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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a decaïment de les Preguntes RGE. núm.

1280/98, 1541/98, 1542/98, 1543/98, 656/98, 4466/98, 4468/98,
200/99, 415/99, 416/99, 417/99 i 418/99.

A la Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals del Parlament de les Illes Balears, de dia 24 de març del
1999, fou desconvocada la sessió de la comissió prevista per dia 25
de març, atès que el Govern de les Illes Balears, mitjançant els
escrits RGE. núms. 1941/99, 1953/99 i 1954/99 manifesta la
impossibilitat d'assistir-hi.

En conseqüència decaigueren les preguntes que es
detallen a continuació:

RGE. núm. 1280/98, de l'Hble. Sra. Diputada Barceló i
Martí del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords del
Govern en matèria d'àrees recreatives, zones verdes i compra de
patrimoni. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

RGE. núm. 1541/98, de l'Hble. Sra. Diputada Barceló i
Martí del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords de la
Comissió de Planificació i Coordinació de la Implantació de Noves
Tecnologies i Comunicació. (BOPIB núm. 148 de 13 de març del
1998).

RGE. núm. 1542/98, de l'Hble. Sra. Diputada Barceló i
Martí del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuntaments que
formen part de la Comissió de Planificació i Coordinació de la
Implantació de Noves Tecnologies i Comunicació. (BOPIB núm.
148 de 13 de març del 1998).

RGE. núm. 1543/98, de l'Hble. Sra. Diputada Barceló i
Martí del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
d'intervenció interinstitucional. (BOPIB núm. 148 de 13 de març del
1998).

RGE. núm. 656/98, de l'Hble. Sr. Diputat Gomila i
Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a ampliació de l'horari d'emissió territorial de TVE. (BOPIB núm.
142 de 6 de febrer del 1998).

RGE. núm. 4466/98, de l'Hble. Sr. Diputat Portella i Coll,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a adequació de l'Ordre de 10 de juliol del 1998, de la
Conselleria de Presidència a la Llei 23/1988, de 7 de juliol. (BOPIB
núm. 179 de 29 d'octubre del 1998).

RGE. núm. 4468/98, de l'Hble. Sr. Diputat Portella i Coll,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes balears,
relativa a construcció del Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
(BOPIB núm. 179 de 29 d'octubre del 1998).

RGE. núm. 200/99, de l'Hble. Sr. Diputat Portella i Coll,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a reglamentació de les televisions locals a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 196 de 4 de febrer del 1999).

RGE. núm. 415/99, de l'Hble. Sr. Diputat Portella i Coll,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a cost del primer any del conveni amb RTVE. (BOPIB núm. 196 de 4
de febrer del 1999).

RGE. núm. 416/99, de l'Hble. Sr. Diputat Portella i Coll,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a interrupcions de la programació de RTVE. (BOPIB núm. 196 de 4
de febrer del 1999).

RGE. núm. 417/99, de l'Hble. Sr. Diputat Portella i Coll,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a espectacles i activitats extraordinàries en llocs no habituals durant
el 1998. (BOPIB núm. 196 de 4 de febrer del 1999).

RGE. núm. 418/99, de l'Hble. Sr. Diputat Portella i Coll,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a compliment de la Llei d'emergències de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 196 de 4 de febrer del 1999).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril  del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2047/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
destitució Sr. Pax com a Coordinador d'Agricultura. (Mesa de 27
d'abril  del 1999).

Palma, a 27 d'abril  del 1999.
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 les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

És cert que s'ha destituït al Sr. Pax con a coordinador
d'agricultura a Menorca?

Qui és l'actual coordinador de la Conselleria d'Agricultura
a Menorca?



5810 BOPIB núm.210 - 7 de maig del 1999

Atès que la llei d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'agricultura no entrarà en vigor fins el dia
primer de gener de l'any 2000, no creu el Conseller, que és poc
lògic destituir un coordinador quan i falten més de sis mesos
perquè el traspàs d'agricultura als consells tengui efectivitat?

Si aquesta destitució s'ha fet per una eliminació de
despesa supèrflua, que va anunciar el President Matas, no creu que
és una mesura molt electoralista fer-ho dos mesos abans de les
eleccions?

És cert que el Sr. Pax ocupa un càrrec dins l'Institut de
Biologia Animal?

Quin càrrec ocupa?

Amb quina remuneració?

És una plaça de nova creació?

Qui ocupava abans aquesta plaça?

Amb quin sou?

Palma, a 15 d'abril  del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 179/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Mª Barceló, relativa a execució de l'Ordre del
Conseller d'Educació, Cultura i Esports de dia 16 de gener del
1997. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Segons es desprèn de l'acta de la comissió tècnica
d'avaluació que va atorgar les ajudes i subvencions a què fa
referència l'ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de 16
de gener del 1997, l'execució de l'Ordre esmentada ha estat la
següent:

1er. Beques i ajudes per a la formació musical

a) 1.075.000 pessetes, per a 5 ajudes de sol•licitants que
cursen estudis de música a l'estranger.

b) 1.914.000 pessetes, per a 12 ajudes de sol•licitants
que cursen estudis de música a la Península.

c) 520.000 pessetes, per a 4 ajudes de membres de
l'Orquestra Jove que s'han de desplaçar setmanalment des de les
illes a Mallorca.

d) 400.000 pessetes, per a 10 ajudes per als sol•licitants
que cursen estudis a les Illes.

e) 159.500 pessetes, per a 1 ajuda de formació musical
específica.

f) 200.000 pessetes, per a 5 ajudes de sol•licitants de
cursets de perfeccionament.

