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PLE DEL PARLAMENT
TEXTOS APROVATS
I.- LLEIS
Ordre de Publicació
Per tal de donar compliment a l'establert a l'article 99 del
Reglament del Parlament, s'ordena de publicar al BOPIB la Llei
reguladora de l'impost sobre instalAlacions que incideixin en el medi
ambient, aprovada en el Ple de la Cambra, en sessió celebrada dia
20 de desembre del 1991.
Palma, a 27 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A)
LLEI REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE INSTALALACIONS
QUE INCIDEIXIN EN EL MEDI AMBIENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La cura del medi ambient s'ha convertit en acció preferent
per als països del nostre entorn comunitari, que intenten despertar
la consciència ciutadana perquè el medi de vida es respecti i es
preservi d'actuacions contaminants i pertorbadores del seu equilibri
natural.
Atès que aquesta és una política prioritària en el marc
d'actuació de l'Estat, sembla fora de tot dubte la transcendent
actuació que en aquesta matèria correspon acomplir a les
Comunitats Autònomes, a les quals l'article 148.1 de la Constitució
encomana expressament, al número 9, la "gestió en matèria de
protecció del medi ambient" i, en particular, a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que assumeix a l'article 11.5 del seu
Estatut d'Autonomia la competència per a dictar "normes
addicionals de protecció del medi ambient". I és que, si l'Estat ha de
procurar amb zel la implantació de polítiques generals destinades a
preservar el medi ambient, competeix a les Comunitats Autònomes
la gestió d'aquestes polítiques per a mantenir el seu entorn geogràfic
i tractar d'evitar tant com sigui possible les accions que puguin
arribar a degradar-lo. Per això, és present en l'ànim de tots la idea
que l'acció pública en matèria de medi ambient ha de suposar la
implantació i el desplegament de mesures de policia administrativa,
destinades a controlar les possibles accions pertorbadores contra
aquest; àmbit, aquest, en el qual la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ja ha assumit les seves responsabilitats. Però, no per això
s'ha d'oblidar la possibilitat que aquestes mesures vagin associades
a unes altres de caràcter econòmic, en particular de naturalesa
tributària, que, en exercici de competències també atribuïdes
constitucionalment a les Comunitats Autònomes, contribueixin a
aconseguir els mateixos objectius de preservació del medi ambient.
Aquesta és la filosofia que inspira la present Llei, que
estableix un impost dirigit a compensar determinades actuacions
contaminants o distorsionadores del medi ambient en el territori de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la
internalització dels costs que se'n derivin, tot fent recaure el pes del
gravamen sobre aquells agents econòmics que, a través
d'instalAlacions i actuacions determinades, alteren l'equilibri natural,
en la mesura que aquestes actuacions solament a ells beneficien i,
en canvi, repercuteixen en el conjunt del grup social que es veu en
l'obligació de suportar-ne els efectes externs.
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D'acord amb aquesta filosofia es configura l'impost sobre
instalA1acions que incideixin en el medi ambient, el qual es presenta
com a un tribut de naturalesa directa i de caràcter real, l'objectiu del
qual apareix constituït per determinats elements patrimonials que,
utilitzats en desenvolupament d'una sèrie d'activitats mercantils,
afecten el medi ambient i l'equilibri ecològic, a través d'un conjunt
d'instalAlacions i d'estructures que s'assenten en el territori de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'impost que contempla la
present Llei grava, per això, les instalAlacions i les estructures que,
situades en el territori de la nostra Comunitat Autònoma, es troben
afectes a la realització de determinades activitats que incideixen sobre
el medi ambient; i això perquè -hi hem d'insistir- l'element
distorsionador per a l'entorn ambiental són aquestes estructures i
instalAlacions que pertorben l'harmonia dels espais naturals.
A la vista de les finalitats que es pretenen aconseguir i de la
definició de l'objecte del tribut, s'entén la descripció del fet imposable
i la determinació dels subjectes passius que es veuran afectats per
aquest i que mai no hauran de ser els ciutadans que, unes vegades de
manera directa i altres, d'indirecta, han de suportar la degradació
ambiental produïda per l'assentament d'aquestes instalAlacions i
estructures, raó per la qual se'n prohibeix expressament la translació
jurídica a través del mecanisme de la repercussió.
La menció de supòsits de no subjecció i d'exempció
contribueix a la millor configuració legal del fet imposable de
l'impost, amb la qual és coherent la base imposable, determinada en
funció de l'objecte del gravamen, això és, de les instalAlacions i
estructures afectes.
Per això, la base es defineix per referència al valor
patrimonial d'aquells elements que s'han seleccionat com a objecte de
tributació, i per a fixar aquest valor, entre els diversos criteris
possibles, s'ha optat pel de capitalització de la mitjana dels ingressos
bruts d'explotació procedents de la facturació realitzada en el territori
de la Comunitat Autònoma durant els tres darrers exercicis anteriors
a l'acreditació de l'impost.
Sobre la base imposable així determinada, s'hi ha d'aplicar
el tipus de gravamen corresponent per al càlcul, pels mateixos
subjectes passius, d'un deute tributari que hauran d'ingressar alhora
que presenten la corresponent declaració-liquidació, i en matèria de
gestió s'aplicaran els criteris que són comuns en el nostre ordenament
jurídico-tributari.
I finalment, la present Llei es tanca amb les corresponents
disposicions addicionals que autoritzen la Llei de Pressuposts de la
Comunitat Autònoma per a la modificació de dos elements essencials
de quantificació de l'impost, com és ara: tipus de capitalització i tipus
de gravamen, i que autoritzen el Consell de Govern a dictar les
disposicions reglamentàries necessàries per a desplegar-la i aplicar-la.
TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.- Naturalesa i objecte de l'impost.
1.- L'impost sobre instalAlacions que incideixin en el medi
ambient és un tribut de caràcter directe i de naturalesa real que grava
els elements patrimonials afectes a la realització d'activitats que
incideixen sobre el medi ambient en els termes establerts en la present
Llei.
2.- Als efectes del present impost es consideraran elements
patrimonials afectes, qualsevol tipus d'instalAlacions i estructures que
es destinin a les activitats de producció, emmagatzemament,
transformació, transport efectuat per elements fixos i subministrament
d'energia elèctrica i de carburants i combustibles sòlids, líquids o
gasosos i també les de comunicacions telefòniques o telemàtiques.
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ARTICLE 2.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat pel
subjecte passiu, en el moment de la meritació, dels elements
patrimonials situats en el territori de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que es trobin afectes a la realització de les activitats
que integren l'objecte del tribut.
ARTICLE 3.- No subjecció
No estarà subjecta a l'impost la titularitat de les
instalAlacions i de les estructures que es destinin a la producció i a
l'emmagatzemament dels productes a què es refereix l'article 1.2 per
al consum propi.
ARTICLE 4.- Exempcions
Seran exemptes de l'impost:
1.- Les instalAlacions i les estructures de les quals siguin
titulars l'Estat, la Comunitat Autònoma, els Consells Insulars, les
Corporacions Locals i també els organismes autònoms de caràcter
administratiu.
2.- Les instalAlacions i les estructures que es destinin a la
circulació de ferrocarrils.
3.- Les persones jurídiques que siguin titulars
exclusivament de depòsits per a l'emmagatzemament de
combustibles o carburants sòlids, líquids o gasosos, sempre que es
destinin solament a la venda a la menuda.
4.- Les instalAlacions i estructures afectes a la producció
de combustibles, de carburants o d'energia elèctrica, mitjançant la
transformació de residus sòlids.
5.- Les persones jurídiques que siguin titulars d'estacions
transformadores d'energia elèctrica, la tensió del primari de les quals
no sigui superior a 15 kv., així com de xarxes de distribució en baixa
tensió sempre i quan aquelles no duguin a terme activitats de
producció d'electricitat.
ARTICLE 5.- Subjectes passius

