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COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- COMUNICACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 10 de març del 1992, oïda la Junta de
Portaveus, en reunió de dia 3 del mateix mes i any, d'acord
amb l'article 170.1 del Reglament del Parlament, acordà que
la Proposta del Govern en relació amb el projecte
d'ampliació del refugi per a embarcacions de la Colònia de
Sant Pere, terme municipal d'Artà, promogut pel Club Nàutic
(RGE núm. 3283/91), que es transcriu a continuació, fos
tramitada com a comunicació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 11 de març del 1992
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera

A)
FRANCESC GILET GIRART, Secretari del Consell

de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

CERTIFICA: Que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda dia 5 de
desembre del 1991, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

31.- Proposta al Parlament de les Illes Balears en
relació amb el projecte d'ampliació del refugi per a
embarcacions de la Colònia de Sant Pere, terme municipal
d'Artà, promogut pel Club Nàutic.

El Consell de Govern, a proposta del Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, adopta l'acord
següent:

"SolAlicitar al Parlament de les mes Balears
autorització perquè, si pertoca, pugui ésser autoritzada
l'ampliació del refugi per a embarcacions de la Colònia de
Sant Pere (TM d’Artà), d'acord amb les línies generals del
projecte que s'adjunta i en base a la petició formulada per
l'entitat promotora, que també s'adjunta."

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia onze de desembre del
mil nou-cents noranta-u.

El Secretari del Consell de Govern:
Vist i plau
EL PRESIDENT.

FRANCESC GILET GIRART, Secretari del Consell
de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CERTIFICA: Que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda dia 5 de
desembre del 1991, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

31.- Proposta al Parlament de les Illes Balears en
relació amb el projecte d'ampliació del refugi per a
embarcacions de la Colònia de Sant Pere, terme municipal
d'Artà, promogut pel Club Nàutic.

El Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada
dia 11 de març del 1987, aprovà una moció segons la qual el
Govern de la Comunitat Autònoma no donaria autorització a
nous ports esportius mentre no tengués aprovat un pla de ports
esportius i instalAlacions nàutiques complementàries. El Club
Nàutic de la Colònia de Sant Pere solAlicità en el seu dia la
tramitació d'un projecte d'ampliació del refugi per a
embarcacions de la Colònia de Sant Pere, terme municipal
d'Artà, projecte que si bé no es refereix a un nou port esportiu,
sinó a l'ampliació d'un refugi existent, atesa l'entitat de
l'ampliació en relació amb la instalAlació existent, cal donar-li
el mateix tractament que si d'un nou port es tractés.

L'esmentat projecte, durant la seva tramitació, ha
merescut l'informe favorable de tots els organismes a què
preceptivament s'ha solAlicitat: Comandància Militar de Marina,
Consell Insular, Ajuntament d'Artà i Ministeri de Defensa. Així
mateix, durant la informació pública no es va presentar cap
alAlegació.

Per altra banda, al Pla de ports esportius redactat per
aquesta conselleria es contemplava la possibilitat d'aquesta
instalAlació, i durant la informació pública del Pla tampoc es
presentà cap alAlegació que afectés concretament aquesta
petició.
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En base a tot això, el caràcter de l'entitat solAlicitant
i a altres consideracions d'índole polític, el Club Nàutic ha
solAlicitat formalment a aquest conseller, amb escrit del qual
s'adjunta còpia, que s'elevi la petició al Parlament de les Illes
Balears en el sentit d'aixecar en aquest cas la suspensió
generalitzada d'autoritzacions de ports esportius.

La possibilitat esmentada no és expressament
contemplada a la moció aprovada dia 11 de març, però en
canvi és congruent amb la que el mateix Parlament aprovà en
relació amb els nous traçats de carreteres que s'haguessin de
realitzar abans de l'aprovació del Pla Director Sectorial.

Per tot això, considera el conseller que subscriu que
pot ésser elevada al Parlament la petició subscrita pel
president del Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere, i amb
aquesta finalitat proposa l'adopció del següent:

ACORD

"SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears
autorització perquè, si pertoca, pugui ésser autoritzada
l'ampliació del refugi per a embarcacions de la Colònia de
Sant Pere (TM d'Artà), d'acord amb les línies generals del
projecte que s'adjunta i en base a la petició formulada per
l'entitat promotora, que també s'adjunta."

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se
n'estén aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble.
Sr. President, que firm i segell a Palma, a dia onze de
desembre del mil nou-cents noranta-u.

El Secretari del Consell de Govern:
Vist i plau
EL PRESIDENT EN FUNCIONS.

Ordre de Publicació

B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 10 de març del 1992, d'acord amb la
Junta de Portaveus, en reunió del mateix dia, d'acord amb
l'article 174 del Reglament del Parlament en concordança
amb els articles 170 i 171, acordà que la Memòria del
Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears (RGE núm.
947/92) fos tramitada com a comunicació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 11 de març del 1992
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera

II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 10 de març del 1992,
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 oral davant COMISSIÓ.

Pregunta a l'Hble. Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, relativa a mesures de protecció del
patrimoni monumental d'Eivissa, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
847/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a lluita contra
els incendis forestals a les zones 5B, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA,
RGE núm. 852/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a valoració
dels problemes dels cursos de reciclatge, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, RGE núm. 870/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a ensenyament
de la història dels nostres pobles, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE
núm. 871/92.

Pregunta al Govern de la CA. relativa a política en
matèria de promoció de la creació literària, formulada pel
Diputat Hb1e Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, RGE núm. 872/92.

Pregunta al Govern de la CA. relativa a perillositat
dels creuers de la carretera Palma-Alcúdia, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, RGE núm. 902/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a aixecament
topogràfic al terme d'Inca, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE núm.
903/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions de
la Conselleria de Cultura durant els anys 1989, 90 i 91 en
política teatral, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 905/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions en
política teatral de la Conselleria de Cultura per iniciativa
pròpia i per cooperació amb d'altres entitats públiques i
privades, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 906/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 11 de març del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Joan Marí Serra, 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 oral davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

- Quines mesures de protecció del patrimoni
monumental d'Eivissa té projectades establir la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports?
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Palma, 14 de febrer del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
Albert Moragues Gomila, 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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta oral davant la Comissió d'Economia.

- Qui o quins han estat els autors dels plans
comarcals de defensa contra incendis amb què compta en
l'actualitat la CAIB?

- Quina metodologia s'ha emprat i en quin temps
s'han redactat els mencionats plans?

- Per què no s'han consultat els consells insulars per
a la redacció dels esmentats plans?

- Pensa tenir en compte el Govern les alAlegacions
que han estat presentades per distintes organitzacions a la
redacció d'aquests plans?

- Quantes finques objecte de conveni existien abans
de posar-se en marxa el programa 5-B, és a dir, l'any 1990?

- Quantes finques s'havien acollit a aquest conveni
a finals de l'any 1991 a Mallorca?

- I a Menorca?

- I a Eivissa?

- En què s'han invertit els pressupostos incrementats
per la millora forestal?

- Com, quan i a on s'han incrementat les feines de
prevenció d'incendis previstes als pressupostos?

- Com noten els ciutadans o les institucions que la
lluita contra els incendis és un programa operatiu amb
inversió prevista i compromesa per 1992 i 1993?

- Com han notat això durant l'any 1991?

- Per què no s'han fet inversions en infraestructures
d'acord amb els consells insulars, que són institucions que
compten amb els mitjans de lluita contra els incendis?

- Quan tindrà el Govern enllestit el Pla comarcal de
la Serra de Tramuntana que s'havia de redactar l'any 1991?

- Quina superfície forestal s'ha cremat durant l'any
1991?

- Pensa el Govern modificar el funcionament de les
brigades de SEFOBASA?

-Com?

Palma, 26 de febrer del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

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 oral davant comissió.

Valoració dels problemes dels cursos de reciclatge.

Quina valoració fa la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports respecte dels problemes sorgits en el funcionament
dels cursos de reciclatge especialment pel que fa a qüestions
administratives?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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 oral davant la Comissió de Cultura.

Ensenyament de la història dels nostres pobles.

L'article novè de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears (EAIB): "Les institucions d'autogovern, en compliment
de les finalitats que les són pròpies, promouran la llibertat, la
justícia, la igualtat i el progrés socioeconòmic entre tots els
ciutadans de les Illes Balears, com a principis de la Constitució,
així com la participació d'aquests a la vida política, cultural,
econòmica i social. Igualment, inspiraran la funció de poder
públic en el sentit de consolidar i desenvolupar les
característiques de nacionalitat comunes dels pobles de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, així com les
peculiaritats de cadascuna d'elles, com a vincle de solidaritat
entre totes les Illes."

D'acord amb aquest mandat estatutari, la funció
inspiradora de poder públic de les institucions d'autogovern s'ha
de basar profundament en el coneixement del nostre passat,
duent i explicant a tots els sectors socials i els mateixos diputats
i diputades i autoritats de les Illes Balears la nostra identitat
nacional, sense eufemismes ni claudicacions.

La ignorància de les bases de la nostra identitat és allò
que permet explicar la frivolitat amb què s'aborden eixos clau
de la personalitat d'un poble.

