

El projecte de condicionament de la carretera PM-710, de
Maó a Fornells, es contempla en el conveni de col•laboració en
matèria de carreteres amb el Ministerio de Fomento.

Es procedeix per part del departament de carreteres a la
revisió del projecte primitiu, amb la finalitat d'aconseguir una
carretera de secció suficient però amb una acurada adequació a
l'entorn i a les característiques del paisatge que travessa. En
particular, cuidant de la incidència de la reforma en l'arbrat situat en
els marges de la carretera.
 

Palma, 11 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 5565/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses pertanyents al pressupost
de 1997 per inversions en la via ronda de Maó (BOPIB núm. 128 de
31 d'octubre del 1997).

El projecte de ronda de Maó, tram entre les carreteres PM-
702 i PM-704, fou adjudicat per 208'4 milions.

Les obres, amb dues anualitats de 46'1 i 162'3 milions pels
anys 1995 i 1996, s'han desenvolupat amb normalitat. Així mateix,
el complementari de les obres s'executa al llarg de l'any 1997
(pressupost de 40'7 milions).

El tram següent i final de la ronda (3-CA-9324.0-ON) té
un pressupost de contracta de 206'8 milions.

S'han començat les tramitacions per a l'expropiació i per
a la contractació de l'obra. 
 

Palma, 11 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 5574/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Balanzat, relativa a estacions de la línia de tren
Palma-Inca (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

Cal contestar que les obres que atenyen a cada una de les
estacions de la línia de tren Palma-Inca han finalitzat, es troben en
aquest moment en situació de liquidació, raó per la qual és
impossible en aquest moment determinar el cost total d'aquestes.
 

Palma, 25 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví
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Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 5575/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a ajudes destinades a
associacions juvenils (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre 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. 5577/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a ajudes destinades a premsa
escrita en català (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre  del 1997).

Durant l'any 1996 no es dedicaren per part de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ajudes a la premsa
escrita en català. L'any 1997, l'import d'aquestes ajudes ha estat
d'1.120.904 pessetes.
 

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

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 5578/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a nuclis zoològics a les Illes
Balears  (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

Els nuclis zoològics registrats al Servei de Ramaderia de
la Direcció General d'Agricultura amb data d'avui són 215.

L'extensió d'aquests nuclis és molt variable, perquè pot
ser un local destinat a la venda d'animals domèstics de 30 metres
quadrats o bé un parc zoològic de prou hectàrees.

A continuació es relacionen els municipis en els quals hi
ha nuclis zoològics registrats, amb indicació del seu nombre.

Nuclis zoològics de Balears:

2. Alaior. Nombre de nuclis zoològics: 5
3. Alcúdia. Nombre de nuclis zoològics: 8
4. Algaida. Nombre de nuclis zoològics: 5
5. Andratx. Nombre de nuclis zoològics: 3
6. Artà. Nombre de nuclis zoològics: 4
8. Binissalem. Nombre de nuclis zoològics: 2
10. Bunyola. Nombre de nuclis zoològics: 3
11. Calvià. Nombre de nuclis zoològics: 9
12. Campanet. Nombre de nuclis zoològics: 2
13. Campos. Nombre de nuclis zoològics: 2
14. Capdepera. Nombre de nuclis zoològics: 12
15. Ciutadella. Nombre de nuclis zoològics: 8
17. Costitx. Nombre de nuclis zoològics: 1