Totes les ajudes de l'apartat 1er. sumaren 4.268.500
pessetes, i s'abonaren amb càrrec a la partida pressupostària 13302
422106 48000 del pressupost del 1997.

2on.- Ajudes a la xarxa d'escoles elementals de música
de la Comunitat Autònoma

a) Escoles de música municipals: varen rebre 14.000.000
de pessetes, amb càrrec a la partida pressupostària 13302 422106
46000, que es varen repartir de la manera següent:

- el 30% (és a dir 4.200.000 pessetes) entre totes les
escoles municipals en concepte de despeses generals comunes.

- el 70% (és a dir 9.800.000 pessetes) proporcionalment
segons el nombre d'alumnes de cada escola i l'informe emès pel
Conservatori a la Direcció General d'Educació.

b) Escoles de música privades: tant l'Escola de Música del
col•legi Madre Alberta com la de l'Associació d'Amics de la Música
de Llucmajor, per fet de ser membres de la xarxa d'escoles
elementals de música de la CAIB, varen rebre 700.000 pessetes, en
total (350.000 pessetes cada una).

3er. Ajudes a escoles d'estiu per a professors

S'atorgaren 1.500.000 pessetes a les dues escoles
peticionàries, que es varen repartir proporcionalment al nombre de
professors inscrits: 1.000.000 de pessetes per a l'Escola d'estiu de
Mallorca, i 500.000 pessetes per al moviment de renovació
pedagògica de Menorca i la seva Escola d'estiu. 
 

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

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 179/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Mª Barceló, relativa als estudis i enquestes
realitzades per la Conselleria de Treball i Formació durant 1997 i
1998. (BOPIB núm. 171 d'11 de setembre del 1998).

A la data de signatura d'aquesta resposta no s'ha realitzat
per la Conselleria de Treball i Formació cap estudi ni enquesta. 
 

Palma, 16 d'octubre del 1998.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 4563/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mercè Amer, relativa a empreses que han sol•licitat
ajudes per a modernització. (BOPIB núm. 181 de 6 de novembre del
1998).

Relació d'empreses agroalimentàries que han sol•licitat
ajudes per a modernització (període 1996-1997)

Agroilla, SAT 9202
Alcaidus, SAT 7203
Almendras Ribot, SA
Asociación General Agraria Mallorquina, SA
Can Matarino, SL
Distribución Mercat, SA
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Embotits Matas, SL
Eurest, SA
Fruita Bona Hortofrutícola, SAT
Kraft Jacobs Suchard Iberia, SA
Oyaga Ruiz, Julián
Productos Martín, SA
S. Coop. Agrícola Sant Joan
S. Coop. Ltda. Camp Mallorquí
Sa Llubinera, SAT
S'Atalaia, SAT 7125
Sucs Vàlids, SL
Viuda de Serra, SA
Watekolisk, SL
Cárnicas Viper, SL
Lacto Industrial Menorquina, SL
Arnau Galmés Ferrer
Alcadius, SAT
Luis Casals Senent
Angela Tomas Ballestero
Cafes Ibiza, SL
Evicarn Ibiza, SA
Pasteleria Alemana, CB
Bartolomé Marí Mayans
Eiviglass, SL
Dalrit, SL
Joan Pons Anglada
La Tropical
Dalfume Michele
Rojo y Serrano
Coop. Agricola San Bartolomé de Sóller
Es Porceret Calent
Andreu Oliver Oliver
Uco Sa Pobla
Vicente Noguera
Ferra Carniceria, CB
Juan Bonet Riera
Cafés Ibiza
Conservas Rosselló

 
Palma, 1 de desembre del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 6000/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a sumari del BOCAIB. (BOPIB
núm. 186 d'11 de desembre del 1998).

La publicació del Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears utilitzant mitjans electrònics és un
procés complexa des del punt de vista tècnic, sobre tot, tenint en
consideració l'elevada funcionalitat que disposa el sistema.

Aquesta complexitat imposa períodes de proves de la
tecnologia, on les solucions utilitzades van essent depurades i
ajustades. Es normal, però no sistemàtic que es produeixin
aturades del servei que provoquin algun tipus d'incidències i que
ajudaran, de fet, a un complet afinament del servei.

De la mateixa manera, al ésser un servei tant crític, la
publicació de la totalitat del text del BOCAIB se beneficia del
període de proves de publicació del sumari, a l'hora que van
avançant les que es fan a nivell pilot a l'Intranet del Govern.

Les previsions tècniques indiquen que el proper més
d'abril poden estar finalitzades totes les proves e iniciar-se el servei
amb tota la seva extensió. 
 

Palma, 16 de febrer del 1999
El Director de Tecnologies de la Informació i

Comunicacions:
José Juan Novas Alemany

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 6038/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a nitrògen líquid a Menorca. (BOPIB
núm. 188 de 18 de desembre del 1998).

A l'illa de Menorca existeix un dipòsit de Nitrògen Líquid,
instal•lat el 30 de novembre del 1992 a la "Granja de Maó". 
 

El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 6074/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a les pel•lícules Disney en català.
(BOPIB núm. 189 de 23 de desembre del 1998).

El Govern de les Illes Balears no finança cap estrena de
pel•lícules en llengua catalana. Pel que fa a les pel•lícules de
Disney, el Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, ha establert un acord amb la
Generalitat de Catalunya i la Distribuïdora Buenavista pel qual pot
disposar-ne d'una còpia de la versió catalana. A través de la
Campanya Cultura a les Escoles, la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports subvenciona el 50% del preu de l'entrada als cinemes per
a les exhibicions en horari matinal, durant tot el temps d'explotació
comercial d'aquestes pel•lícules. Aquest finançament és el mateix
per a totes les illes. El fet que l'estrena en català de la darrera
pel•lícula de Disney, Mulan, s'hagi produït a Mallorca és del tot
decisió dels exhibidors. 
 