És cert que no tenim gaire instruments que permetin
incidir en la consciència de la majoria dels ciutadans. Des dels
mitjans de comunicació fins als centres educatius. Cal donar a
conèixer que som un poble de pobles, que tolera la pluralitat,
nascut en la llunyania dels segles, que els nostres drets són fruit
de les generacions precedents. Que la nostra llengua i la nostra
cultura són la nostra bandera nacional i que la força de les
armes i la intolerància l'han volguda destruir. Cal ensenyar a
qui no és a l'escola els drets que aquest país té com a poble. a
"una terra que acull els vinguts del sud i encara els del sud del
sud" (JM Solé i Sabaté), que lluita per una més gran justícia
social.

Amb quines mesures el Govern impulsa, o no,
l'ensenyament de la història dels nostres pobles, d'acord amb
l'art. 13 de l'Estatut d'Autonomia?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
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 oral davant la Comissió de Cultura.

Política en matèria de promoció de la creació
literària.

La Institució de les Lletres Catalanes (ILLC) és una
entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita al
Departament de Cultura de la Generalitat, creada per llei del
Parlament de Catalunya (Llei 20/1987, de 12 de novembre).

La ILLC. té com a objectius promoure la creació
literària en llengua catalana i donar-la a conèixer i difondre-la
dins i fora de Catalunya (art. 2.1).

Són funcions de la ILLC:

a) Promoure la creació i els estudis en català
mitjançant beques, borses encàrrecs i d'altres ajuts i prestar
una atenció específica a la incorporació i la difusió d'autors
nous.

b) Promoure el coneixement i la difusió de la
literatura catalana a l'interior del seu àmbit lingüístic,
fomentant la lectura d'obres literàries en tots els sectors i
estaments de la societat i per tots els mitjans de difusió
possibles, i el coneixement de la producció literària i dels
autors amb els mitjans de comunicació o d'expressió artística
moderns.

c) Promoure el coneixement i la difusió de la
literatura catalana en altres àrees lingüístiques de dins i fora
de l'Estat, mitjançant l'elaboració d'antologies i recensions
descriptives, la subvenció de traduccions de qualitat d'obres
catalanes, l'edició de publicacions plurilingües i la relació
amb les universitats, les biblioteques, els editors, la crítica i
els centres de difusió literària d'arreu del món.

d) Fomentar la relació dels escriptors en llengua
catalana amb els escriptors en altres llengües.

e) Promoure entre els escriptors la realització
d'activitats encaminades a facilitar l'adaptació de les seves
activitats als nous mitjans de comunicació, com ara el
guionatge de cine i vídeo, l'escriptura per a ràdio i televisió i
el còmic.

Aquests objectius i funcions parteixen de la base que
la creació literària en català no ha pogut encara consolidar la
posició i el reconeixement social que li correspon dins el seu
àmbit lingüístic, ni ha pogut assolir els graus desitjables de
coneixement i de difusió internacionals.

D'acord amb la tradició literària catalana, els
escriptors de les Illes Balears han participat de les aspiracions
i han sentit les mateixes necessitats que els de Catalunya, del
País Valencià i de la Catalunya Nord.

El Govern de les Illes Balears no pot oblidar
aquestes aspiracions i necessitats, en concordança amb l'art.
13 i 14 de l'Estatut. Dins l'any 1990, la Conselleria de Cultura
va destinar 1.850.000 a promocionar la creació literària amb
ajudes a la creació. És una quantitat molt escassa si hom
contempla els objectius i funcions.

Tanmateix, la disposició Addicional Segona de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears diu que: "Essent la
llengua catalana també patrimoni d'altres comunitats
autònomes, a part dels vincles que puguin establir entre les
institucions de les comunitats esmentades, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears podrà solAlicitar al Govern de la
nació i a les Corts Generals els convenis de cooperació i de
relació que es considerin oportuns per tal de salvaguardar el
patrimoni lingüístic comú, així com efectuar la comunicació
cultural entre les comunitats abans mencionades, sense
perjudici dels deures de l'Estat establerts a l'apartat 2 de l'article
149 de la Constitució, i del que disposa l'article 145 d'aquesta.

"La institució oficial consultiva per tot quant faci a la
llengua catalana serà la Universitat de Palma de Mallorca. La
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb una Llei
de l'Estat, podrà participar en una institució adreçada a
salvaguardar la unitat lingüística, institució que serà formada
per totes les comunitats que reconeguin la cooficialitat de la
llengua catalana."

Aquesta perspectiva estatutària no ha estat
pràcticament desenvolupada. Emperò, es poden fer passes
positives en el camí de la necessària colAlaboració. Per tot açò,
el Diputat sotasignant adreça la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura.

Quina política ha seguit i pensa seguir el Govern
autonòmic en matèria de promoció de la creació literària a les
nostres Illes Balears per establir les condicions propícies a la
producció i expansió de les obres literàries en català dins i fora
de l'àmbit lingüístic?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant Comissió.

Perillositat dels creuers de la carretera Palma-Alcúdia.

Quin és el motiu pel qual no es prenen les mesures per
eliminar la perillositat en els creuers de la carretera
Palma-Alcúdia amb les carreteres de Sencelles, Sineu i Llubí,
en el municipi d'Inca?

Es té prevista la construcció de rotondes en els
esmentats creuers?

Quin és el motiu pel qual no es revisa la regulació
semafòrica a la carretera Palma-Alcúdia, en el seu pas per Inca?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant Comissió.

Aixecament topogràfic al terme d'Inca.

Amb quina finalitat s'està duent a terme, de banda de
tècnics de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, un aixecament topogràfic en el terme municipal
d'Inca?

Existeix cap projecte de traçat per tal de construir la
continuació de l'autovia central?

Es compleix el manament del Parlament de les Illes
Balears aprovat pel Ple de la Cambra, en sessió del 27 d'abril
de 1988?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
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 oral davant la Comissió de Cultura.

Actuacions en política teatral.

Quines actuacions en política teatral ha duit a terme
la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears
durant els anys 1989, 90 i 91?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
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 oral davant Comissió.

Actuacions en política teatral.

Quines actuacions en política teatral pensa dur a
terme la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes
Balears, tant per iniciativa pròpia com per cooperació amb
d'altres entitats públiques i privades?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

III.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 10 de març del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 845192, presentat per tres diputats del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme davant la
Comissió de Turisme per tal de celebrar sessió informativa
sobre l'estat d'execució i desenvolupament de les obres incloses
en el Pla Extraordinari d'inversions i millores
d'infraestructures de les zones turístiques aprovat per Llei
7/1990, de 19 de juny.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 11 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Mesa del Parlament de les mes Balears, en reunió

celebrada dia 10 de març del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 846/92, presentat per tres diputats del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca
davant la Comissió d'Economia per tal de celebrar sessió
informativa sobre la situació del cooperativisme a Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 10 de març del 1992, d'acord
amb el que disposa l'article 112 del Reglament del Parlament
s’admet a tràmit el Projecte de Llei de supressió de barreres
arquitectòniques, amb RGE núm. 877/92

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa
de la Comissió de d'Ordenació Territorial, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.

Palma, a 11 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

FRANCESC GILET I GIRART, Secretari del Consell
de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

CERTIFICA: Que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda dia 13 de
febrer del 1992, adoptà, entre d'altres, el següent acord:
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23. PROJECTE DE LLEI DE SUPRESSIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.

El Consell de Govern, a proposta del Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, adopta l'acord
següent:

"Primer.- Aprovar el text articulat del Projecte de
Llei de supressió de barreres arquitectòniques, que
s'acompanya.

Segon.- Remetre al Parlament de les Illes Balears
l'esmentat Projecte de Llei perquè es procedeixi, si així
pertoca, a la tramitació."

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se
n'estén aquesta certificació amb el Vist-i-Plau del Molt
Honorable Sr. President, que firm i segell a Palma de
Mallorca, a dia devuit de febrer del mil nou-cents
noranta-dos.

El Secretari del Consell de Govern:
Vist i Plau,
EL PRESIDENT.

A)
PROJECTE DE LLEI D'ACCESSIBILITAT I

ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I.- El principi d'igualtat consagrat a l'article 14 de la
Constitució espanyola comporta assegurar a tots els ciutadans
l'accessibilitat i la utilització dels espais públics, els edificis
i locals de pública concurrència i, alhora, permetre la gradual
eliminació de les barreres arquitectòniques ja existents, i això
constitueix un dels objectius fonamentals de l'actuació pública
amb la intenció d'afavorir aquesta igualtat de tots els
ciutadans. El Govern balear, conscient de la importància que
la supressió de les barreres arquitectòniques té en el procés de
la total integració social no sols de les persones afectades de
disminucions, sinó de totes aquelles que pateixen una
mobilitat reduïda, considera imprescindible d'aprovar una llei
que garanteixi l'accessibilitat a l'entorn urbà, als edificis i
transports, de fomentar aquest objectiu i de controlar el
compliment del que es disposa en la norma, tot establint un
règim sancionador en cas d'incompliment.

II.- L'article 9 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, aprovat per Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer,
estableix que les institucions d'autogovern, en compliment de
les finalitats que els són pròpies, promouran la igualtat entre
els ciutadans de les Illes Balears com a principi de la
Constitució. Així mateix, l'article 10 de l'Estatut atribueix a la
Comunitat Autònoma competència exclusiva en matèria
d'ordenació del territori, urbanisme i habitatge. D'acord amb
el que s'ha exposat, la intenció de la present llei és de fer
ciutats més accessibles i de millorar la qualitat de vida de tota
la població, tot ampliant el procés d'integració de les persones
amb limitacions, que ha tingut el punt de partida en la Llei
estatal 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels
minusvàlids.