ARTICLE 7.- Base imposable
Constitueix la base imposable de l'impost el valor dels
elements patrimonials a què es refereix la definició legal de l'objecte
de tribut.
ARTICLE 8.- Determinació de la base imposable
1.- La valoració dels distints elements patrimonials que
integren la base imposable es realitzarà capitalitzant al tipus del 40
per cent la mitjana dels ingressos bruts d'explotació procedents de la
facturació del subjecte passiu, en el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, durant els tres últims exercicis
anteriors al de la meritació de l'impost.
2.- A efectes de determinar la mitjana dels ingressos bruts
d'explotació a què es refereix el número anterior del present article,
no seran objecte de còmput els conceptes següents:
a) Les subvencions d'explotació o de capital, tant públiques
com privades, percebudes pels subjectes passius.
b) Les quantitats que els subjectes passius puguin rebre en
concepte de donació, herència o per qualsevol altre títol lucratiu.
c) Les indemnitzacions rebudes de tercers per danys i
perjudicis.
d) Els dividends, els interessos o qualssevol altres productes
financers obtinguts pel subjecte passiu.
e) Les quantitats percebudes pel subjecte passiu com a
conseqüència de la cessió a tercers d'elements patrimonials de la seva
titularitat.
f) El major valor dels seus actius que sigui conseqüència de
les regularitzacions efectuades en els seus balanços pels subjectes
passius, sempre que aquestes regularitzacions hagin estat autoritzades
mitjançant llei.
g) Les quantitats percebudes pel subjecte passiu com a
conseqüència de l'alienació de béns o drets que formin part del seu
patrimoni.

1.- Seran subjectes passius, en condició de contribuents,
les persones jurídiques titulars dels elements patrimonials a què es
refereix l'article 1.2 de la present Llei.

3.- Als efectes de fer-ne la mitjana a què es refereix el
número primer del present article, els ingressos bruts d'explotació de
cada exercici es minoraran exclusivament en els conceptes següents:

2.- En cap cas l'import de l'impost podrà ser objecte de
repercussió sobre terceres persones.

a) L'Impost sobre el Valor Afegit i els altres tributs de
caràcter indirecte que es reflecteixen en la facturació del subjecte
passiu.

ARTICLE 6.- Titularitat dels elements patrimonials
1.- Els béns i els drets seran atribuïts als subjectes passius
segons les normes de titularitat jurídica que siguin d'aplicació en
cada cas i en funció de les proves aportades per aquells o per
l'Administració.
2.- Quan no resulti degudament acreditada la titularitat
dels elements patrimonials, l'administració tributària tindrà dret a
considerar com a titular qui figuri com a tal en un registre fiscal o
en altres de caràcter públic.
3.- Als efectes del present impost, es considerarà titular
dels elements patrimonials afectes, qui realitzi les activitats que
integren l'objecte del tribut i se serveixi de les instalAlacions i les
estructures de persones o entitats amb les quals mantengui relacions
de vinculació directa o indirecta.

b) Les partides incobrables i els saldos de cobrament
dubtós, determinats d'acord amb el que es disposa en la normativa
reguladora de l'Impost sobre Societats.
e) Les partides corresponents a imports indegudament
facturats per error i que hagin estat objecte d'anulAlació o de
rectificació.
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ARTICLE 9.- Tipus de gravamen
II.- RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

La base imposable serà gravada al tipus de l'u per cent.
ARTICLE 10.- Meritació de l'impost
L'impost es meritarà dia trenta-u de desembre de cada any.
TÍTOL II.- NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 11.- Liquidació i pagament de l'impost

Ordre de Publicació
Per tal de donar compliment a l'establert a l'article 99 del
Reglament del Parlament, dispòs la publicació al BOPIB de les
resolucions derivades de la Proposició no de llei RGE núm. 1933/91,
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a arxiu de la
Corona d’Aragó.