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

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 21/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a ajuts per a la renovació d'autobusos
de línia regular. (BOPIB núm. 193 de 15 de gener del 1999).

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria va posar
en marxa una línia de subvencions als transports (PRO-
TRANSPORT) destinada al transport de mercaderies i persones per
carretera i línies regulars marítimes. Aquesta línia parteix del Decret
29/97, desenvolupada a l'Ordre del Conseller d'Agricultura, Comerç
i Indústria de 24 de juny del 19998.
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Dins aquesta línia de subvencions, es varen donar un
total de 5.527.900 pessetes dividits en quatre expedients de la
mateixa empresa, per autobusos de línia regular a l'illa de
Mallorca, cap a Menorca, i cap a les illes d'Eivissa i Formentera.
 

El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 22/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a inversions per a la
desestacionalització turística. (BOPIB núm. 193 de 15 de gener del
1999).

Les inversions de la Conselleria de Turisme per a l'any
1999 en matèria de desestacionalització, realitzades a través de
l'Ibatur, sumaran un total de més de 700 milions de pessetes.

Les estratègies que s'adopten per assolir aquest objectiu
s'adapten a l'establert en el Pla de Desestacionalització.
 

El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 26/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a retard arribada BOCAIB a
Menorca. (BOPIB núm. 193 de 15 de gener del 1999).

El BOCAIB no arriba a l'illa de Menorca un mes després
d'haver-se publicat. La pregunta no especifica si fa referència a
tots els butlletins i a tots els subscriptors de Menorca, o si es fa
referència a un cas en concret i determinat, per la qual cosa és
impossible donar una resposta concreta. No obstant això, hem
d'assenyalar, que no ens ha arribat cap queixa en els darrers mesos
i que els butlletins són lliurats, tots, a la distribuïdora, sense cap
diferència de temps, lloc ni cap altra circumstància. 
 

La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 27/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a cànon de sanejament. (BOPIB
núm. 193 de 15 de gener del 1999).

L'article 113 de la vigent Llei General Tributària
estableix que les dades, informes o antecedents obtinguts per
l'Administració Tributària en el desenvolupament de les seves
funcions tenen caràcter reservat i no poden ser comunicats a
terceres persones, excepte, entre d'altres, per la col•laboració amb
les comissions parlamentàries d'investigació dins el marc
legalment establert.

En conseqüència i per tal de respectar l'esmentat mandat,
no es pot facilitar les dades sol•licitades a aquesta pregunta. 
 

Palma, 3 de febrer del 1999.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 28/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a les depuradores i estacions de
bombeig de Menorca. (BOPIB núm. 193 de 15 de gener del 1999).

Les despeses de manteniment de les depuradores de
Menorca, no es poden desglossar per depuradores, si no per zones
ja que així estan els contractes de manteniment.

Les zones són:

ZONA 1: Depuradores de Sant Climent, Alaior, Cala En
Porter, Sant Lluís i el bombeig d'Es Grau.

ZONA 2: Depuradores de Ciutadella Nord, Ciutadella Sud
i Cala Galdana.

Despeses de manteniment 1996.
ZONA 1 63.197.436 pessetes.
ZONA 2 75.979.731 pessetes.
Total: 139.177.167 pessetes.

Despeses de manteniment 1997.
ZONA 1 76.107.081 pessetes.
ZONA 2 79.223.407 pessetes
Total: 155.330.488 pessetes.

Les dades de 1998 no es tindran fins a finals de març del
1999. 
 

La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 29/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a les aportacions de la Conselleria de
Turisme al Pla Mirall. (BOPIB núm. 193 de 15 de gener del 1999).

Les anualitats previstes en relació a les aportacions de la
Conselleria de Turisme al Pla de Recuperació i Millora del paisatge
urbà (Mirall) són les següents:

Anualitat 1999 projectes Pla Mirall (no consorcis):
737.806.715

Anualitat 1999 projectes Pla Mirall (consorcis):
113.275.225. 
 

Palma, 4 de febrer del 1999.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea
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Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 30/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a aportacions de la Conselleria de
Medi Ambient al Pla Mirall. (BOPIB núm. 193 de 15 de gener del
1999).

El llistat queda dipositat al Registre de l'Oficialia Major
de la Cambra, a disposició del Hbles. Srs. Diputats. 
 

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 68/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a gestió del Parc Natural de
l'Albufera d'Es Grau. (BOPIB núm. 194 de 22 de gener del 1999).

Els recursos econòmics que estan prevists a aquest Parc
per al període 1999 són els següents:

Pressupost ordinari que contempla personal, materials,
vehicles, maquinària i vigilància incloses guardes dies festius, és
de 15.365.768 pessetes.

En aquest període de temps també està previst invertir
al parc natural un pressupost extraordinari de 35.000.000 pessetes.
La finalitat d'aquesta inversió extraordinària és l'adquisició d'un
immoble que pugui albergar el centre de recepció i informació del
parc.

El personal de l'Ibanat destinat al parc natural d'Es Grau
és el següent:

1 Assistent Tècnic
2 Peons especialistes. 

 
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 69/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a carnets joves expedits en 1998.
(BOPIB núm. 194 de 22 de gener del 1999).