III.-A través de 49 articles, agrupats en un títol
preliminar i quatre títols, es regulen les disposicions sobre el
disseny i l'execució per a la supressió de barreres
arquitectòniques urbanístiques, en l'edificació i els transports
(títol primer), i també el control previ dels projectes d'obra
(títol segon). És de destacar el règim sancionador (títol
tercer), en el qual es consideren responsables de les
infraccions que s'hi preveuen el propietari, el promotor, el
constructor i els tècnics directors de l'obra. Es crea el Consell
de l'Accessibilitat (títol quart) com a òrgan de colAlaboració
entre les diferents administracions públiques i les entitats que
agrupen colAlectius de persones amb mobilitat reduïda amb la

finalitat d'aconseguir una adequada colAlaboració entre aquestes
institucions. A les disposicions transitòries es pretén, fixant uns
terminis considerats suficients, una adequació gradual a la Llei
dels espais públics i dels edificis ja construïts per donar
efectivitat a la Llei.

TÍTOL PRELIMINAR

ARTICLE 1.-

La present llei té per objectiu de garantir
l'accessibilitat a l'entorn urbà, als edificis i transports, a les
persones amb mobilitat reduïda i als ciutadans en general;
l'eliminació de les barreres que la dificultin; el foment en tots
els àmbits socials d'aquest objectiu; i el control efectiu de
compliment del que s'hi disposa.

ARTICLE 2.-

El que s'estableix en aquesta llei serà aplicable a totes
les actuacions públiques o privades en matèria urbanística,
d'edificació i transport en l'àmbit deia Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, que suposin una nova construcció, una
ampliació o reforma d'importància suficient per a permetre
simultàniament l'eliminació dels impediments a l'accessibilitat.

ARTICLE 3.-

Als efectes de la present llei, en relació amb els
conceptes que se citen, s'haurà d'entendre el que es defineix en
el present article:

a) Accessibilitat: qualitat que té un medi en el qual
s'han eliminat les barreres arquitectòniques o s'hi han establert
alternatives.

b) Barrera arquitectònica: obstacle físic, impediment
o similar, que impedeix o limita el moviment de les persones o
l'autonomia personal i que es pot trobar en un marc urbanístic,
en l'edificació o en els transports.

c) Itinerari practicable: recorregut o camí accessible.

d) Ajuda tècnica: instruments que utilitza la persona
com a suport en el desplaçament i mitjans mecànics o estàtics
que complementen o fan possible l'accessibilitat.

e) Persones de mobilitat reduïda: persones amb una
disminució que n'impedeixi o en dificulti el desplaçament,
deficients visuals, auditius, ancians i, en general, qualsevol
persona amb incompliments circumstancials o no per a
desplaçar-se.

ARTICLE 4.-

Hom tindrà cura especial que la informació es faci de
manera sonora, escrita o tàctil, en els casos que així sigui
convenient, i que els sistemes d'emergència o d'alarma comptin
amb un sistema de llambrecs lluminosos.

ARTICLE 5.-

Seran degudament senyalitzats els llocs que puguin
comportar perill per a les persones de mobilitat reduïda.

ARTICLE 6.-

El símbol internacional d'accessibilitat serà d'obligada
instalAlació en els llocs, espais, edificis i mitjans de transport,
on no ho hagi barreres arquitectòniques, s'hi donin alternatives
o hi hagi un itinerari practicable.
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ARTICLE 7.-

Per via reglamentària es definiran els paràmetres i
les normes de dissenyen desplegament del que es disposa en
la present llei i també la prioritat de les actuacions que se'n
deriven.

TÍTOL I.- DISPOSICIONS SOBRE EL
DISSENY I L'EXECUCIÓ PER A LA SUPRESSIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

CAPÍTOL 1.- Barreres arquitectòniques
urbanístiques.

ARTICLE 8.-

Les prescripcions que contenguin els plans generals
d'ordenació urbana, les normes subsidiàries i els altres
instruments de planejament i execució que els despleguin, i
també els projectes d'urbanització i d'obres ordinàries hauran
de garantir l'accessibilitat i la utilització amb caràcter general
dels espais d'ús públic i conservaran les determinacions i els
criteris bàsics establerts en el present títol.

ARTICLE 9.-

9.1. Les barreres arquitectòniques urbanístiques
poden originar-se en:

a) Els elements de la urbanització.
b) El mobiliari urbà.

9.2. Es considera element d'urbanització qualsevol
component de les obres d'urbanització, entenent per tals
obres, les referents a: pavimentació, sanejament, gas,
clavegueram, distribució d'energia elèctrica, enllumenat
públic, telefonia, proveïment i distribució d'aigua, jardineria
i totes aquelles altres que materialitzen les indicacions del
planejament urbanístic.

9.3. S'entén per mobiliari urbà el conjunt d'objectes
existents en les vies i en els espais lliures públics, superposats
o adossats als elements d'urbanització o edificació, de manera
que modificar-los o traslladar-los no genera alteracions
substancials d'aquelles, tals com: semàfors, pals de
senyalització i similars, cabines telefòniques, fonts públiques,
papereres, para-sols, marquesines, quioscs i qualssevol altres
de naturalesa anàloga.

Disposicions sobre el disseny dels elements
d'urbanització.

ARTICLE 10.- Itineraris per a vianants.

El disseny i traçat dels itineraris públics destinats al
trànsit de vianants i vehicles s'han de fer de manera que els
desnivells no arribin a graus d'inclinació que en dificultin la
utilització per persones amb mobilitat reduïda i que disposin
d'una amplària tal que dues persones puguin creuar-se, una de
les dues, en cadira de rodes. En tot cas, hauran de disposar en
tot el recorregut d'una amplària mínima lliure de qualsevol
obstacle tal, que permeti passar una persona en cadira de
rodes.

ARTICLE 11.- Paviments.

11.1. Els paviments dels itineraris especificats a
l'article anterior seran durs i antilliscants.

11.2. Les reixes i els registres situats en aquests
itineraris estaran enrasats amb el paviment circumdant i
l'enreixat serà perpendicular al sentit de la marxa. Les reixes
tindran unes obertures amb unes dimensions màximes i una
disposició de l'enreixat que impedeixi les persones que utilitzen
bastons o cadires de rodes d'ensopegar-hi.

11.3. Els arbres que se situïn en aquests itineraris
tindran cobertes les garangoles amb reixes o altres elements
enrasats amb el paviment circumdant.

11.4. No podran sobresortir arbusts, branques, etc.,
més enllà de la vertical del límit de la zona enjardinada, la qual
es considera que és la delimitada per la vorada definida a
l'article 16.2.

11.5. S'haurà de prestar una atenció especial a la poda
d'arbres les branques dels quals es trobin a alçades inferiors a
dos metres i senyalitzar o endreçar aquells que tenguin el tronc
inclinat més de vint graus.

ARTICLE 12.- Guals.

12.1. Als efectes de la present llei, es consideren dos
tipus de guals:

a) Els destinats a l'entrada i sortida de vehicles a través
d'itineraris per a vianants.

b) Els destinats específicament a la supressió de
barreres arquitectòniques en els itineraris per a vianants.

12.2. Els primers es dissenyaran de manera que els
itineraris per a vianants que travessin no quedin afectats per
pendents longitudinals o transversals superiors a les tolerades
per a persones amb mobilitat reduïda. En aquests guals no
s'admetrà el tipus de rajola especial per a persones amb
visibilitat reduïda.

12.3. Els segons s'hauran de dissenyar de manera que
els dos nivells a comunicar s'enllacin per un plànol inclinat de
pendent longitudinal i transversal adequat a persones amb
mobilitat reduïda. L'amplària ha de permetre el pas simultani de
dues persones en cadira de rodes i estaran pavimentats amb
llosetes especials perquè les persones amb visibilitat reduïda els
localitzin fàcilment.

ARTICLE 13.- Passos de vianants.

13.1. En els passos de vianants se salvarà el desnivell
entre la voravia i la calçada amb un gual de les característiques
indicades a l'article 12.1.b. Aquests se situaran sempre
enfrontats, es llavoraran mòsses a l'angle de la vorada amb una
distància decreixent entre aquestes, dels costats cap al centre,
on n'hi haurà una altra de més profunditat, cosa que permetrà la
millor situació de la persona amb visibilitat reduïda en els
passos de vianants.

13.2. Si en el recorregut del pas de vianant és
necessari travessar una illeta intermèdia a les calçades rodades,
aquesta es retallarà i rebaixarà fins a 2 cm d'altària en una
amplària igual a la del pas de vianants.

13.3. Si el pas, per la longitud que té, s'ha de fer en
dos temps amb parada intermèdia, la illeta tindrà una longitud
mínima que permeti un transeünt en cadira de rodes romandre
a resguard de la circulació rodada.

13.4. En els encreuaments de carrers de configuració
atípica s'instalAlarà una franja de guia tàctil d'una vorada a l'altra
per la línia mitjana del pas de transeünts. Aquesta franja
consistirà en una lleu sobre-elevació d'una amplària de cinc cm
i una alçada de 6 mm. Aquesta banda serà detectable temptejant
a dreta o esquerra amb el bastó.
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13.5. En els espais exteriors que no tenguin façanes,
es disposarà una franja de 30 cm de lloseta especial paralAlela
a la vorada per advertir la persona amb visibilitat reduïda que
ha de variar el rumb de trànsit.