1.- Els subjectes passius seran obligats a declarar i a
autoliquidar l'impost i a ingressar el corresponent deute tributari en
el lloc, la forma i els terminis que es determinin reglamentàriament.
2.- El pagament de l'impost es podrà periodificar i
fraccionar en la forma que reglamentàriament es determini.
ARTICLE 12.- Competències en matèria de gestió
La gestió i la inspecció de l'impost seran competència de
la Conselleria d'Economia i Hisenda, la qual les exercirà a través
dels seus serveis.
ARTICLE 13.- Infraccions i sancions
Les infraccions tributàries relatives al present impost seran
qualificades i sancionades d'acord amb el que es determina a la Llei
General Tributària i a les altres disposicions complementàries.
ARTICLE 14.- Jurisdicció competent
1.- Contra els actes de gestió del present impost podrà
interposar-se reclamació econòmico-administrativa davant la Junta
Superior d'Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
previ el potestatiu recurs de reposició.
2.Una
vegada
exhaurida
la
via
econòmico-administrativa, hi serà competent la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A)
El Ple del Parlament en Sessió celebrada dia 21 de
novembre del 1991, procedí a debatre el text de la Proposició no de
llei RGE núm 1933/91, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
"1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta a la
Direcció d’Arxius Estatals el seu suport a la petició del colAlectiu
d’Arxivers catalans en el sentit de no renunciar a la utilització del
Palau dels Virreis (seu actual de l’ACA) per a l'exercici d'activitats
arxivístiques i històriques i per donar, així, continuïtat a l'activitat a
què s'ha destinat l'edifici d'ençà de l'any 1838.
2.- El Parlament de les Illes Balears s'adreça al Ministeri
de Cultura tot reclamant-ne:
a) La previsió de dotacions suficients i adequades de
personal tècnic i especialista per poder fer front a les exigències que
plantegen el tractament la conservació i l'explotació dels fons
quantiosos, riquíssims i diversos de l’ACA.
b) La incorporació de la llengua catalana en tots els
aspectes de la vida, les relacions i el funcionament de l’Arxiu, per les
raons històriques i jurídiques que s 'han exposat".

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.
Seu del Parlament, 26 de novembre del 1991.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

S'autoritza la Llei de Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma a modificar el tipus de capitalització a què es
refereix l'article 8.1 i el tipus de gravamen que s'estableix a
l'article 9, ambdós de la present Llei.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.
El Consell de Govern, a proposta del conseller
d'Economia i Hisenda, dictarà les disposicions necessàries per a
desplegar i aplicar la present Llei.

TEXTOS DEBATUTS
I.- RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.
La present Llei entrarà en vigor dia primer de gener de mil
nou-cents noranta-dos.
A la seu del Parlament, a 23 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en Sessió
celebrada dia 21 de novembre del 1991, debaté la Pregunta RGE
núm. 1961/91, BOPIB núm. 11 de 15 de novembre del 1991, del
Diputat Hble Sr. Francesc Obrador, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a inauguració del tram d'autopista Palma-Inca
fins a Consell.
Fou contestada a la mateixa Sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en Sessió
celebrada dia 21 de novembre del 1991, debaté la Pregunta RGE
núm. 2128/91, BOPIB núm. 13 de 28 de novembre del 1991, del
Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a una plaça d'inspector de pesca vacant des
de fa molts de mesos a Menorca.
Fou contestada a la mateixa Sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS REBUTJATS
I.- ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 11 de desembre del 1991, REBUTJÀ LES ESMENES A
LA TOTALITAT RGE núm. 3131/91, 3182/91 i 3193/91, presentades
pels Grups Parlamentaris SOCIALISTA, MIXT i PSM i EEM
respectivament, al Projecte de Llei regulador de l'impost sobre
instalAlacions que incideixin en el medi ambient RGE núm 2095/91,
BOPIB núm. 12 de 16 de novembre del 1991.
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor .......................................................... 26
Vots en contra ....................................................... 31
Abstencions ............................................................ 0

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 21 de novembre del 1991, debaté la Pregunta RGE
núm. 2094/91, BOPIB núm. 13 de 28 de novembre del 1991, del
Diputat Hble Sr. VICent Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a anuncis de la Conselleria de Treball i Transports als
diaris.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Treball
i Transports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

II.- MOCIONS
Ordre de Publicació
A)

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 21 de novembre del 1991, debaté la Pregunta RGE
núm. 2082/91, BOPIB núm. 13 de 28 de novembre del 1991, del
Diputat Hble Sr. Miquel Pascual del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a estudi sobre la balança fiscal de les Illes Balears respecte
de l'Estat.
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 21 de novembre del 1991, debaté la Pregunta RGE
núm. 2083/91, BOPIB núm.13 de 28 de novembre del 1991, del
Diputat Hble Sr. Miquel Pascual del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a reclamació per part del Govern de la CAIB de l'IRPF al
Govern central.
Fou contestada a la mateixa Sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 21 de novembre del 1991, REBUTJÀ LA MOCIÓ RGE
núm 2138/91, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a la crisi de la construcció nàutica a les Illes Balears,
publicada en el BOPIB núm. 13 de 28 de novembre del 1991.
La votació obtengué el resultat següent:
Apartat 1.C:
Total vots emesos .................................................. 56
Vots a favor ........................................................... 22
Vots en contra ........................................................ 29
Abstencions ............................................................. 5
Resta del text:
Total vots emesos .................................................. 56
Vots a favor ........................................................... 27
Vots en contra ........................................................ 29
Abstencions .... ........................................................ 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i C1adera
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 21 de novembre del 1991, REBUTJÀ LA MOCIÓ
RGE núm 2173/91, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa al programa legislatiu en matèria de cultura
per a la legislatura 1991-1995, publicada en el BOPIB núm 13 de
28 de novembre del 1991.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 27 de novembre del 1991, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ
NO DE LLEI, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa al Pla de territorialització parcial de la Serra de
Tramuntana, RGE núm. 1946/91, BOPIB núm. 11 de 15 de novembre
del 1991.
La votació obtengué el resultat següent:

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos .................................................. 55
Vots a favor ........................................................... 26
Vots en contra ........................................................ 29
Abstencions ............................................................. 0

Total vots emesos .................................................. 56
Vots a favor ........................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 29
Abstencions ............................................................ 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i C1adera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