El número de joves que han demanat el carnet Jove
durant l'any 1998 ha estat de 11.663 dels quals 6.766 ho han
demanat a Palma, 2.955 a la resta de Mallorca, 908 a Menorca i
1.034 a Eivissa.

El número de joves que a 31 de gener del 1999 han
demanat el carnet ha estat de 12.219 dels quals 7.067 ho han
demanat a Palma, 3.097 a la resta de Mallorca, 944 a Menorca i
1.111 a Eivissa. 
 

Palma, 8 de febrer del 1999.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 70/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a coordinació dels punts d'atenció a
l'immigrant internacional. (BOPIB núm. 194 de 22 de gener del
1999).

1.- El 7 de maig del 1996 el Ple de la Cambra del
Parlament de les Illes Balears, en sessió plenària ordinària, aprovà
la Proposició no de Llei núm. 2336/96 a la qual s'instava al Govern
de les Illes Balears a presentar el Pla Integral d'Atenció a la
Immigració Internacional abans del 30 de juny del 1997, i un
projecte de coordinació dels punts d'atenció abans del 30 de
desembre del 1996.

2.- Que a la reunió de la Comissió de Coordinació d'Acció
Social de 17 de març del 1997, s'aprovaren per unanimitat les
següents propostes:

a) Crear un grup de treball integrat per tècnics designats
per les administracions que componen l'esmentada Comissió
(Administració Autonòmica; Administració Perifèrica de l'Estat; i
Administració Local: Consells Insulars i Ajuntament de Palma) i
representants de les entitats públiques i privades que s'ocupen del
tema de la immigració a les nostres illes, amb la finalitat de donar
compliment a la encomana parlamentària d'elaborar un Pla
d'Immigració i coordinar els punts d'atenció al col•lectiu de
immigrants internacionals. 

b) So•licitar permís al Parlament per ampliar el termini
establert pel compliment de l'encàrrec Parlamentari a la data de 31
de desembre del 1997.

La Mesa de la Cambra, en sessió de 7 de maig del 1997,
va acordar donar-se per assabentada dels acords de la Comissió de
Coordinació, acord que es va comunicar als grups parlamentaris de
la Cambra i al Molt Honorable President del Govern als efectes
pertinents.

3.- Que en data 22 de juliol del 1997 va quedar constituït i es va
reunir per primera vegada el grup de treball d'immigració creat per
la Comissió de Coordinació. Amb la finalitat de desenvolupar la
tasca encomanada, en criteris d'eficiència i eficàcia, s'ha considerat
convenient treballar amb la següent metodologia:

a) Subdividir el grup de treball en tres grans blocs:
bloc 1, integrat pels representants de les administracions
bloc 2, integrat pels representants dels sindicats, ONGs i

altres entitats que desenvolupen actuacions específiques per a
l'atenció dels immigrants.

bloc 3, integrat pels representants de les associacions
d'immigrants registrades en el registre de entitats de la CAIB.

b) Establir contactes individualitzats, amb cada una de les
administracions i entitats representades en el grup de treball i
d'altres relacionades amb la immigració, mitjançant entrevistes i/o
correspondència i/o cridades telefòniques.
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4.- Que a la reunió de la Comissió de Coordinació
d'Acció Social, de 16 de juny del 1998, es va acordar per
unanimitat sol•licitar al Parlament una segona ampliació del
termini establert pel compliment de l'encàrrec Parlamentari relatiu
a la immigració internacional, amb la finalitat de incorporar i
treballar amb la font estadística del padró municipal d'habitants de
1996, ja que per establir una adequada planificació es precís
disposar de dades poblacionals actualitzades sobre els immigrant
internacionals que resideixen a cada un dels municipis de la nostra
Comunitat Autònoma.

El mes de juny del 1998 l'Institut Balear d'Estadística,
que sols havia pogut proporcionar fins a les hores dades
poblacionals relatives al Cens de l'any 1991, va comunicar a la
DGAS que en breu termini esperava rebre de l'Institut Nacional
d'Estadística les dades del padró del 96 i que una vegada rebudes
procediria a la seva immediata explotació i posterior publicació.

En base al fins ara exposat, es va sol•licitar el vist i plau
al Parlament per ajornar la data de presentació del Pla d'Atenció
a la Immigració Internacional al termini de tres mesos,
comptadors a partir de la data que l'IBAE publiqui o proporcioni
a la DGAS l'explotació de les dades del padró municipal
d'habitants de l'any 1996.

La mesa de la Cambra, en sessió de 8 de juliol del 1998,
va acordar donar-se per assabentada de la sol•licitud de la
Comissió de Coordinació, acord que es va comunicar als grups
parlamentaris de la Cambra i al Molt Honorable President del
Govern als efectes pertinents.

5.- Que durant l'any 1997 i 1998 s'ha dut a terme una
àrdua i laboriosa tasca de recopilació, investigació i anàlisi sobre
la immigració internacional, la qual ha proporcionat un diagnòstic
actual i predictiu sobre els fluxos, dimensió i característiques
sociodemogràfiques, sociolaborals i socioculturals de la
immigració internacional que resideix de dret o de fet a la nostre
comunitat. També ha permès identificar la tipologia, funció, àrea
de influència, abast i/o mancances dels recursos, serveis i
prestacions generals i específiques existents a la CAIB per a
l'atenció integral a l'immigrant internacional.

6.- Que en base el diagnòstic i conclusions extretes de la
tasca desenvolupada durant els dos darrers anys, explicada al punt
anterior, s'han establert els objectius, l'ordenació dels recursos i les
propostes d'actuació interdepartamentals, generals i específiques,
del Pla Integral d'Atenció a la Immigració Internacional que està
ultimant la Direcció General d'Acció Social.