ARTICLE 14.- Escales.

14.1. Les escales es faran de manera que tenguin una
dimensió confortable d'estesa i frontal que en faciliti la
utilització per persones amb mobilitat reduïda.

14.2. L'amplària lliure ha de permetre el pas
simultani de dues persones.

14.3. Al començament i final de les escales a la zona
del replà s'instalAlaran elements de color i textura que
contrastin amb el paviment general, en una franja o longitud
igual al frontal de l'escala i una amplada de 30 cm, cosa que
en permet la detecció per les persones amb reducció de
visibilitat.

14.4. Les escales han de tenir arrambadors als dos
costats, que hauran de ser continus i perllongar-se com a
mínim 45 cm més enllà del principi i del final d'aquestes i
sempre rematats cap endins o cap avall per eliminar riscs.

14.5. L'estesa es construirà en material antilliscant
sense ressalts sobre el frontal.

14.6. Les escales de llarg recorregut s'hauran de
partir i s'hi introduiran replans intermedis.

14.7. Es prohibeixen dins els itineraris de transeünts
els desnivells constituïts per un graó únic, que haurà de ser
substituït per una rampa.

ARTICLE 15.- Rampes.

15.1. Les rampes, com a elements que dins un
itinerari per a vianants permeten salvar desnivells pronunciats
o pendents superiors als de l'itinerari mateix, s'ajustaran als
criteris que s'especifiquen a continuació.

15.2. El pendent, tant el longitudinal com el
transversal, no arribarà a graus d'inclinació que en dificultin
la utilització per persones amb mobilitat reduïda. El pendent
longitudinal quedarà també limitat en funció de la longitud
del tram.

15.3. A causa del major pendent respecte dels
itineraris per a vianants hauran de tenir arrambadors i
proteccions als dos costats que serveixin de recolzament i
evitin el lliscament lateral de la cadira de rodes.

15.4. L'amplària lliure permetrà el pas simultani de
dues persones, una en cadira de rodes, excepte en el cas que
hi hagi un recorregut alternatiu, ja que així es podrà reduir
l'amplària al pas d'una cadira de rodes.

15.5. Qualsevol tram d'escala dins un itinerari per a
vianants s'haurà de complementar amb una rampa.

15.6. No es consideren rampes les superfícies amb
un pendent inferior al 5%.

ARTICLE 16.- Parcs, jardins, places i espais lliures
públics.

16.1. Els itineraris per a vianants en parcs, jardins,
places i espais lliures públics en general s'ajustaran als criteris
assenyalats als articles precedents pera itineraris per a
transeünts.

16.2. Les zones enjardinades, les bardisses, etc., seran
sempre delimitades per una vorada de 5 cm d'alçada mínima o
per un canvi de textura del paviment que permeti les persones
amb visibilitat reduïda localitzar-les. Es prohibeixen
especialment les delimitacions amb cables, cordes o similars.

16.3. Els lavabos públics que es disposin en aquests
espais hauran de ser accessibles a persones amb mobilitat
reduïda. Les dependències d'aquests lavabos s'ajustaran a allò
que indica l'article 26 referent a lavabos en edificis públics.

ARTICLE 17.- Aparcaments.

17.1. En totes les zones d'estacionament de vehicles
lleugers i a proposta del Consell de l'Accessibilitat, els
ajuntaments reservaran, permanentment i tan prop com sigui
possible dels accessos per a vianants, places degudament
senyalitzades per a vehicles que transportin persones amb
mobilitat reduïda.

17.2. Els accessos per a vianants a aquestes places
compliran les condicions establertes en articles anteriors per a
itineraris de vianants.

17.3. Les dimensions mínimes de les places seran de
3,50 m d'amplària per 5 m de profunditat, de manera que en
permetin la correcta utilització per persones amb mobilitat
reduïda, incloses aquelles que es desplacen en cadires de rodes.

Disposició sobre el disseny i ubicació del mobiliari
urbà.

ARTICLE 18.- Senyals verticals.

18.1. Els senyals de trànsit, els semàfors, els pals
d'enllumenat públic o qualsevol element de senyalització se
situaran devora la vorada quan la voravia tengui una amplària
superior a 1,5 m. Si és inferior, aniran arrambats a la paret, amb
els discs senyalitzadors a una alçada superior a 2,20 m del
nivell més baix de la voravia.

18.2. No podrà instalAlar-se cap obstacle a l'espai de
les voravies comprès dins el pas per a vianants.

18.3. No es colAlocaran obstacles en cap punt de la
superfície destinada a pas de vianants.

18.4. En els passos per a vianants amb semàfors
manuals, el polsador per accionar el canvi de la llum s'haurà de
situar a una alçada accessible per a la manipulació per una
persona en cadira de rodes.

18.5. Els semàfors per a vianants instalAlats en vies
públiques, el volum de trànsit rodat o la perillositat objectiva
del qual ho aconselli així, hauran d'estar equipats per a emetre
un senyal sonor i suau, intermitent i sense estridències, que
serveixi de guia a les persones amb visibilitat reduïda quan
s'obri el pas als vianants.

ARTICLE 19.- Elements urbans diversos.

19.1. Els elements urbans d'ús públic, tals com cabines
o fornícules telefòniques, fonts, papereres, bancs i altres
d'anàlegs es dissenyaran i s'ubicaran de manera que puguin ser
usats per persones amb mobilitat reduïda, inclosos els usuaris
de cadires de rodes, i que no constitueixin un obstacle per al
desplaçament de les persones amb visibilitat reduïda i, en
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general, de tot tipus de transeünts.

19.2. Aquells elements tals com para-sols,
marquesines, quioscs, mostradors i altres d'anàlegs, que
ocupin un itinerari a un espai per a vianants o que s'hi
interfereixin, es disposaran de tal manera que no constitueixin
un obstacle per a les persones amb mobilitat reduïda i no
disposaran d'elements sobre-elevats que representin risc per
a les persones amb visibilitat reduïda per no tenir contacte
amb el bastó en la part inferior.

19.3. Les fornícules telefòniques disposaran de
plafons laterals per donar al bastó de la persona amb
visibilitat reduïda un punt de contacte.

19.4. Les màquines de tabac, recreatives i similars
s'instalAlaran de tal manera que no sobresurtin de la vertical de
la façana dels edificis.

19.5. Els quioscs i les terrasses de bars hauran de
fixar un espai lliure de circulació amb una amplària mínima
d'1,5 m.

19.6. En les parades d'autobusos es disposaran dues
bandes de lloseta especial amb una amplària de 80 cm i una
longitud igual a l'amplària de la voravia, entre les quals hi ha
d'haver la parada d'autobús.

19.7. El fems es depositarà dins contenidors
especials situats a la calçada, allunyats dels passos per a
vianants. Es prohibeix expressament situar el fems o altres
objectes a les voravies.

19.8. Les instalAlacions en façanes tals com
para-sols, marquesines, mostradors, anuncis, rètols, etc., han
de quedar a una alçada mínima de 2,5 m del sòl.

ARTICLE 20.- Protecció i senyalització de les
obres en via pública.

20.1. Les bastides, les síquies o qualsevol altre tipus
d'obres en la via pública s'hauran de senyalitzar i protegir
mitjançant tanques estables i contínues, dotades de llums
vermells que han de romandre encesos les nits, elements que
s'han de disposar de manera que les persones amb visibilitat
reduïda puguin detectar a temps l'existència d'un obstacle i
que alberguin a dins tots els materials i ormejos arreplegats.
En cap cas no es permetrà substituir les tanques per cordes,
cables o similars. Per travessar les síquies, s'han de disposar
unes planxes convenientment recolzades i que no produeixin
vibracions al pas dels transeünts.

20.2. Quan per motiu d'obres hi hagi bastides en les
vies públiques, s'haurà de garantir un trànsit correcte per a
vianants lliure d'obstacles.

CAPÍTOL II.- Barreres arquitectòniques en
l'edificació. 

Disposicions sobre edificis d'ús públic.

ARTICLE 21.-

Els edificis de nova planta, l'ús dels quals comporti
concurrència de públic, i en aquells d'ús privat en què sigui
obligatòria la instalAlació d'ascensor, n'hauran de permetre
l'accés i l'ús a les persones amb disminucions i s'ajustaran a
les prescripcions de caràcter general que s'indiquen en els
articles següents.

ARTICLE 22.-

Els establiments hoteleres o d'allotjaments turístics
hauran de disposar d'una unitat d'allotjament per a persones
amb mobilitat reduïda, per cada 50 unitats d'allotjament o
fracció que tengui l'establiment, sense perjudici de
l'accessibilitat a tots els locals i zones comunes.

ARTICLE 23.-

A les zones exteriors o interiors, destinades a garatges
i a aparcament d'ús públic serà necessari reservar
permanentment, tan prop com sigui possible dels accessos per
a vianants, places degudament senyalitzades per a vehicles que
transportin persones amb mobilitat reduïda. Els accessos i les
dimensions de les places s'ajustaran al que s'indica a l'article 17,
apartats 2 i 3.