INFORMACIÓ

III.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 21 de novembre del 1991, REBUTJÀ l'apartat 2.A de
LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup Parlamentari
PSM i EEM, relativa a Arxiu de la Corona d’Aragó, RGE núm.
1933/91, BOPIB núm. 11 de 15 de novembre del 1991.
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ................................................. 49
Vots a favor ............................................................ 8
Vots en contra ...................................................... 18
Abstencions .......................................................... 23
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 27 de novembre del 1991, REBUTJÀ LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI presentada pel Grup Parlamentari
PSM i EEM, relativa a dotació dels recursos humans i materials als
PAC, RGE núm. 1945/91, BOPIB núm. 11 de 15 de novembre del
1991.
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ................................................. 56
Vots a favor ............................................................ 8
Vots en contra ...................................................... 48
Abstencions ............................................................ 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i C1adera.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 27 de novembre del 1991, restaren pendents per al
proper període de sessions les Preguntes RGE núm. 2229/91, 2230/91
i 2243/91, del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari
PSM i EEM (publicades al BOPIB núm. 13, de 28 de novembre del
1991), a causa de l'absència del diputat que les formulava.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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COMISSIONS PARLAMENT
TEXTOS APROVATS
I.- RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Per tal de donar compliment a l'establert a l'article 99 del
Reglament del Parlament, dispòs la publicació al BOPIB de les
resolucions derivades de la Proposició no de Llei RGE núm.
1563/91, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa
a l'obertura d'una oficina de la CAIB a BrusselAles.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.- El Parlament de les Illes Balears solAlicitarà als
organismes de l'Estat espanyol competents en matèria d'aeroports,
compensacions econòmiques per tal de realitzar zones verdes i
equipaments esportius i socioculturals a les barriades més afectades
pels impactes negatius de l'Aeroport de Palma, com és ara Sant Jordi,
Sa Casablanca, Can Pastilla, Coll d'En Rabassa i Son Ferriol.
3.- El Parlament de les Illes Balears solAlicitarà a la
Direcció de l'Aeroport que faci respectar les trajectòries d'aterratge
i enlairament per tal d'evitar molèsties als nuclis urbans, i complir la
normativa vigent al respecte, així com pel que fa a l'homologació dels
avions, de tal manera que només puguin operar a l'Aeroport de
Palma els que estan facultats per fer-ho a la majoria d'aeroports
d'Europa Occidental.
4.- El Parlament de les Illes Balears solAlicitarà a la
Direcció de l'Aeroport que es comprometi a controlar i fer eliminar
els abocaments d'olis contaminants que perjudiquen greument els
aqüífers de la zona i l'agricultura.”
Seu del Parlament, 27 de novembre del 1991.
El President en funcions:
J. Francesc Triay i Llopis.
El Secretari:
Josep Martínez i Pollentinos.

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 20 de
novembre del 1991, procedí a debatre et text de la Proposició no de
Llei RGE núm. 1563/91, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
''El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a obrir, en el termini més breu possible, una
oficina a BrusselAles per tal de fer un seguiment dels temes
comunitaris que afectin la nostra Comunitat i per defensar els
interessos dels ciutadans, empreses i colAlectius de les Illes Balears
davant la CEE".
Seu del Parlament, 22 de novembre del 1991.
El President:
Francesc Garcia i Olives.
La Secretària:
Carme Castro i Gandasegui.
Ordre de Publicació
Per tal de donar compliment a l'establert a l'article 99 del
Reglament del Parlament, dispòs la publicació al BOPIB de les
resolucions derivades de la Proposició no de Llei RGE núm.
1781/91, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa
a contaminació de l'aeroport.

TEXTOS DEBATUTS
I.- RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió celebrada dia 23 d'octubre del 1991, debaté
la Pregunta RGE núm. 1526/91, BOPIB núm. 7 de 4 d'octubre del
1991, del Diputat Hble Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM
i EEM, relativa al Pla Director de l'Aeroport.
Fou contestada en la mateixa Sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Transports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió celebrada dia 26 de novembre del 1991,
procedí a debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm.
1781/91, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
"1.- El Parlament de les Illes Balears solAlicitarà a la
direcció de l'Aeroport de Son Sant Joan que es realitzin amb tota
rapidesa les barreres de vegetació i altres previstes ja fa estona, per
tal de palAliar en part el renou. Aquestes barreres de vegetació s'han
de realitzar en direcció a Sa Casablanca, Sant Jordi, Can Pastilla,
Son Ferriol i el Coll d'En Rabassa, és a dir, en tot el perímetre de
l'Aeroport.

B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió celebrada dia 23 d'octubre del 1991, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 1527/91 i 1528/91, BOPIB
núm. 7 de 4 d'octubre del 1991, del Diputat Hble Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relatives a la política respecte dels
taxis i a l'elaboració dels Reglaments del taxi, respectivament.
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Transports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 20 de
novembre del 1991, debaté la Pregunta RGE núm. 1397/91, BOPIB
núm. 5 de 20 de setembre del 1991 i 10, de 5 de novembre del 1991,
del Diputat Hble Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i
EEM, relativa a la promoció d'una fundació privada en un acte
públic del President de la CA.
Fou contestada en la mateixa Sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller Adjunt a la
Presidència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS REBUTJATS
I.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 20 de
novembre del i 99i, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a la
solidaritat amb les nacions indígenes de l'Amazònia. RGE núm.
1284/91. BOPIB núm. 4 de 29 d'agost del 1991.
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos .................................................. 15
Vots a favor ........................................................... 1
Vots' en contra ....................................................... 13
Abstencions ........................................................... 1

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 20 de
novembre del 1991, debaté la Pregunta RGE núm. 1404/91, BOPIB
núm. 5 de 20 de setembre del 1991 i 10, de 5 de novembre del 1991,
del Diputat Hble Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i
EEM, relativa al possible conveni entre l'ens de la televisió de
Balears i el CCRT.
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller Adjunt a la
Presidència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió celebrada dia 26 de novembre del 1991,
REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI presentada pel Grup
Parlamentari PSM i EEM, relativa a intersecció de la carretera
Palma-Manacor amb la de Porreres-Montuïri. RGE. núm. 1744/91.
BOPIB núm. 10 de 5 de novembre del 1991.

E)

La votació obtengué el resultat següent:

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió celebrada dia 26 de novembre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm. 1356/91, BOPIB núm. 5 de 20 de
setembre del 1991 i 10, de 5 de novembre del 1991, del Diputat
Hble Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
l'obertura d'un camí dins la finca de Bàlitx de Dalt.