7.- Que el dia 30 de desembre del 1998, la Conselleria
de Presidència del Govern de les Illes Balears i el Ministeri de
Treball i Afers Socials varen signar un conveni de col•laboració
amb la finalitat de desenvolupar actuacions conjuntes destinades
a facilitar la integració social dels immigrants, refugiats,
sol•licitants d'asil i desplaçats que resideixen a la Comunitat
Autònoma.

Dins l'esmentat marc de col•laboració s'han establert
amb caràcter prioritari el desenvolupament dels següents
programes:

- Observatori Permanent de la Immigració. OPI.
- Creació d'un òrgan de participació, consulta i diàleg de

les entitats i institucions implicades en el procés d'integració dels
col•lectius objecte del conveni. FORO.

- Establiment d'una xarxa d'informació, orientació i suport
legal a immigrants.

- Intercanvi d'informació i assessorament mutu en matèria
d'immigració entre ambdues administracions.

- Desenvolupament de programes territorials d'acollida i
integració social.

- Programes d'empadronament.
- Actuació conjunta en matèria de subvencions.
- Creació d'una comissió tècnica de seguiment.

8.- Que la Comissió Europea i el Consell d'Europa han
emès una sèrie de recomanacions perquè els països de l'Arc
Mediterrani tendeixin a la cooperació internacional i al consens
internacional entre les diferents administracions públiques en
matèria d'immigració.

Seguint les esmentades recomanacions la Conselleria de
Presidència ha iniciat contactes amb la Generalitat Valenciana, la
Junta de Andalusia i la Diputació de Barcelona amb l'objecte
d'adherir-se, en qualitat d'observador, al marc de col•laboració
establert entre les citades administracions amb la finalitat d'establir
una xarxa per la transferència i difusió d'informació, metodologia
i resultats en matèria d'immigració, concretament en relació al
projecte que cada soci desenvolupa dins la Iniciativa Comunitària
INTEGRA, de la qual participen com a socis col•laboradors les tres
administracions abans relacionades i com a observadors, la
Comunitat Autònoma de Múrcia i el Consell Insular de Mallorca.

Els àmbits concrets d'actuació pels que se comprometen
a la mútua assistència i col•laboració són:

- La prevenció de fenòmens socials que comporten
conductes xenòfobes i racistes.

- Elaboració conjunta d'una guia de recursos per als
immigrants.

- Estudis i investigacions sobre el sector agrari a la conca
mediterrània.

- Accions per a la inserció laboral dels immigrants en el
marc de les relacions laborals normalitzades.

9.- Que en dates pròximes està previst signar un conveni
de col•laboració, entre la Conselleria de Presidència i la Conselleria
de Treball i Formació del Govern Balear amb el Ministeri de
Treball i Afers Socials, per l'intercanvi d'informació en matèria
sociolaboral, el qual permetrà informar sobre els serveis,
programes, prestacions i legislació vigent en matèria social i laboral
que sigui competència de la CAIB, des de les noves oficines
unificades d'informació sociolaboral i estrangeria del Ministeri, que
en un futur pròxim se crearan a les seus de la Delegació de Govern
ubicades a les nostres illes.

10.- Que a l'illa de Menorca CCOO-Cite ha establert dos
punts d'atenció a l'immigrant, un està situat a Maó i l'altre a
Ciutadella. 
 

Palma, 22 de febrer del 1999.
La Conselleria de Presidència.
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Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 72/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a compliment del Reial Decret
1494/1995 de 8 de setembre sobre contaminació atmosfèrica per
ozó. (BOPIB núm. 194 de 22 de gener del 1999).

L'objecte del Reial Decret 1494/1995, segons l'article
primer, és establir un sistema de vigilància i d'intercanvi
d'informació entre les Administracions Públiques en relació amb
la contaminació atmosfèrica causada per ozó, amb la finalitat
d'informar a la població quan es superin determinats llindars de
concentració, informar a la Comissió Europea i adquirir els
coneixements precisos sobre aquesta forma de contaminació que
permetin, en el seu cas, l'adopció de mesures dirigides a
aconseguir la seva reducció.

A la nostra Comunitat Autònoma es mesuren els nivells
d'ozó troposfèric cada 10 segons, en tres estacions situades al casc
urbà de Palma, a l'hospital Joan March i a la carretera de Sa Pobla
a Pollença.

Les dades obtingudes, corresponents a valors mitjans
horaris, es transmeten al Ministeri de Medi Ambient per a la seva
integració en la base de dades nacional i que posteriorment aquest
organisme comunica a la Unió Europea.

Per altra banda, donat que des de que es disposa de
dades de contaminació per ozó mai no s'han superat els llindars
d'informació a la població ni el d'alerta a la població, no ha estat
necessari establir mesures de cap tipus. 
 

Palma, 24 de febrer del 1999.
La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del

Territori i Litoral.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 73/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses en publicitat, campanyes
publicitàries i estudis de Gestió Sanitària de Mallorca durant l'any
1998. (BOPIB núm. 194 de 22 de gener del 1999).

Empresa o mitjà de comunicació: Telefònica Publicitat
i Informació, SA.

Data factura: 01-07-98
Concepte: pàgines grogues.
Quantitat: 112.984 pessetes.

 
Empresa o mitjà de comunicació: BOCAIB.
Data factura: 30-09-98
Concepte: publicació concursos.
Quantitat: 39.317 pessetes.

Empresa o mitjà de comunicació: BOCAIB.
Data factura: 31-10-98
Concepte: publicació concursos.
Quantitat: 239.910 pessetes.