20. Esporles. Nombre de nuclis zoològics: 1
22. Felanitx. Nombre de nuclis zoològics: 4
23. Ferreries. Nombre de nuclis zoològics: 3
24. Formentera. Nombre de nuclis zoològics: 1
26. Eivissa. Nombre de nuclis zoològics: 4
27. Inca. Nombre de nuclis zoològics: 3
31. Llucmajor. Nombre de nuclis zoològics: 7
32. Maó. Nombre de nuclis zoològics: 12
33. Manacor. Nombre de nuclis zoològics: 14
34. Mancor de la Vall. Nombre de nuclis zoològics: 1
35. Maria de la Salut. Nombre de nuclis zoològics: 1
36. Marratxí. Nombre de nuclis zoològics: 3
37. Es Mercadal. Nombre de nuclis zoològics: 3
39. Muro. Nombre de nuclis zoològics: 1
40. Palma. Nombre de nuclis zoològics: 54
41. Petra. Nombre de nuclis zoològics: 1
42. Pollença. Nombre de nuclis zoològics: 10
43. Porreres. Nombre de nuclis zoològics: 1
44. Sa Pobla. Nombre de nuclis zoològics: 1
46. Sant Antoni de Portmany. Nombre de nuclis zoològics: 3
47. Sencelles. Nombre de nuclis zoològics: 2
48. Sant Josep. Nombre de nuclis zoològics: 2
50. Sant Joan de Labritja. Nombre de nuclis zoològics: 2
51. Sant Llorenç. Nombre de nuclis zoològics: 1
53. Santa Eugènia. Nombre de nuclis zoològics: 1
54. Santa Eulària. Nombre de nuclis zoològics: 6
55. Santa Margalida. Nombre de nuclis zoològics: 3
56. Santa Maria. Nombre de nuclis zoològics: 1
57. Santanyí. Nombre de nuclis zoològics: 6
58. Selva. Nombre de nuclis zoològics: 2
59. Ses Salines. Nombre de nuclis zoològics: 1
61. Sóller. Nombre de nuclis zoològics: 1
62. Son Servera. Nombre de nuclis zoològics: 2
64. Es Castell. Nombre de nuclis zoològics: 2
902. Es Migjorn Gran. Nombre de nuclis zoològics: 1
Total: 215
 

Palma, 12 de novembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 5579/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Balanzat, relativa a compliment dels escorxadors de la
Llei 1/92, de 8 d'abril, sobre protecció dels animals (BOPIB núm.
128 de 31 d'octubre del 1997).

El Reial Decret 54/95, de 20 de gener, pel qual es
traspassa la Directiva 93/119, dicta les normes que s'han de seguir
per aconseguir que els animals que se sacrifiquen no pateixin.

Tots els escorxadors de Balears disposen de les eines
necessàries per insensibilitzar els animals, i no tenim coneixement
que en cap cas s'hagin deixat d'utilitzar.
 

Palma, 9 de desembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual
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Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 5580/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a infraccions de la Llei 1/92,
sobre protecció dels animals (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del
1997).

L'article 82.e del Decret número 56/94, pel qual s'aprova
el Reglament per al desenvolupament de la Llei 1/92, de protecció
dels animals que viuen a l'entorn humà, disposa que correspon als
ajuntaments resoldre els expedients sancionadors per infraccions
a l'esmentada llei.
 

Palma, 9 de desembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 5581/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa al pressupost destinat a la
prevenció, informació i lluita contra la Sida (BOPIB núm. 128 de
31 d'octubre del 1997).

Programa Sida:

Pressupost 1997:

- Subvenció cases d'acollida de Sida, terminals: 3.250.000
Nou Horitzó: 250.000
SILOE: 3.000.000

- Programa d'intercanvi de xeringues: 3.000.000
Metges del Món (espècies 1996): 1.201.431
Apotecaries Eivissa (1996): 814.000
Menorca (1996), pendent de despesa: 983.569

- Campanya de sensibilització: 2.000.000

- Edició Pla estratègic: 652.163

- Analítica VIH (fins setembre): 419.000

- Material fungible: 250.000

- Personal: 14.684.500

Total: 24.255.663

- Despesa hospitalària (previsió tot 1997), total: 394.844.611
Estades: 311.533.147
Medicació: 83.311.464

Total: 419.100.274
 

Palma, 18 de novembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 5592/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a Pla de conques i pluvials de
la zona "Bassa de Sant Pere i entorns" d'Alaior (BOPIB núm. 128
de 31 d'octubre del 1997).