Total vots emesos ................................................. 14
Vots a favor .......................................................... 6
Vots en contra ....................................................... 8
Abstencions ........................................................... 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 27 de novembre del 1991, debaté
la Pregunta RGE núm. 1782/91, BOPIB núm. 10, de 5 de novembre
del 1991, del Diputat Hble Pere Sampol, del Grup Parlamentari
PSM i EEM, relativa a autorització de tala d'alzines.
Fou contestada en la mateixa Sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió celebrada dia 26 de novembre del 1991,
REBUTJÀ els punts 2n i 5è de la PROPOSICIÓ NO DE LLEI,
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
contaminació de l'aeroport. RGE núm. 1781/91. BOPIB núm. 10 de
5 de novembre del 1991.
La votació obtengué el resultat següent:
Punt 2n:
Total vots emesos ................................................. 15
Vots a favor ........................................................... 6
Vots en contra ....................................................... 8
Abstencions ........................................................... 1
Punt 5è:
Total vots emesos ................................................. 15
Vots a favor .......................................................... 1
Vots en contra ...................................................... 13
Abstencions ........................................................... 1
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

C)

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 27 de novembre del 1991,
REBUTJÀ la PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM i EEM, relativa a ús de les feixines procedents
de restes de les tales de pinars. RGE núm. 1745/91. BOPIB núm. 10
de 5 de novembre del 1991.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 20 de novembre del 1991,
tengué lloc la Compareixença de l'Hble Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports que informà sobre el programa d'educació (escrit
RGE núm. 1572/91, publicat al BOPIB núm 8, de 18 d'octubre del
1991).

La votació obtengué el resultat següent:

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Total vots emesos ................................................. 14
Vots a favor .......................................................... 1
Vots en contra ....................................................... 8
Abstencions ........................................................... 5

Ordre de Publicació
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

D)
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió celebrada dia 26 de novembre del 1991, el Sr.
President proposà, a petició del Grup Parlamentari PSM i EEM que
les preguntes RGE núm. 1278/91, 1282/91 i 1292/91 (publicades als
BOPIB núm. 4, de 29 d'agost del 1991 i 10, de 5 de novembre del
1991), formulades pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López, adscrit a
aquest Grup Parlamentari, passin a tenir el tractament de preguntes
amb solAlicitud de resposta escrita, atesa la finalització del període de
sessions, d'acord amb l'article 159.3 del Reglament de la Cambra.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió celebrada dia 23 d'octubre del 1991,
tengué lloc la Compareixença de l'Hble Sr. Conseller de Treball i
Transports que informà sobre la política de la seva conselleria
(escrit RGE núm. 1558/91, publicat al BOPIB núm 8, de 18
d'octubre del 1991).
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 27 de novembre del 1991, tengué lloc
la compareixença de l'Hble Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca que
informà sobre l'opinió dels grups parlamentaris sobre els documents
de la Comissió de les Comunitats de la CEE referents a l'evolució de
la PAC (escrit RGE núm. 1778/91, BOPIB núm. 10, de 5 de novembre
del 1991).

B)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 13 de
novembre del 1991, tengué lloc la Compareixença de l'Hble Sra.
Consellera de Cultura, Educació i Esports que informà sobre el
programa de cultura (escrit RGE núm. 1571/91, publicat al BOPIB
núm 8, de 18 d'octubre del 1991).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 27 de novembre del 1991,
tengué lloc la Compareixença de l'Hble Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports que informà sobre el programa d'esports (escrit
RGE núm. 1570/91, BOPIB núm. 8, de 18 d'octubre del 1991).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- INFORMACIÓ

II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 8 de gener del 1992, atès l'escrit RGE núm. 3317/91,
presentat per catorze diputats de la Cambra, adscrits al Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual solAliciten sessió
extraordinària pel procediment d'urgència de la Comissió
d'Economia, amb la compareixença del Conseller de Comerç i
Indústria, per tal de celebrar sessió informativa sobre la situació de
l'exposició ”un segle de joieria”, organitzada per l'Institut Balear
de Disseny, i conformement amb l'establert pels articles 61.2 i 3 i 95
del Reglament de la Cambra, adoptà d'admetre'l a tràmit i d'atendre
la solAlicitud formulada.
Conseqüentment, s'acorda de convocar sessió
extraordinària de la Comissió d'Economia, la data de la qual es
fixarà oportunament i d'habilitar els dies necessaris per tal que es
pugui celebrar la sessió esmentada.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 17 de desembre del 1991, d'acord amb l'article
156 del Reglament del Parlament, s'admeten a tràmit les preguntes tot
seguit especificades, per a les quals es demanava RESPOSTA PER
ESCRIT.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a indemnitzacions
per danys produïts per les pluges torrencials a l'illa d'Eivissa,
formulada pel Diputat Hble Sr. Vicent Tur del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3251/91.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a transferències que
han rebut els Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa-Formentera
de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, formulada pel Diputat
Hble Sr. Vicent Tur del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3252/91.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a acords concrets als
quals va arribar el President del Govern de les Illes Balears amb el
Ministre per a les Administracions Públiques, a la reunió de la
Comissió Bilateral de Cooperació entre les dues administracions, dia
10 de desembre, formulada pel Diputat Hble Sr. Mateu Morro del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 3258/91.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a relació nominal
dels assessors del Govern de les Illes Balears, formulada pel Diputat
Hble Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM i
EEM. RGE núm. 3259/91.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a defensa del Dret
Civil de les Illes Balears, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan F.
López del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm.
3274/91.

Per acord de la Mesa de1 Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 17 de desembre del 1991, d'acord amb
l'article 152 del Reglament del Parlament, s'admet a tràmit la
interpelAlació tot seguit especificada.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a deteriorament a la
Finca d'Es Torretó, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan F. López del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 3275/91.

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política de
comerç, presentada pel Grup Parlamentari MIXT. RGE núm.
3243/91.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del Reglament
del Parlament en dispòs la publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del Reglament
del Parlament, en dispòs la publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
Palma, a23 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu als articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MIXT presenta la següent
INTERPELALACIÓ
El Grup Parlamentari MIXT interpelAla el Govern de la
Comunitat Autònoma sobre política de comerç.
Palma, 10 de desembre del 1991.
El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.