Empresa o mitjà de comunicació: BOCAIB.
Data factura: 31-12-98
Concepte: publicació concursos.
Quantitat: 20.518 pessetes.

Empresa o mitjà de comunicació: BOE.
Data factura: 04-02-98
Concepte: publicació concursos.
Quantitat: 139.548 pessetes.

Empresa o mitjà de comunicació: BOE.
Data factura: 04-02-98
Concepte: publicació concursos.
Quantitat: 142.012 pessetes.

Empresa o mitjà de comunicació: BOE.
Data factura: 25-05-98
Concepte: publicació concursos.
Quantitat: 136.590 pessetes.

Empresa o mitjà de comunicació: BOE.
Data factura: 27-08-98
Concepte: publicació concursos.
Quantitat: 142.013 pessetes.

Empresa o mitjà de comunicació: BOE.
Data factura: 16-12-98
Concepte: publicació concursos.
Quantitat: 64.235 pessetes.

Empresa o mitjà de comunicació: BOE.
Data factura: 16-12-98
Concepte: publicació concursos.
Quantitat: 60.784 pessetes.

 
Palma, 18 de febrer del 1999.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 74/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses en publicitat i estudis del
Centre Balears Europa durant l'any 1998. (BOPIB núm. 194 de 22
de gener del 1999).

1r.- Despesa en publicitat i promoció l'any 1998: 5.70.889
pessetes.

2n. Distribució per mitjans de comunicacions:

MK: 240.000 pessetes
Quid Gràfic: 1.247.000 pessetes
Esment: 1.860.000 pessetes
Fundesba: 1.175.000 pessetes
Hora Nova: 289.400 pessetes
Clave: 582.039 pessetes
Oms: 209.250 pessetes
Dos Puntos Publicidad: 118.200 pessetes.

3r.- S'ha realitzat la campanya comunica: difusió de
l'Euro:

Cost: 3.624.751 pessetes
Objectiu: difusió de la moneda única (Euro) a la societat

balear.



5816 BOPIB núm.210 - 7 de maig del 1999

4t.- S'ha patrocinat el programa de radio "Europa
Bulevard" de divulgació sobre les polítiques comunitàries, emès
per Ultima Hora Radio:

Cost: 1.769.142 pessetes.

4.1. S'ha patrocinat el programa de televisió "Europa i
Mallorca", de divulgació sobre l'impacte dels fons europeus a les
Illes Balears, emès per Telenova, Canal 37:

Cost: 1.594.000 pessetes.

5è.- S'ha contractat una assistència tècnica sobre la
fiscalitat a l'Unió Europea.

Cost: 1.008.000 pessetes. 
 

Palma, 5 de febrer del 1999.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 75/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a les despeses en publicitat i estudis
de FICOBALSA durant l'any 1998. (BOPIB núm. 194 de 22 de
gener del 1999).

1.- 19.316.100 pessetes IVA inclòs.

2.-  Hora Nova, SA: 5.315.449
Editora Balear, SA: 1.924.288
Uniexpres, SA: 334.034
Sociedad Española de Radio Difusión, SA: 851.904
Curt Ediciones, SA: 323.640
Radio Popular, SA: 825.861
Rey Sol, SA: 2.363.436
Diario de Ibiza: 21.900
Antiquaria Ediciones: 296.100
Ideas y Publicidad: 232.000
Mallorca Daily Bulletin: 77.507
Comunicació/PIME, SA: 53.627
Ultima Hora Radio, SA: 356.265
Guia del Ocio: 139.200
Cadena Voz de Radiodifusión, SA: 253.663
Publi Nautic: 335.356
MC Ediciones, SA: 365.400
AERM: 83.520
Ediciones Jemma, SL: 40.090
KRM Imatge: 217.152
La Voz de Baleares: 1.330.180
Federació de Televisions: 1.398.000
Nautic Press: 138.040
Balearicos: 537.660
Onda Radio, SA: 45.936
Grepsa: 693.772
Grupo Arte y Cemento, SA: 261.000
Radio Menorca: 180.960
Illespress: 323.000
Televisió Menorquina: 18.560
Menorca Comunicación, SL: 69.600

3.- No s'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998.

4.-No s'ha patrocinat, durant el 1998, cap espai informatiu
o de divulgació en algun o alguns mitjans de comunicació.

5.- No s'ha contactat cap estudi o assistència tècnica
durant l'any 1998. 
 

Palma, 12 de febrer del 1999.
El Director General de Fires i Congressos de Balears, SA:
Domingo Ferrari i Mesquida

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 77/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses en publicitat i estudis de
l'IMEDOC durant l'any 1998. (BOPIB núm. 194 de 22 de gener del
1999).

En referència als punts 1, 2, 3, 4 i 5 de la pregunta escrita
presentada, no s'ha realitzat cap tipus de despesa en publicitat i
estudis de l'IMEDOC durant l'any 1998. 
 

El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 78/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses en publicitat i estudis de
Presidència del Govern durant l'any 1998. (BOPIB núm. 194 de 22
de gener del 1999).

La resposta a la pregunta queda dipositada al Registre de
l'Oficialia Major de la Cambra, a disposició del Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 80/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses en publicitat i estudis de
la Conselleria de Turisme durant l'any 1998. (BOPIB núm. 194 de
22 de gener del 1999).