D'acord amb l'Ajuntament d'Alaior i per tal de donar
solució als problemes plantejats, en part pel mal desenvolupament
urbanístic de la zona i en part pel traçat de la variant de la carretera
Maó-Ciutadella, s'han iniciat estudis previs, que s'han concretat en
la inclusió en el futur PGOU d'Alaior d'una zona de reserva, que
coincideix sensiblement amb l'antic llit natural, per la qual correrà
el nou llit que evacuï les aigües pluvials del polígon industrial
d'Alaior.

D'altra banda i sobre la base de la traça abans esmentada
s'ha iniciat la redacció d'un projecte de canalització, que només es
podrà finalitzar  quan s'hagi aprovat el PGOU d'Alaior i es disposi
de terrenys per part de l'Ajuntament.
 

Palma, 13 de gener de 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 5593/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mesures de cooperació del Govern
balear amb el "Mediterrani sud i oriental" (BOPIB núm. 128 de 31
d'octubre del 1997).

El Govern de la Comunitat Autònoma considera del seu
interès la configuració de la regió mediterrània com un espai comú
de pau, estabilitat i prosperitat.

Un cop superada pel Tribunal Constitucional la
interpretació restrictiva que fins no fa gaires anys imperava amb
referència a l'acció exterior de les comunitats autònomes, i en el
marc del principi rector abans esmentat, el Govern ha emprès un
conjunt d'actuacions que manifesten un desig de contribuir de
manera positiva al procés de cooperació en la regió.

En el terreny politicoinstitucional, i en el si dels diferents
fòrums de composició regional en els quals participa la nostra
comunitat, el Govern ha estat donant suport de forma decidida a
totes les iniciatives destinades a impulsar el diàleg euromediterrani.

En citarem com a exemples més significatius:

- La participació activa del grup IMEDOC al Fòrum Regional que
tingué lloc dins el marc de la Conferència Euromediterrània de
Barcelona de 1995, i la plena associació del Govern als treballs del
Fòrum Civil Euromed.
- El suport  constant mostrat en el si del Comitè de les Regions de
la Unió Europea respecte a totes les iniciatives adreçades a instar la
Comissió de les Comunitats Europees i el Consell a aprofundir el
procés de diàleg i cooperació euromediterrani.
- La posició que manté el Govern en els treballs de la Comissió
Intermediterrània de la Conferència de les Regions
Perifericomarítimes pel que fa a la necessitat de procedir, al més
aviat possible, a desblocar la situació en què es troben els programes
MED, de cooperació descentralitzada, i a augmentar el volum dels
recursos MEDSA assignats als programes esmentats.
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En el terreny del foment dels intercanvis entre ambdues
ribes de la regió, el Govern impulsa la participació d'empresaris
de la nostra comunitat en els programes europeus centrats en
l'organització de trobades empresarials orientades a identificar
potencials oportunitats de negoci.

Un tercer àmbit d'acció se centra en la cooperació per al
desenvolupament pròpiament dita. Respecte d'això, cal deixar
constància que els pressuposts de la CAIB han augmentat de
manera gradual l'import total dedicat a aquest concepte. Aquests
fons es vehiculen, com és prou conegut, mitjançant el Programa
d'ajuts per a la cooperació al desenvolupament (Decret 29/1996,
de 29 de febrer), programa que assumeix, en essència, un model
de cooperació bilateral d'acció indirecta, sense perjudici que es
puguin estudiar, si n'és el cas, altres fórmules de cooperació
directa o en col•laboració amb altres entitats, públiques i privades,
nacionals o internacionals. Arribats a aquest punt, és del tot
necessari recordar que l'article 5 del Decret en qüestió inclou entre
les prioritats geogràfiques del programa l'àrea del Magrib.

Finalment, i des del prisma de la cooperació a l'àmbit
cutural, essencial per a contribuir a dissipar la persistència de
qualsevol mena de recel històric, és intenció d'aquest Govern
aprofitar els canals de col•laboració existents amb la Universitat
d'Estiu de Cooperació Internacional, amb la finalitat d'avaluar, en
un futur pròxim, les possibilitats d'ampliar l'àmbit temàtic dels
cursos que s'hi han impartit, mitjançant la inclusió de mòduls
centrats en l'estudi de qüestions relacionades amb la regió
mediterrània.