ARTICLE 24.-

Un dels accessos a l'interior de l'edificació com a
mínim haurà d'estar desproveït de barreres arquitectòniques que
impedeixin o dificultin l'accessibilitat de les persones amb
mobilitat reduïda. En el cas d'un conjunt d'edificis i
instalAlacions, un, com a mínim, dels itineraris per a vianants
que els uneixin entre si i amb la via pública haurà de complir
les condicions establertes en la present llei per a aquests
itineraris.

ARTICLE 25.-

Els espais de comunicació horitzontal dins les àrees
d'ús públic tindran unes característiques tals que permetin el
desplaçament i la maniobra de tota mena de persones
minusvàlides. Els desnivells hauran de ser salvats mitjançant
rampes de les característiques indicades a l'article 15. Les
dependències i els espais situats en àrees d'ús públic es
dissenyaran de manera que se'n garanteixin l'accés i la mobilitat
interior a les persones amb alguna disminució.

25.1. La comunicació vertical entre àrees d'ús públic
s'haurà de realitzar, com a mínim, a través d'un element
constructiu o mecànic, accessible i utilitzable per les persones
amb mobilitat reduïda. Les escales, com a element utilitzable
per determinades persones disminuïdes, s'ajustaran als criteris
especificats a l'article 14.

ARTICLE 26.-

Els serveis higiènics d'ús públic disposaran, com a
mínim, d'un lavabo que compleixi les condicions que en
permetin la utilització per tot tipus de persones amb mobilitat
reduïda, i la senyalització de les portes serà amb l'anagrama
internacional en relleu i d'un contrast intens de color. A aquest
efecte es tindran en compte els requisits específics següents:

a) Els buits i els espais d'accés i també els passos o
distribuïdors interiors tindran les dimensions suficients per a
permetre el desplaçament i la maniobra d'una persona en cadira
de rodes.

b) Les portes de vidre hauran d'estar dotades a una
alçada d'1,60 metres d'alguna marca que les identifiqui com a
tals perquè puguin ser detectades per persones amb visibilitat
reduïda.

c) Els aparells sanitaris, que estaran dotats d'elements
auxiliars de subjecció i de suport que en permetin la utilització
per les persones amb mobilitat reduïda, tindran al seu voltant
l'espai necessari, lliure de tot obstacle, que en permeti en tot cas
l'aproximació i l'ús correcte.
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ARTICLE 27.-

En tots aquells elements de la construcció i en els
serveis i les instalAlacions d'utilització general, se'n garantirà
la fàcil utilització per persones amb alguna disminució. 

Disposicions sobre edificis d'habitatges.

ARTICLE 28.-

Als efectes de la present llei es consideren dins un
edifici d'habitatges, instalAlacions o serveis utilitzables per
persones amb mobilitat reduïda dos tipus d'espais: els
adaptats i els practicables. Un espai, una instalAlació o un
servei es considera adaptat quan s'ajusta a tots els paràmetres
que per via reglamentària s'establiran, segons que s'indica a
l'article 7. Un espai, una instalAlació o un servei es considera
practicable quan no s'ajusta als paràmetres establerts, però
sense impedir-ne la utilització de manera autònoma per
persones amb mobilitat reduïda.

28.1. Els edificis d'habitatges en què sigui
obligatòria la instalAlació d'ascensor han de tenir, com a
mínim, un itinerari practicable que uneixi els habitatges amb
l'exterior i amb les dependències d'ús comunitari que estiguin
al seu servei.

28.2. Un itinerari es considera practicable quan
compleix els requisits següents:

a) No inclou cap escala.

b) Les rampes tenen, com a màxim, un pendent del
12%.

c) En els dos extrems de les rampes hi ha un espai
lliure amb una profunditat d'1,20 m.

d) L'amplària de les rampes i dels passets d'escala és,
com a mínim, de 90 cm.

e) En els canvis de direcció és possible girar una
cadira de rodes.

f) Les portes o els passos entre dos espais tenen, com
a mínim, una amplària de 80 cm.

g) A ambdós costats de les portes, excepte en
interior d'habitatge, hi ha un espai lliure horitzontal d'una
profunditat d'1,20 m no afectat pels fulls de la porta.

h) En l'espai situat davant la porta de l'ascensor es
pot inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre.

i) Les portes de l'ascensor són automàtiques i tenen,
com a mínim, 80 cm d'amplària.

j) Les mides de la cabina de l'ascensor fan, com a
mínim, 1,40 m per 1,10 m amb una superfície mínima d'l,54
m2.

ARTICLE 29.-

Els edificis en què hi hagi habitatges per a disminuïts
hauran de tenir adaptats:

a) Els elements comuns d'accés a aquests habitatges.

b) Les dependències d'ús comunitari al servei d'aquests
habitatges.

c) Un itinerari per a vianants, com a mínim, que uneixi
l'edificació amb la via pública, amb serveis o edificacions
annexos o amb edificis veïnats.

d) Els interiors d'aquests habitatges.

CAPÍTOL III.- Barreres arquitectòniques en els
transports.

ARTICLE 30.-

Els transports públics de passatgers, sense perjudici
que s'adaptin a les mesures tècniques resultants dels avanços
tecnològics acreditats per l'eficàcia que tenen, observaran les
prescripcions establertes en el present capítol, tenint en compte,
a més, els criteris fixats en els paràmetres que per via
reglamentàries definiran.

ARTICLE 31.-

31.1. Les estacions de ferrocarrils comptaran amb un
equip de megafonia i amb un plafó visual mitjançant el qual es
pugui informar els viatgers de les arribades o les sortides i
també de qualssevol altres incidències o notícies.

31.2. El mateix servei hi ha d'haver a les estacions
d'autobusos interurbans.

ARTICLE 32.-

Els trajectes de nova construcció o la reestructuració
de les estacions de ferrocarrils i el material mòbil s'hauran
d'ajustar als requisits següents:

a) Les escales i els elements superposats o adossats a
vestíbuls, passets i andanes observaran les prescripcions
establertes en els articles del 10 al 15 de la present llei.

b) Les zones de la vorera de les andanes de les
estacions se senyalitzaran amb una franja de 80 cm de textura
distinta a la del paviment existent, amb el fi que les persones
amb visió reduïda puguin detectar a temps el canvi de nivell
entre l'andana i les vies.

c) En els espais de recorregut intern en què s'hagin de
sortejar torniquets o altres mecanismes, hi ha d'haver un pas
alternatiu que permeti el pas d'una persona amb mobilitat
reduïda.

d) Com a mínim, una de les portes d'entrada i sortida
d'accés fins a les andanes tindrà una amplària que permeti el
pas d'una persona en cadira de rodes.

ARTICLE 33.-

33.1. En autobusos urbans, interurbans i ferrocarrils
s'hauran de reservar, com a mínim, tres seients per cotxe,
pròxims a les portes d'entrada i adequadament senyalitzats. En
aquest lloc es colAlocarà, com a mínim, un timbre d'avís de
parada en lloc fàcilment accessible.

33.2. El pis de tots i cadascun dels vehicles de
transport serà antilliscant.

33.3. En autobusos urbans i interurbans, i amb el fi
d'evitar que les persones afectades travessin tot el vehicle,
aquestes podran desembarcar per la porta d'entrada, si es troba
més pròxima a la taquilla de control.
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ARTICLE 34.-

En aquelles poblacions on hi hagi servei de taxi, hi
haurà d'haver, com a mínim, un vehicle especial o taxi
condicionat que cobreixi les necessitats de desplaçament de
persones amb mobilitat reduïda i un més, per cada 10.000
habitants.

ARTICLE 35.-

35.1. En tots els mitjans de transport públic es
facilitaran l'entrada i la utilització per persones disminuïdes
i també l'espai físic necessari per a la ubicació de tots els
estris o ajudes tals com: bastons, crosses, cadira de rodes i
qualssevol altres aparells o mecanismes de què vagin
proveïdes les persones afectades.

35.2. Es colAlocarà en totes les parades d'autobusos
el número de la línia a què correspon la parada, amb números
aràbics en relleu.

35.3. Els vehicles han de tenir les barres o agafalls
continus i al llarg de tot el vehicle.

35.4. Les màquines marcadores de bonobús estaran
normalitzades i situades sempre en el mateix lloc del vehicle.

35.5. Els vehicles hauran d'incorporar un sistema
acústic d'anunci d'aturades.

ARTICLE 36.-

36.1. Amb el fi que els disminuïts puguin estacionar
el vehicle sense veure's obligats a efectuar desplaçaments
llargs, els ajuntaments hauran de:

a) Permetre que les persones amb dificultats de
mobilitat aparquin els seus vehicles més temps que no
l'autoritzat en els llocs de temps limitat.

b) Reservar en els llocs on es comprovi que és
necessari, places d'aparcament per mitjà de senyals de trànsit
complementats per un disc addicional que reprodueixi el
símbol internacional d'accessibilitat.

c) Proveir les persones que puguin beneficiar-se de
les facilitats exposades en els apartats anteriors d'una targeta
que contengui, com a mínim, el símbol d'accessibilitat i el
nom del titular.

36.2. Per aconseguir la necessària uniformitat en tot
el territori de la Comunitat Autònoma, el Govern balear
dictarà les normes necessàries sobre models i característiques
de la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda.

TÍTOL II.- DEL CONTROL PREVI

ARTICLE 37.-

37.1. Tot projecte d'obra haurà de contenir les
prescripcions necessàries per a l'accessibilitat.

37.2. Els plecs de condicions dels contractes
administratius contindran les clàusules d'adequació al que es
disposa en la present llei.