En resposta als apartats 1, 2, 3, 4 informo que no s'ha
realitzat cap despesa en publicitat pròpiament dita, únicament s'han
realitzat les següents publicacions:

3.000 fullets informatius sobre la Residència de Can
Picafort: 722.448

1.000 exemplars de dades Estadístiques 1997 Turisme:
1.205.922

3.000 fulletons informatius sobre la Residència de Can
Picafort: 358.440

Publicació anunci dies 1 i 4 d'abril Habitatges Turístics
Vacacionals: 118.088
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Inserció a la guia alfabet de 2 pàgines informatives:
358.208.

En resposta a l'apartat 5:

Honoraris reportats en les normes de mesures
transitòries: 150.000

Traducció del Castellà al Català dels objectius de la
Conselleria: 12.000

Col•laboració examinador llengua italiana, proves guies
turístiques: 23.200

Col•laboracions Tribunal avaluador de Guies
Turístiques: 84.000

Traducció de l'espanyol a l'italià "Alocución": 7.888.

Traducció de l'espanyol a l'anglès •Presentación Viena":
9.396

Traducció de l'espanyol al rus "Dossier prensa
Baleares": 10.585

Traducció del Castellà al Català de l'Acta del Consorci
Escola: 9.000

Col•laboració projecte Llei de mesures Transitòries:
40.000

Traducció del castellà a l'alemany "textos pobles...":
62.640

Traducció del castellà a l'alemany "listado de palabras":
86.304

Elaboració de l'esborrany de la Llei General del
Turisme: 651.920

Estudi projecte de climatització de la Residència de Can
Picafort: 498.800

Sondeigs parc Bit: 694.260

Recopilació d'antecedents per l'esborrany de la
normativa sobre sales de festes: 1.282.380

Càlcul de l'estructura de cementació parc Bit: 650.000

Modificació de càlcul de l'estructura de cementació parc
Bit: 104.000

Traducció del castellà a l'anglés: 6.310

Factures Gadeso (exercici 1997) Estudis comparatius
d'ocupació hotelera: 1.846.184
 

Palma, 16 de febrer del 1999.
El Conseller de Turisme:
José María González Ortea

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 82/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses en publicitat i estudis de
l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) durant l'any 1998. (BOPIB
núm. 194 de 22 de gener del 1999).

1.- 3.149.392 pessetes (imposts inclosos)

2.- Ultima Hora, Diario Dia del Mundo, Diario de Ibiza,
Diari Balears, Diario de Mallorca, Diario de Menorca, Diario La
Voz de Baleares.

3.- No s'ha realitzat cap campanya en els medis de
comunicació durant l'exercici 1998.

4.- No s'ha patrocinat cap espai informatiu o de divulgació
a cap mitjà de comunicació a l'exercici del 1998.

5.- S'han contractat estudis de seguretat de totes les obres
i direcció d'obres amb arquitectes tècnics, i el cost ha estat els
honoraris orientatius establerts pel Col•legi d'Arquitectes Tècnics
i Aparelladors de Balears, segons llistat que esmentam a
continuació:

Bernat Oliver i Jaume: 17 Viv. Llucmajor: 1.819.662
pessetes.

Catalina Llopis i Enrich: 21 Viv. Ciutadella: 2.183.795
pessetes.

José Luis Olariaga Aceytuno: 48 Viv. Eivissa: 5.376.208
pessetes.

Miguel Llorente Angulo: 44 Viv.E-4 Son Gibert:
6.542.950 pessetes.

Miguel Palmer i Salas: 44 Viv. Felanitx: 3.274.461
pessetes.

Josep Rubí i Horrach: 18 Viv. Petra. 2.052.276 pessetes.

Joan Cabrer i Borrás: 23 Viv. Secar Real: 3.751.053
pessetes.

Enrique Mariages Saura: 8 Viv. Sant Lluís: 1.058.852
pessetes.
 

Palma, 22 de febrer del 1999
La Conselleria de Foment

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 84/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses en publicitat i estudis de
l'Institut Balear de l'Aigua durant l'any 1998. (BOPIB núm. 194 de
22 de gener del 1999).

La resposta a la pregunta queda dipositada al Registre de
l'Oficialia Major de la Cambra, a disposició del Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 85/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses en publicitat i estudis de
la Conselleria de Sanitat i Consum durant l'any 1998. (BOPIB
núm. 194 de 22 de gener del 1999).

1.- 18.414.748 pessetes.

2.- Perceptor: Editorial Menorca SA
Concepte: Edició esquela mortuòria
Quantitat: 21.252 pessetes.

Perceptor: Control Media Comunicación, SL
Concepte: Publicitat revista Fancine
Quantitat: 174.000 pessetes.

Perceptor: Telefónica Publicidad e Inform.
Concepte: Guia directori telefònic
Quantitat: 358.208 pessetes.

Perceptor: Cadena Voz de Radiodifusión, SA
Concepte: Programa "Salut balear"
Quantitat: 1.969.680 pessetes.

Perceptor: Izy Publicidad, SA
Concepte: Campanya de consum
Quantitat: 4.939.484 pessetes.

Perceptor: Izy Publicidad, SA
Concepte: Fotolits publicitat Sida
Quantitat: 265.454 pessetes.

Perceptor: Hora Nova, SA
Concepte: Anunci Dia mundial de la Sida
Quantitat: 318.420 pessetes.

Perceptor: JBK Medios SL
Concepte: Anunci Dia mundial de la Sida
Quantitat: 128.064 pessetes.

Perceptor: Hora Nova, SA
Concepte: Anunci Dia mundial de la Sida
Quantitat: 191.052 pessetes.

Perceptor: Editorial Menorca, SA
Concepte: Anunci Dia mundial de la Sida
Quantitat: 127.507 pessetes.

Perceptor: Rey Sol, SA
Concepte: Anunci Dia mundial de la Sida
Quantitat: 245.340 pessetes.