Tot el que hem exposat fins ara manifesta clarament la
decisió del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
de contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, i a través
d'actuacions positives que pretenen transcendir la retòrica que ha
dominat tradicionalment aquesta qüestió, a fer de la Mediterrània
una zona de pau, estabilitat i prosperitat per als pobles d'ambdues
ribes.
 

Palma, 11 de novembre del 1997.
La Consellera de Presidència:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 5594/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudi de les bateries de costa
en desús que podrien tenir una ocupació pública (BOPIB núm. 128
de 31 d'octubre del 1997).

1.- Així com la possible compra de l'edifici del Sector
Naval és un tema més tractat i avançat en la negociació, el tema
de les bateries de costa és una idea, la qual va sorgir i es va
comentar amb la Gerència d'Infraestructura de la Defensa i la
Direcció General de Joventut de la Conselleria de Presidència,
però no es va concretar en cap moment quines podrien esser
interessants per al Govern balear.

2.- Tal com ja s'ha assenyalat, aquest és un tema que no
s'ha tractat en profunditat. La Direcció General de Patrimoni,
juntament amb la de Joventut, analitzaran si alguna d'aquestes
bateries poguessin esser d'interès, i ho posaran en coneixement de
la Gerència d'Infraestructura de Defensa per a, si cal, realitzar
unes possibles visites i analitzar les condicions de la possible
adquisició.

3.- La Direcció General de Patrimoni no té cap previsió
econòmica en aquest sentit.
 

Palma, 7 de novembre del 1997.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 5595/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a l'adquisició de l'edifici de l'antic
Sector Naval (BOPIB núm. 128 de 31 d'octubre del 1997).

1.- Encara no s'ha fixat cap quantitat com a preu per a
l'adquisició. S'està pendent d'una oferta formal i expressa per part
de la Gerència d'Infraestructura de la Defensa.

2.- Cap. La seva compra no s'està estudiant per a cobrir
necessitats d'espai de la Conselleria de Presidència.

3.- Tal com s'ha assenyalat a la primera resposta, s'està a
l'espera de rebre una oferta de la Gerència d'Infraestructura de la
Defensa.
 

Palma, 7 de novembre del 1997.
La Conselleria de Presidència

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a pas de la pregunta amb sol•licitud de resposta

escrita RGE núm. 7123/97, a pregunta amb sol•licitud de resposta
oral davant comissió. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de febrer del 1998, a la vista de l'escrit RGE núm. 1197/98,
presentat per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, acordà que la pregunta de referència,
relativa a caça de cabres de muntanya (BOPIB núm. 133, de 5 de
desembre del 1997), passàs a ser tractada com a pregunta amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a adjudicació definitiva de l'execució de les obres

de fusteria per a la rehabilitació de l'edifici del Parlament de les Illes
Balears, situat als carrers Palau Reial, Victòria i Conqueridor, de
Palma.
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S'anuncia la següent adjudicació definitiva d'un
contracte d'obres:

ENTITAT ADJUDICADORA:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 3/97.

OBJECTE DEL CONTRACTE:
Tipus de contracte: Obres.

Descripció de l'objecte: Execució de les obres de fusteria 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.

Butlletí Oficial i data publicació de l'anunci licitació:
BOPIB núm. 138 de 22-01-98 i BOCAIB núm. 162 de 31-12-97.

TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: Concurs.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
Import total: 46.414.923,- PTA.

ADJUDICACIÓ:
Data: 12 de febrer del 1998.
Contractista: Carpinteria Vicens, S.L.
Import: 46.298.000,- PTA.

Palma, a 25 de febrer del 1998.
EL LLETRAT OFICIAL MAJOR
Joan Ferrer i Cánaves.
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