Palma, a 23 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

Vicent Tur i Torres, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la següent
pregunta per a la qual solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb solAlicitud de RESPOSTA
ESCRITA.

Indemnitzacions per danys produïts per les pluges
torrencials a l'illa d'Eivissa.
Quines indemnitzacions per danys a béns privats produïts
per les pluges torrencials s'han concedit a l'illa d'Eivissa durant els
exercicis 1989, 1990 i 1991, especificant nom i llinatges, municipi,
quantitat rebuda i motiu que ha provocat la indemnització?
Palma, 11 de desembre del 1991.
El Diputat:
Vicent Tur i Torres.

Quina és la relació nominal dels assessors del Govern de les
Illes Balears, especificant les àrees de govern que assessoren, les
quantitats que ban percebut durant l'any 1991 cadascun d'ells, així
com els criteris que fa servir el Govern per a l'assignació de
remuneracions a aquests assessors?
Palma, 12 de desembre del 1991.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
Vicent Tur i Torres, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la següent
pregunta per a la qual solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb solAlicitud de RESPOSTA
ESCRITA.
Defensa del Dret Civil de les Illes Balears.

Transferències que han rebut els Consells Insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social.

Davant la preocupació generalitzada en el món jurídic i de
les Universitats del nostre àmbit cultural per defensar el dret civil de
Catalunya per mor dels recursos d'inconstitucionalitat presentats pel
Govern espanyol contra la Llei de filiacions i la Llei de successió
intestada del Parlament català, quina és la valoració que en fa el
Govern de les Illes Balears?

Quines transferències i per quins conceptes han rebut els
Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social durant l'exercici 1991?

Dóna el Govern de les Illes Balears suport al Manifest en
defensa del dret civil català, fet públic per la Comissió de Juristes
formada ad hoc?

Palma, 28 de novembre del 1991.
El Diputat:
Vicent Tur i Torres.

De quina manera pensa el Govern balear que pot afectar la
competència exclusiva que té la nostra Comunitat Autònoma en
matèria de "Conservació, modificació i desenvolupament dels drets
civils especials de les Illes Balears (article 10.22 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears)?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud de
RESPOSTA ESCRITA.

Se sent competent el Govern de la Comunitat Autònoma per
presentar davant el Parlament de les Illes Balears projectes de llei
similars als que a Catalunya han estat objecte de recursos
d'inconstitucionalitat i d'una Comissió de Juristes per a la defensa del
Dret Civil de Catalunya?
Palma, 13 de desembre del 1991.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

Quins són els acords concrets als quals va arribar el
President del Govern de les Illes Balears amb el Ministre per a les
Administracions Públiques, a la reunió de la Comissió Bilateral de
Cooperació entre les dues administracions, el dia 10 de desembre?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Com valora el Govern Balear aquests acords?
F)
Quines són les divergències existents entre el Govern de
les Illes Balears i el Govern Central?
Palma, 12 de desembre del 1991.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb solAlicitud de
RESPOSTA ESCRITA.
Deteriorament a la finca d'Es Torretó.
Què pensa fer la Conselleria Adjunta a la Presidència per
evitar que a la finca d'Es Torretó es deteriorin més els porxos, amb
amenaça d'enderroc?
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Té coneixement que el grup electrogen d'Es Torretó va ser
robat? Pensen reposar-lo? Quan? Amb quina protecció i garantia de
salvaguarda compta aquest equipament que la Comunitat Autònoma
té a Menorca?
Disposa la Conselleria d'una normativa per a l'ús d'aquest
equipament? Quina?
Palma, 13 de desembre del 1991.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
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M. IlAltre. Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm. 1192/91, relativa
a llei de pensions no contributives.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 30 de setembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
B)

III.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES
M. IlAltre. Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1164/91,
relativa a transferència del menjador social del carrer Patronat Obrer
al Consell Insular de Mallorca.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 de setembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
A)
Es preveu que el menjador de transeünts del carrer
Patronat Obrer passi a dependre del Consell Insular de Mallorca
quan la comissió parlamentària competent en matèria de
transferències als consells insulars adopti els acords pertinents.
Pel que fa a les condicions de recepció d'aquest menjador,
aquesta Conselleria, per pròpia iniciativa, s'ha esforçat a millorar en
tot el que ha estat possible el funcionament i les instalAlacions que
havien estat rebudes en aplicació del Decret del Consell General
Interinsular de 22 de juny del 1982, de manera que quasi s'ha
duplicat el personal que l'atén, s'ha ampliat la ració alimentària i
s'han millorat els serveis, ja que, quan n'assumírem la gestió no es
donaven sopars, ni tampoc dinars els diumenges, festius i vacances.
Així mateix, s'han efectuat obres d'adequació de
magatzem, reformes en la connexió amb el clavegueram,
construcció de dutxes, millora d'instalAlacions a la cuina, cambra
congeladora, mobiliari, elements de seguretat, dotació de despatxos,
etc.
Al mateix temps, hem procurat, amb la colAlaboració del
voluntariat social, millorar l'atenció personal als seus usuaris i
s’inaugurà el servei de dutxes.
En conclusió, creim que les millores que s'hi han realitzat
han estat substancials en tots els aspectes, ja que pràcticament s'ha
duplicat el nombre d'usuaris que s'hi atenen diàriament. Quant a
noves possibles millores, estam en conversacions amb l'Ajuntament
i amb altres entitats sense ànim de lucre a fi de poder millorar
encara més aquests serveis.
Palma, 19 de setembre del 1991.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