Perceptor: Editora Balear, SA
Concepte: Anunci Dia mundial de la Sida
Quantitat: 253.402 pessetes.

Perceptor: La Voz de Baleares, SA
Concepte: Anunci Dia mundial de la Sida
Quantitat: 148.480 pessetes.

Perceptor: Diario de Ibiza, SA
Concepte: Anunci Dia mundial de la Sida
Quantitat: 136.416 pessetes.

Perceptor: Hora Nova, SA
Concepte: Anunci especial Sanitat
Quantitat: 406.000 pessetes.

Perceptor: Espiral Producciones TV, SL
Concepte: Publireportatge càncer de mama
Quantitat: 1.392.000 pessetes.

Perceptor: Radio Popular, SA
Concepte: Campanya Programa càncer de mama
Quantitat: 348.000 pessetes.

Perceptor: Uniprex, SA
Concepte: Campanya Programa càncer de mama
Quantitat: 348.000 pessetes.

Perceptor: Ultima Hora Radio, SA
Concepte: Campanya Programa càncer de mama
Quantitat: 232.943 pessetes.

Perceptor: Muinmo SL
Concepte: Campanya Programa càncer de mama
Quantitat: 232.000 pessetes.

Perceptor: Cadena Voz de Radiodifusión
Concepte: Campanya Programa càncer de mama
Quantitat: 232.000 pessetes.

Perceptor: Espiral Producciones TV, SL
Concepte: Campanya Programa càncer de mama
Quantitat: 229.912 pessetes.

Perceptor: Mil•leni Comunicació SL
Concepte: Campanya Programa càncer de mama
Quantitat: 1.368.046 pessetes.

Perceptor: Illa Publicitat i Marketing SL
Concepte: Campanya Programa càncer de mama
Quantitat: 1.154.925 pessetes.

Perceptor: Canal 37, SA Televisió de Palma
Concepte: Campanya Programa càncer de mama
Quantitat: 747.115 pessetes.

Perceptor: Nova Televisió SA
Concepte: Campanya Programa càncer de mama
Quantitat: 1.389.825 pessetes.

Perceptor: Soc. Española de Radiodifusión
Concepte: Campanya Programa càncer de mama
Quantitat: 361.224 pessetes.

Perceptor: Galatzó Films, SA
Concepte: Campanya Programa càncer de mama
Quantitat: 696.000 pessetes.

3.- Durant l'any 1998 es van realitzar dues campanyes
publicitàries específiques:

- Per una part es va continuar la campanya iniciada a l'any
1997 en matèria de consum amb l'objectiu de donar a conèixer a tots
els ciutadans el conjunt de serveis que la Conselleria de Sanitat i
Consum posa al seu abast, amb especial referència a la informació
i defensa dels consumidors i usuaris en tots els aspectes.

El seu cost a l'any 1998 va ser de 4.939.484 pessetes.
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- Per una altra part, es va iniciar la campanya per donar
a conèixer el nou programa de prevenció del càncer de mama que
es du a terme en col•laboració amb l'INSALUD i l'Associació
contra el càncer. 

El seu cos total va ser de 8.731.990 pessetes.

4.- A l'any 1998, la Conselleria de Sanitat i Consum va
concedir una subvenció de 8.000.000 de pessetes a la Comunitat
de bens "Entorn i Salut" per a l'emissió de 26 programes de
televisió de divulgació de temes de salut i medi ambient a través
del canal Telenova.

5.- Els estudis i treballs tècnics contractats per la
Conselleria de Sanitat i Consum durant l'any 1998 són els
següents:

Objecte: Traducció d'anglés
Cost: 9.906

Objecte: Traducció d'anglés
Cost: 23.000

Objecte: Còpies fotos color
Cost: 78.880 

Objecte: Ordenació arxius
Cost: 93.960

Objecte: Tramitació expedients de farmàcia
Cost: 1.989.982

Objecte: Proves VIH
Cost: 316.500

Objecte: Recerca base de dades
Cost: 24.505

Objecte: Traducció
Cost: 23.386

Objecte: Informe pericial Junta Arbitral
Cost: 34.800

Objecte: Informe pericial Junta Arbitral
Cost: 20.000

Objecte: Nota registre Mercantil
Cost: 986

Objecte: Traducció
Cost: 6.960

Objecte: Peritatge Junta Arbitral Consum
Cost: 40.600

Objecte: Peritatge Junta Arbitral Consum
Cost: 34.800

Objecte: Peritatge Junta Arbitral Consum
Cost: 5.626

Objecte: Peritatge Junta Arbitral Consum
Cost: 5.626

 
Palma, 10 de febrer del 1999.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 85/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses en publicitat i estudis de
la Conselleria de Sanitat i Consum durant l'any 1998. (BOPIB núm.
194 de 22 de gener del 1999).

En referència als punts 1, 2, 3, 4 i 5 de la pregunta escrita
presentada, no s'ha realitzat cap tipus de despesa en publicitat i
estudis de l'IMEDOC durant l'any 1998. 
 

El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 209.

- Per error es publicaren els acords del Ple de la Cambra de dia 16
de març del 1999, que ja havien estat publicats al BOPIB núm. 204
de data 23 d'abril del 1999, i que són els següents:.

Apartat A) Resolucions.
Apartats A al K, ambdós inclusius, Respostes a preguntes

formulades en el Ple.
Apartats A, B i C, Propostes de Resolució rebutjades.
Apartat A Proposicions no de Llei rebutjades.
Apartat A, B, C, i D Informació Ple
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BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