ARTICLE 38.-

Els colAlegis professionals que tenguin atribuïda la
competència en el visat de planejament i projectes, el
denegaran quan el projecte incompleixi el que es disposa en la
present llei.

ARTICLE 39.-

En l'atorgament de tot tipus de llicències i
autoritzacions incloses les municipals, serà indispensable el
compliment de les prescripcions de la present llei i s'hauran de
denegar en el cas contrari.

TÍTOL III.- RÈGIM SANCIONADOR

ARTICLE 40.-

Constituiran infracció administrativa i seran
sancionables, d'acord amb el que es determina en el present
títol, les accions o omissions que contravenguin les normes
sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

ARTICLE 41.-

Les infraccions es classifiquen en greus i lleus.

41.1. Són infraccions greus:

a) Les generalitzades en obres d'urbanització i
mobiliari de nova construcció, ampliació i reforma d'espais
destinats a ús públic; i la construcció, ampliació o reforma
d'edificis de propietat pública o privada, destinats a serveis
públics o que l'ús dels quals impliqui la concurrència de públic.

b) Les que impedeixin l'accés a centres o espais de
titularitat de les administracions públiques.

c) Les que suposin perill o afectin la seguretat de les
persones. 

41.2. Són infraccions lleus les referides al
manteniment dels elements de l'accessibilitat i la resta
d'infraccions no qualificades com a greus.

ARTICLE 42.-

42.1. Les infraccions greus se sancionaran amb multa
d'1.000.000 a 50.000.000 de pessetes, i les lleus de 25.000 a
1.000.000 de pessetes.

42.2. Per a graduar l'import de la multa s'ha de tenir en
compte la magnitud de la infracció, el perjudici directe o
indirecte causat, la reincidència de l'infractor i el grau de culpa
de cadascun dels infractors.

42.3. Amb independència de la imposició de sancions
de multa podran prendre's mesures accessòries, per a la qual
cosa s'instarà els organismes competents.

42.4. L'esmena de les deficiències objecte de sanció,
en el termini assenyalat a la resolució, podrà donar lloc a la
condonació parcial de la sanció imposada, a instància de
l'interessat.

ARTICLE 43.-

43.1. Seran responsables de les infraccions el
propietari, el promotor, el constructor, els tècnics autors del
projecte i els tècnics directors de les obres.
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43.2. En les obres emparades en una llicència, el
contingut de la qual sigui manifestament constitutiu d'una
infracció, seran també sancionats els facultatius que
haguessin informat favorablement sobre el projecte i els
membres de les corporacions que haguessin votat a favor de
l'atorgament de la llicència sense l'informe tècnic previ o quan
aquest fos desfavorable per raó d'aquella infracció.

43.3. El que es determina en l'apartat anterior s'haurà
d'aplicar a tota administració pública que atorgui llicències,
permisos i concessions.

43.4. Les sancions que s'imposin als diferents
subjectes per una mateixa infracció tindran entre elles
caràcter independent.

ARTICLE 44.-

Sense perjudici de les mesures contingudes a l'article
anterior, en els supòsits de desobediència de l'ordre de
suspensió dels actes d'edificació o de requeriment de
realització de l'adaptació en el termini que s'hi indica,
s'imposarà al propietari, aquests no haguessin ordenat el
pertinent, multes coercitives en les quanties i freqüències
següents:

a) Multa inicial de 25.000 ptes quan es tracti del
primer incompliment.

b) Cas de reiterar l'incompliment i fins que no es
produeixi la total suspensió ordenada, quinzenalment,
s'imposaran sancions que dupliquin la quantitat de la multa
imposada en el període sancionador immediat anterior.

ARTICLE 45.-

El procediment sancionador que s'ha d'aplicar al que
es determina en el present títol serà l'establert en els articles
133 i següents de la Llei de procediment administratiu.

ARTICLE 46.-

46.1. El procediment haurà de ser incoat pel director
general de Política Territorial i Habitatge, el qual podrà
acordar la instrucció d'una informació prèvia, en el supòsit de
denúncia.

46.2. La resolució dels expedients per infracció lleu
correspondrà al conseller d'Obres Públiques i la d'infracció
greu al Consell de Govern.

46.3. Les resolucions que imposin sancions podran
fer-se públiques, una vegada que hagin adquirit fermesa.

ARTICLE 47.-

47.1. Les infraccions previstes en el present títol
prescriuen als vuit anys des de la finalització de l'obra o del
moment en què es degué dur a terme l'acció.

47.2. Les prescripció de la infracció serà
independent de l'obligació del responsable de fer l'adaptació
necessària, i de l'aplicació, si n'era el cas, de les multes
coercitives previstes a l'article 44.

ARTICLE 48.-

Els ingressos derivats de la imposició de les sancions
seran destinats a la supressió de barreres arquitectòniques.

TÍT O L  I V . -  DEL CONSELL DE
L'ACCESSIBILITAT

ARTICLE 49.-

49.1. Es crea el Consell de l'Accessibilitat, adscrit a la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, corn a
òrgan de colAlaboració entre administracions públiques i entitats
que agrupen colAlectius de persones amb mobilitat reduïda.

49.2. Les funcions seran de colAlaboració,
assessorament, informació, proposta de criteris i foment de
l'accessibilitat.

49.3. Per decret del Consell de Govern, a proposta del
conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, es
determinarà l'organització del Consell, el règim jurídic i la
composició d'acord amb els principis següents:

a) La representació del colAlectiu de persones amb
mobilitat reduïda serà d'un mínim d'un terç del total.

b) La representació de les distintes administracions
públiques serà de caràcter estatal, autonòmica, dels consells
insulars i local.

c) La creació d'una ponència tècnica de proposta al
Consell.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.

1. En un termini no superior a 15 anys s'hauran
d'adequat a la present llei els següents espais i edificis
construïts o projectats abans que aquesta comenci a vigir:

a) Carrers, parcs, jardins, places i espais públics.
b) Edificis d'accés al públic de titularitat pública.
c) Edificis d'accés al públic de titularitat privada.

2. La Comunitat Autònoma reservarà anualment en els
seus pressuposts una partida d'inversió per a la supressió de
barreres arquitectòniques en espais, instalAlacions, edificis o
transports dels quals tengui la titularitat o que usi.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.

El Consell d'Accessibilitat farà el seguiment del que
es determina a la disposició anterior.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA.

La solAlicitud d'exempció del compliment del que es
determina a l'apartat 1 de la disposició transitòria primera, per
motius de caràcter històrico-artístic, impossibilitat material o
altra raó, serà resolta pel conseller d'Obres Públiques, previ
l'informe del Consell d'Accessibilitat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA.

Els plans generals d'ordenació urbana, les normes
subsidiàries i altres instruments de planejament s'adaptaran al
que es determina en la present llei en un termini no superior a
4 anys.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.

Totes les lleis sectorials que afectin aquesta matèria
contindran previsions sobre accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques, que no podran contradir el que es disposa en
la present llei, o es remetran a la regulació d'aquesta llei.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.

En un termini d'un any les administracions públiques
elaboraran un catàleg d'espais i edificis de titularitat seva
pendents d'adaptació, que serà remès al Consell de
l'Accessibilitat.

A Palma de Mallorca, a dia tretze de febrer de mil
nou-cents noranta-dos.

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

Jeroni Sáiz i Gomila.

El President.
Gabriel Cañellas i Fons.

II.- COMUNICACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 10 de març del 1992, d'acord amb la
Junta de Portaveus, en reunió del mateix dia, d'acord amb els
articles 170 i 171 del Reglament del Parlament, acordà que
la Comunicació del Govern referent a acords autonòmics i a
nou sistema de finançació autonòmica en el període 92-96
(RGE núm 885/92), que es transcriu a continuació, es tramiti
davant el Ple de la Cambra.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 11 de març del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera

A)
Com a resultat de les converses mantengudes durant

els darrers mesos entre el Govern de la nació, el Partit
Socialista Obrer Espanyol i el Partit Popular, el proppassat 28
de febrer es va subscriure per part d'aquests un document,
titulat "Acuerdos Autonómicos", en virtut del qual es pretén
ultimar la definició concreta del desenvolupament del Títol
VIII de la Constitució, donar satisfacció a les aspiracions
d'ampliació de noves competències, per part de les comunitats
autònomes, de l'article 143 i perfeccionar el funcionament de
l'estat autonòmic, dotant-lo de procediments, mecanismes i
instruments que permetin una creixent eficàcia de les
diferents administracions públiques.

Per altra banda, en data 20 de gener del 1992, el
Consell de política fiscal, va aprovar el "Sistema de
finançament en el període 1992-1996", i que serà d'aplicació
un cop aprovada la Comissió Mixta de transferències.

Per tot això i a proposta del President, s'eleva al
Consell de Govern per a la seva aprovació el següent,

ACORD

A l'empara de l'establert a l'article 170 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, pel Govern
balear es remet aquesta comunicació a la Cambra, a fi efectes
que el Ple es manifesti en relació als esmentats "Acuerdos
autonómicos" i a "Nou sistema de finançació autonòmica en
el període 92-96".