El nombre de solAlicituds presentades és de 1.842, per illes
es poden desglossar de la manera següent:
Mallorca: 1.563.
Menorca: 129.
Eivissa: 145.
Formentera: 5.
Quant a les solAlicituds que corresponen a persones que
solAliciten per primer cop una pensió, no és possible detectar-lo ja que
les pensions del règim de la Seguretat Social no depenen d'aquesta
Comunitat Autònoma.
Fins a la data s'han resolt 284 solAlicituds, n'hi ha 47 amb
proposta positiva d'aprovació, que són abonades un cop fiscalitzades
per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
El nivell de coordinació establert entre la Direcció General
d'Acció Social i l'INSERSO és fluït, malgrat l'elaboració dels
impresos, realitzada a Madrid i la posada en marxa del nou sistema,
coordinat amb els serveis centrals de l'INSERSO i la resta de
comunitats autònomes, resulta molt laboriós.
Pel que fa a la relació entre els serveis socials de la
Comunitat Autònoma i les àrees corresponents dels consells insulars
i ajuntaments, cal tenir en compte que d'igual manera que per a la
resta de pensions de la Seguretat Social, els consells insulars i els
ajuntaments no tenen competències, ni en la seva gestió ni en la seva
tramitació, per la qual cosa ha de ser directament el Govern de la
Comunitat Autònoma en colAlaboració amb l'INSERSO qui ha de
tramitar tota la documentació fins arribar a la resolució corresponent.
Per això, tant a Menorca com a Eivissa hi ha personal especialitzat
que depèn de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social a aquests
efectes.
Quant a la relació de les centrals sindicals, el conveni
subscrit amb l'Administració central no estableix cap condició sobre
aquest tema, ja que es tracta de pensions no contributives i no
finançades amb càrrec als pressuposts de la Seguretat Social.
Per tal de fer una valoració per aquest Govern de l'execució
i compliment de la Llei de Pensions no contributives, estimam que és
molt poc el temps transcorregut des de la seva implantació, i més
tenint en compte que el Ministeri d'Assumptes Socials fins a finals del
mes de maig no establí les normes de procediment, i que ha hagut
d'efectuar-se un procés de formació de personal, adequació de locals,
etc., per tot això estimam que l'avaluació del grau d'execució de la llei
hauria de realitzar-se passat un termini mínim d'un any des de la
posada en funcionament del sistema.
Palma, 23 de setembre del 1991.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.
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M. llAltre. Sr.:

D)

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons, RGE núm. 1200/91, relativa
a restauració i conservació de les cases de possessió de Mallorca.

El Decret 30/1991, de 4 d'abril, pel qual es regula l'activitat
de l'agroturisme i del turisme rural, permet l'adaptació de les cases de
possessió amb una doble limitació de volum i estil.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

És a dir, no es permetrà que amb excusa de les noves
instalAlacions s'ampliï la superfície construïda o no es tolerarà que les
obres d'adequació comportin modificació o minva dels valors
històrics.

Palma, 7 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
C)
La legislació estatal sobre patrimoni històric ofereix uns
beneficis fiscals als titulars d'immobles de valor històric declarats
BIC o ubicats en zones declarades i incorporats als registres o
catàlegs adients (s'acompanya aquesta resposta amb un resum de les
disposicions de la Llei 16/85 i RD 111/1986).
El Govern autònom, a través dels instruments legals que
la Conselleria de Cultura impulsi, té intenció de complementar
aquelles disposicions de descompte en el cobrament d'imposts
estatals amb altres mesures de reducció en les contribucions als
imposts autonòmics i municipals.
Fins ara la possessió d'un edifici declarat BIC havia estat
considerada un perjudici per al seu propietari. Amb les actuacions
abans exposades es pretén just el contrari, que la declaració
comporti tals avantatges als posseïdors de béns de valor històric que
converteixi aquestes persones en colAlaboradores de l'administració
en la conservació de la riquesa artística.
Conscients que, una vegada difoses les mesures de
benefici fiscal per als immobles susceptibles de ser declarats BIC es
generalitzarà l'interès dels propietaris, la Conselleria de Cultura ha
planificat la confecció dels inventaris adequats per arribar a un
coneixement sistemàtic de totes les manifestacions arquitectòniques
de valor històric.
(La documentació esmentada a la resposta, queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra, a
disposició de tots els senyors diputats).
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
M. IlAltre. Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons, RGE núm. 1201/91, relativa
a ús de les cases de possessió de Mallorca com a llocs de turisme
rural.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 de setembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Així es disposa taxativament a l'article 6è.2 de l'esmentat
decret, que diu textualment: "En aquestes finques no s'hi podran
realitzar obres que impliquin ampliació de la superfície i del volum
edificat actualment o que n'alterin la tipologia arquitectònica
primitiva".
Però la Conselleria de Cultura, Educació i Esports està en
condicions de completar aquestes disposicions protectores a través de
la declaració dels edificis més representatius com a BIC.
A això respon la campanya de catalogació que s'inicià el
present any.
Qualsevol obra d'adaptació per a usos turístics o d'immobles
situats en zona declarada i recollida en el catàleg corresponent hauran
de ser aprovades per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports a
través de les comissions de Patrimoni Històric.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
M. IlAltre. Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons, RGE núm. 1202/91, relativa a
criteris de prioritat que determinaran les cases de possessió com a bé
d'interès cultural.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 de setembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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En primer lloc, es realitzarà la catalogació de les cases de
possessió de la Serra de Tramuntana.

Així, l'Associació per a la Rehabilitació dels Centres Antics
fou subvencionada amb 10 milions de pessetes, de les quals 9.250.000
són dedicades a treballs de catalogació del patrimoni històric
immoble.

La Serra té la categoria de lloc històric segons l'actual Llei
del Patrimoni Històric. D'acord amb la mateixa llei, els immobles
ubicats dins un lloc històric no han de menester una tramitació
singular per fruir dels beneficis fiscals atorgats als BIC, únicament
han de ser contemplats com a objecte de protecció integral al catàleg
confeccionat especialment per a cada zona o conjunt històric.

No és la primera vegada que se subvencionen entitats
particulars sense fi de lucre per dur a terme labors de catàleg o
d'inventari. Així, el 1989, se subvencionà l'Associació d'Amics dels
Molins per dur a terme l'inventari de molins fariners de vent. Aquesta
tasca es troba en avançat estat, havent ultrapassat els 400 exemplars
inventariats.

Confeccionant aquest catàleg, alhora que s'obri la
possibilitat d'avantatges fiscals per a un bon nombre de propietaris
de possessions, s'accentua el control sobre possibles obres
d'adaptació als usos de turisme rural. Es obvi que la zona més
afectada per aquestes adaptacions serà la Serra de Tramuntana, tant
pels seus valors paisatgístics com per ser la part més afectada per la
recessió del sector agrícola.

Al pressupost del 1992 es té prevista una partida similar per
prosseguir amb la mateixa labor si la colAlaboració amb les
associacions privades no lucratives continua donant bons resultats.

Alhora que es procedeix sistemàticament a la tasca
exposada abans s'estarà atent per iniciar expedients de declaració en
aquells immobles rurals més exposats a transformacions per motiu
de canvi d'ús o degradació. Així, el 1990 o el 1991 s'ha incoat
expedient de declaració a les cases de Sant Martí de Vilafranca i a
les de Son Sant Joan de Sencelles.
Un altre motiu pot ser que els mateixos propietaris ho
solAlicitin, tal com és el cas de les cases de Son Torrella de Santa
Maria del Camí.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
M. I1A1tre. Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons, RGE núm. 1204/91, relativa a
terminis per dur a terme l'inventari de les cases de possessió.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
M. IlAltre. Sr.:

Palma, 27 de setembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
G)

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons, RGE núm. 1203/91, relativa
a mitjans econòmics per realitzar l'inventari de les cases de
possessió.

L'Associació ARCA presentà una relació de professionals
especialitzats en història per estar al cap de la labor de catalogació. Es
tracta dels Srs. Andreu Mateu i Sastre, Antoni Planas i Rosselló,
Miquel Llompart i Roca, Pablo Pérez-Villegas i Ordovàs, i Ramon
Català i Ribó.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Aquest equip respon de la correcció del treball en el qual
colAlaboraran també associats no professionals.

Palma, 27 de setembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Quant als terminis prevists es considera raonable el
transcurs de dues legislatures per dur a terme completament la
catalogació. No obstant això, l'avaluació de la campanya del 1991 ens
permetrà dur a concreció aquesta previsió tan genèrica.

F)

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El 1990, el Parlament disposà una dotació de deu milions
de pessetes per subvencionar associacions ciutadanes amb finalitat
de protegir el patrimoni històric.
La Direcció General de Cultura cregué convenient
canalitzar aquesta ajuda de forma que solventàs una de les
necessitats prioritàries que es presentaven. D'aquesta forma, alhora
que es complia amb el manament parlamentari, s'aprofitava el cabal
humà especialment predisposat per dur a terme una correcta labor
de catalogació.

M. I1Altre. Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm. 1211/91, relativa
a realització dels exàmens de conduir en català.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 de setembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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M. IlAltre. Sr.:

H)
El programa d'activitats en matèria de normalitzaci6
lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
contempla l'establiment d'una línia de colAlaboració progressiva amb
els diversos serveis públics existents a l'àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma, amb la finalitat de dur a terme una campanya
efectiva de promoció i foment de l'ús del català.
Aquest objectiu general s'ha anat concretant amb els
diversos sectors implicats i, pel que fa a l'assumpte de referència, el
Director General de Cultura ha iniciat contactes amb el Cap
Provincial de Trànsit per manifestar-li la seva proposta: oferir als
interessats la possibilitat de realitzar els exàmens de conduir en
català i de comptar amb l'edició en català del manual de conducció
i dels textos per preparar les proves.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia i Hisenda que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 1233/91,
relativa a endeutament general de la CAIB en data 31.12.90.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitaci6 reglamentària.
Palma, 27 de setembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
J)

D'altra part, la Direcció General de Cultura del Govern
balear, en estreta colAlaboració amb la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya pel que fa a temes
d'interès comú, es manté informada del desenvolupament d'una
iniciativa similar a aquesta, que ja ha començat a funcionar a
Catalunya.

(A causa de la seva extensió, la resposta queda dipositada
al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra, a disposició dels
senyors diputats).

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.

IV.- INFORMACIÓ

M. IlA1tre. Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons, RGE núm. 1231/91, relativa
a transferència als consells insulars de les matèries d'arxius,
.biblioteques i museus.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Ordre de Publicació
A)
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió celebrada dia 26 de novembre del 1991, el Sr.
President proposà, a petició del Grup Parlamentari PSM i EEM que
les preguntes RGE núm. 1278/91, 1282/91 i 1292/91 (publicades als
BOPIB núm. 4, de 29 d'agost del 1991 i 10, de 5 de novembre del
1991), formulades pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López, adscrit a
aquest Grup Parlamentari, passin a tenir el tractament de preguntes
amb solAlicitud de resposta escrita, atesa la finalització del període de
sessions, d'acord amb l'article 159.3 del Reglament de la Cambra.

Palma, 27 de setembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

I)
El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, aprovà amb data de 5 d'octubre del
1989, el text articulat del Projecte de Llei de Museus i n'acordà la
remissió al Parlament de les Illes Balears. La proposta esmentada no
va poder ser analitzada per la Cambra a causa de la finalització de
la legislatura, per la qual cosa, serà presentat novament al
Parlament.
A hores d'ara, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports treballa sobre diversos projectes de llei en matèria de
defensa del Patrimoni Històric de la nostra comunitat.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
8/91 MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA ENTRE LES
DIVERSES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES.
En compliment del que es disposa a la Llei de Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1991,
i vist d'Informe de l'Interventor del Parlament, la Mesa d'aquesta
Cambra en sessió celebrada dia 17 de desembre del 1991, adoptà
l'acord d'aprovar l'expedient de modificació de crèdit mitjançant
transferència entre les diverses partides pressupostàries del
Pressupost vigent del Parlament de la següent forma:
Capítol I
Partida
16001 Altes quotes socials
Total

Alta
400.000
400.000

Partida
16000 Quotes SS.SS.
Total

Baixa
400.000
400.000

Capítol II
Partida
22000 Material inf. i d'ofic.
22200 Comunicacions
22706 Estudis i treballs Tec.
Total

Alta
3.500.000
500.000
700.000
4.700.000

Capítols II i IV
Partida
23000 Dietes, locom. i trasl.
48000 A famílies i inst.
Total

Baixa
2.200.000
2.500.000
4.700.000

B.O.P.I.B. Núm. 16 - 14 de gener del 1992
Palma, a 20 de desembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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