Palma, 2 de març del 1992
El President:
Gabriel Cañellas i Fons

FRANCESC GILET GIRART, Secretari del Consell
de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CERTIFICA: que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda dia 2 de març
del 1992, adoptà el següent acord:

1.- ACORDS AUTONÒMICS.

El Consell de Govern, a proposta de la Presidència,
adopta l'acord següent:

"A l'empara de l'establert a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, pel Govern balear, es remet
aquesta comunicació a la Cambra, a fi i efectes que el Ple es
manifesti en relació als "Acords autonòmics" i al "Nou sistema
de finançament autonòmic en el període 92-96".

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 5 de març del 1992.

El Secretari del Consell de Govern:
Francesc Gilet i Girart.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

III.- PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 10 de març del 1992, d'acord
amb l'article 126.2 del Reglament del Parlament s'admet a
tràmit la
Proposició de Llei del Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE
núm. 805/92, relativa a modificació de l'article 5.1 de la Llei
10/91, de 27 de novembre, de creació i regulació de l'Institut
Balear de l'Administració Pública.

Així mateix, d'acord amb el que disposa l'article 95
del mateix Reglament acordà d'aprovar-ne la tramitació pel
procediment d'urgència, tal com se solAlicitava a l'escrit RGE
núm. 818/92, presentat pel Grup Parlamentari PSM I EEM.

Finalment, atès l'establert per l'article 140.1 del
Reglament, i d'acord amb la Junta de Portaveus celebrada el
mateix dia, acordà que, un cop presa en consideració pel Ple
de la Cambra, aquest decideixi la seva tramitació directa i en
lectura única.

D'acord amb el que disposa l'article 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 11 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A)
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ

DE L'ARTICLE 5.1 DE LA LLEI 10/91 DE 27 DE
NOVEMBRE, DE CREACIÓ I REGULACIÓ DE
L'INSTITUT BALEAR DE L'ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

A la Llei 10/91, de creació i regulació de l'Institut
Balear de l'Administració Pública, aprovada pel Ple de la
Cambra dia 27 de novembre de 1991, es va crear a través de
l'article 5.1 el Consell Rector de l'Institut Balear de
l'Administració Pública, constituït per:

- President: el conseller competent en matèria de
personal.

- Vicepresident: el director de l'Institut Balear
d'Administració Pública.

- Vocals:
.- Quatre membres de lliure designació pel conseller

competent en matèria de personal.

.- Quatre representants de les organitzacions
sindicals més representatives en proporció al grau
d'implantació en l'administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears designats pels sindicats respectius i
nomenats pel conseller competent en matèria de personal.

.- Un representant de cada un dels Consells Insulars.

.- Tres representants dels ajuntaments designats pel
conseller competent en matèria de personal a proposta de la
Federació d'Entitats Locals de Balears.

. - Un representant de la Universitat.

Atès que a aquest Consell Rector hi ha representants
de la Comunitat Autònoma, dels consells insulars i dels
ajuntaments, i ateses les funcions de l'Institut de
l'Administració Pública previstes a l'article 3 de la mateixa
Llei -que s'estenen a totes les administracions públiques de
les Illes Balears-, l'àmbit de representació de les
organitzacions sindicals previst a l'article 5.1 és coherent que
sigui ampliat a les representacions sindicals dels consells
insulars i dels ajuntaments.

ARTICLE ÚNIC.

ARTICLE 5.-

1.- El Consell Rector tindrà la composició següent:

- President: el conseller competent en matèria de
personal.

- Vicepresident: el director de l'Institut Balear
d'Administració Pública.

- Vocals:

. - Quatre membres de lliure designació pel conseller
competent en matèria de personal.

.- Quatre representants de les organitzacions més
representatives en proporció al grau d'implantació en
l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dels consells insulars i dels ajuntaments, designats
pels sindicats respectius i nomenats pel conseller competent
en matèria de personal.

.- Un representant de cada un dels consells insulars.

.- Tres representants dels ajuntaments designats pel
conseller competent en matèria de personal a proposta de la
Federació d'Entitats Locals de Balears.

.- Un representant de la Universitat.

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.

ANTECEDENTS:

Llei 10/91, de 27 de novembre, de creació i regulació
de l'Institut Balear de l'Administració Pública.

IV.- MOCIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 10 de març del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 917/92, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 1965/91.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB .

Palma, a 11 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA I ENTESA DE
L'ESQUERRA DE MENORCA presenta la següent MOCIÓ
subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 1965/91, relativa a
política del Govern envers de l'entrada en vigència de l'Acta
Única Europea.

MOCIÓ:

1.- El Govern presentarà al Parlament de les Illes
Balears el seu programa o pla sobre el model d'integració a
Europa que propugna i l'estratègia que pensa posar en pràctica
per aconseguir-ho, d'acord amb el que preveu l'article 172 del
Reglament del Parlament i donant lloc a un debat al Ple de la
Cambra.

2.- El Govern de les Illes Balears remetrà al Parlament
el seu programa de "Balears com a megaparc telemàtic",
d'acord amb el que preveu l'article 172 del Reglament del
Parlament.

3.- El Govern de les Illes Balears reestructurarà les
funcions i els continguts de l'Institut de relacions amb Europa
per adequar-lo als reptes del present i del futur.
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4.- El Govern de les Illes Balears impulsarà la
creació a BrusselAles d'una delegació de les Illes Balears per
tal de fer un seguiment dels temes comunitaris que afectin les
Illes Balears, i per defensar els interessos dels ciutadans, les
empreses i els colAlectius de les Illes Balears davant la CEE.

5.- El Govern de les Illes Balears farà una
convocatòria pública anual de beques d'integració europea per
tal de formar especialistes en qüestions relatives a la
Comunitat Europea.

6.- El Govern de les Illes Balears farà un programa
de difusió del coneixement de la nostra realitat mediterrània
en el conjunt europeu, coordinat amb altres institucions que
treballen en aquest objectiu. Aquest programa serà presentat
per al seu debat i aprovació al Parlament de les Illes Balears.

7.- El Govern de les Illes Balears presentarà al
Parlament un programa d'integració dels diferents grups
socials (illencs, immigrants, estrangers residents, turistes... )
d'acord amb el que preveu l'article 112 del Reglament del
Parlament.

8.- El Govern coordinarà les actuacions de totes les
conselleries envers la política europea.

9.- El Govern de les Illes Balears reestructurarà el
Centre de Documentació Europea per tal que els ciutadans de
les Illes Balears i les institucions estiguin puntualment
informats dels programes de suport comunitari.

10.- El Govern de les Illes Balears realitzarà un
programa coordinat amb l'Administració de l'Estat, per tal de
millorar i adequar la formació, educació bàsica, formació
professional, docència, especialització i recerca, d'acord amb
els reptes de l'Acta Única Europea.

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 10 de març del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 935/92, del Grup
Parlamentari MIXT, subsegüent a la InterpelAlació RGE
relativa 3243/91.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 11 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
El Grup Parlamentari MIXT, d'acord amb el que

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta la següent MOCIÓ:

POLÍTICA EN MATÈRIA DE COMERÇ.

1.- En el termini d'un mes des del moment en què la
Comunitat Autònoma tengui les competències corresponents,
el Govern de la mateixa presentarà al Parlament un projecte de
Llei de Comerç Interior per al seu debat i aprovació. Aquesta
llei regularà entre d'altres coses el règim administratiu de
l'activitat comercial, els horaris, les distintes modalitats de
venda i pràctiques comercials, així com la tipificació de les
infraccions i les sancions que corresponguin.

2.- En el termini de tres mesos, el Govern presentarà
al Parlament per a la seva aprovació, els criteris generals a què
s'ha de sotmetre el Pla Director d'equipaments comercials,
d'acord amb el que estableix la disposició transitòria Única de
la Llei 8/1981, d'1 d'abril, d'ordenació territorial de les Illes
Balears.

3.- La política de comerç a les Illes Balears s'ajustarà
als criteris del Dictamen aprovat per unanimitat pel Comitè
Econòmic i Social de la CEE en el seu 290 ple, que versa sobre
la Comunicació de la Comissió: "Cap a un mercat únic de la
distribució - El comerç intracomunitari, el sector comercial i la
plena realització del mercat interior". En particular s'aplicaran
les seves conclusions que són:

- S'estimularan i protegiran les zones comercials
històriques dels centres urbans, llocs d'encontre i d'animació de
les poblacions.

- Es realitzaran programes de suport a projectes
presentats per les associacions de comerciants d'àmbit local o
a programes de cooperació entre empreses situades en les zones
de tradició comercial dels centres urbans que puguin contribuir
a la seva animació i permetre la seva supervivència.

- Es fomentarà l'elaboració de projectes d'urbanisme
comercial per evitar principalment la desertització comercial en
els barris residencials, es trobin o no a les zones perifèriques de
les ciutats.

- L'objectiu de les mesures destinades a la protecció
dels centres urbans hauran de tenir com a objectiu el
manteniment de la capacitat de funcionament dels mateixos i no
la protecció de determinades formes de comerç front a la
competència.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
què no es promulguin normes en matèria de transports de
viatgers que suposin una competència deslleial als servicis de
transports regulars existents, als taxis o als transports turístics
tradicionals a les nostres illes.

5.- Amb caràcter previ a qualsevol iniciativa de
regulació per decret de nous tipus de transports, el Govern
remetrà al Parlament una comunicació en la qual s'expressarà
el que es pretén, d'acord amb els articles 170 i següents del seu
Reglament.

6.- El Parlament insta el Govern a obrir una
investigació sobre si en les vendes de mantes, electrodomèstics
o d'altres productes en el transcurs de viatges programats al
respecte s'infringeix la "Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la defensa de los Consumidores y Usuarios" i demés
legislació concordant. En cas afirmatiu, es prendran les accions
que se'n derivin.

7.- El Parlament insta el Govern a obrir una
investigació sobre si en les vendes a què fa referència l'apartat
anterior s'infringeix l'Estatut de la Publicitat i demés legislació
concordant. En cas afirmatiu, es prendran les accions que se'n
derivin.
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8.- El Parlament insta el Govern a intensificar les
inspeccions als transports destinats a excursions durant les
quals es realitzin vendes de mantes o d'altres productes, per
tal d'assegurar el compliment del Decret 35/1991, de 18
d'abril, regulador dels transports turístics per carretera.

Palma, 6 de març del 1992.
El Portaveu suplent:
Miquel Pascual i Amorós.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 10 de març del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 948/92, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 23/92

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 11 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el

que preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenta, derivada de la InterpelAlació RGE
13/92 relativa a la política d'ensenyament de la música a les
Illes Balears, la següent MOCIÓ:

SOBRE POLÍTICA D'ENSENYAMENT DE LA
MÚSICA A LES ILLES BALEARS.

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- El Govern de la Comunitat Autònoma, a través
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, elaborarà el
Pla quadriennal de Finançament de la xarxa d'escoles
elementals de música de Balears (1993-1997), en el qual
participaran de forma reglada els consells insulars i el
ajuntaments. L'esmentat Pla serà presentat al Parlament de les
Illes Balears abans del 31 de desembre de 1992.

2.- El Govern de la Comunitat Autònoma, a través
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, impulsarà la
creació de l'Orquestra de Cambra de les Illes Balears.

3.- El Govern de la Comunitat Autònoma, a través
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, integrarà
com a professors del Conservatori Professional de Música i
Dansa de les Illes Balears, els intèrprets de l'Orquestra de les
Illes Balears que vulguin cooperar en l'ensenyament musical
a càrrec de la Comunitat Autònoma.

4.- El Govern de la Comunitat Autònoma, a través
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, elaborarà un
Pla d'Ajudes a la Formació Musical, per tal que els alumnes
destacats del Conservatori Professional de Música i Dansa de
les Illes Balears de famílies d'escassos recursos econòmics
puguin continuar fora dels territoris insulars els seus estudis
de música.

5.- El Govern de la Comunitat Autònoma, a través de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, elaborarà un Pla
d'Integració del Conservatori Professional de Música i Dansa
de les Illes Balears dins les activitats musicals de les Illes.

Palma, 9 de març del 1992.
El Portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

V.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD 
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 10 de )( del 1992, 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 ESCRITA.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a activitats de
formació de personal previstes per al 1992, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE relativa 806/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a activitats de
formació de personal durant el 1991, formulada pel Diputat
Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 807/92.

Pregunta al Govern de la CA, relntiva a doblers
gastats en formació de personal, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 808/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a introducció
de l'ecologia dins els plans d'estudis, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 812/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sortida a Son
Dureta de la via de cintura, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
813/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a fons privats
bibliogràfics i arxivístics, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
814/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a hemeroteca
de Lluís Alemany i Vich, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
816/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a publicació de
la balança fiscal, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm 823/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa al Pla Sectorial
de pedreres, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE relativa 824/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversions
japoneses a les Illes Balears, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
834/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a adquisició
de nous terrenys a Petra, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
835/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a adquisició
de nous terrenys a Petra per afavorir inversions industrials,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Mateu Morro del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE relativa 836/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a actes
d'inspecció tècnica realitzades per la Conselleria de Turisme,
formulada pel Diputat Hble, Sr. Antoni Pallicer del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE relativa 840/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a resolucions
dictades per la Conselleria de Turisme en base als informes
que ha emès la Comissió del Pla de modernització
d'allotjaments turístics, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Antoni Pallicer del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 841/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a recursos
administratius interposats contra resolucions del Conseller
de Turisme, formulada pel Diputat Hble. Sr. Antoni Pallicer
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE relativa 842/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
establiments inclosos a l'article 1 de la llei per la qual es crea
i regula el Pla de modernització d'allotjaments turístics
existents a les Illes Balears, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Antoni Pallicer del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 843/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
establiments amb la denominació i el distintiu d’“hotel
modernitzat” o d’“apartaments modernitzats”, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Antoni Pallicer del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE relativa 844/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a no
compliment dels pressuposts d'ingressos en el programa de
reforma de les estructures i promoció del comerç, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 848/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a no
compliment dels pressuposts d'ingressos en control
industrial, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
849/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a estudis
elaborats segons el conveni CAIB-CAEB, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 850/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a no
compliment dels pressuposts d'ingressos en matèria de medi
ambient, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 851/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a fira "mans
de dona", formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE relativa
858/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa als cursos
pels funcionaris de normalització lingüística, formulada per
la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del Grup

Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 859/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a ajuts a la
creació literària, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F.
López del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE relativa
865/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvencions
en matèria de publicacions l'any 1990, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 866/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvencions
en matèria de publicacions l'any 1991, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 867/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a responsable
de la publicació de fulletons de propaganda dels concerts a
Menorca el "Dia de les Illes Balears", formulada pel Diputat
Hble. Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 868/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvencions
per a l'aplicació del model experimental d'ensenyament,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE relativa 869/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a relacions amb les
institucions regionals europees, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
907/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a projecte de
"Palma capital europea del turisme 92", formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE relativa 908/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa al Pla ecològic
de Mallorca, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 909/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a resultats de
la promoció del cicloturisme, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
910/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a potenciació
del voluntariat social, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 911/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a voluntariat
social, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 912/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a conclusions
de l'Assemblea anual del Grup IV de treball de l'ARE,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 913/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a conclusions
de l'Assemblea general de la Fundació Europea d'Educació
Ambiental, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 914/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a utilització del
català a l'Institut de Relacions Europees, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE 915/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa activitats de
l'Institut de Relacions Europees, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 916/92
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D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 11 de marc del 1992
El President del Parlament;
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
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.

Activitats de formació de personal previstes pel
1992.

Quines activitats de formació de personal té previst
realitzar durant l'any 1992 el Govern de les Illes Balears?

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
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.

Activitats de formació de personal.

Quines activitats de formació de personal ha realitzat
durant l'any 1991 el Govern de les Illes Balears?

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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.

Doblers gastats en formació de personal.

Quins doblers ha gastat el Govern de les Illes
Balears en formació de personal durant l'any 1991?

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Introducció de l'ecologia dins els plans d'estudis.

Té algun projecte el Govern de les Illes Balears a
través de les conselleries de Cultura, Educació i Esports,
Agricultura i Obres Públiques per establir la introducció de
l'ecologia dins els plans d'estudis de les Illes Balears?

Pensa el Govern fer alguna programació al respecte?

Quines són les actuacions en el tema d'educació
mediambiental que du a terme el Govern de les Illes?

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Sortida a Son Dureta de la via de cintura.

Per quines raons el darrer tram de la via de cintura de
Palma no té sortida cap a Son Dureta per als vehicles que
provenen de Sant Agustí?

Quan i com pensa resoldre aquesta deficiència la
Conselleria d'Obres Públiques?

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Fons privats bibliogràfics i arxivístics.

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears
per tal que importants fons privats bibliogràfics i arxivístics que
estan a la venda puguin quedar a les Illes?

Quines adquisicions ha fet?

On s'han incorporat aquests llegats?

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Hemeroteca de Lluís Alemany i Vich.

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears
per tal que l'hemeroteca de Lluís Alemany i Vich pugui
formar part de les hemeroteques públiques de les Illes?

Ha fet el Govern aportacions econòmiques o
tècniques per tal d'ordenar, catalogar..., l'hemeroteca de Lluís
Alemany i Vich?

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Publicació de la balança fiscal.

Quan pensa la Conselleria d'Economia i Hisenda
publicar la balança fiscal de les Illes Balears?

Quin serà l'índex d'aquest llibre?

A quina etapa cronològica farà referència?

Palma, 3 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Pla Sectorial de pedreres.

Qui realitza el Pla Sectorial de pedreres, encarregat
per la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori?

Quines quantitats s'han pagat i en quina data?

Palma, 3 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat Sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Inversions japoneses a les Illes Balears.

L'estiu del 1991 als mitjans de comunicació de les Illes
Balears apareixien informacions que donaven per culminat
l'establiment de l'empresa Phoenix Electric a Petra per a la
construcció d'una fàbrica de bombetes. Aquesta operació
apareixia com a resultat del treball del broker Euro Japan
Corporation, i coincidia amb les gestions del Govern de les Illes
Balears i la visita de Gabriel Cañellas al Japó.

Quins han estat els resultats de les gestions del broker
Euro Japan Corporation per a canalitzar inversions japoneses a
les Illes Balears?

Quins han estat els resultats de les gestions duites a
terme amb Phoenix Electric per a la instalAlació d'una fàbrica de
bombetes a Petra?

Té projectat el Govern de les Illes Balears cap casta
d'iniciativa per tal d'afavorir les inversions japoneses?

Palma, 4 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Adquisició de nous terrenys a Petra.

Als mitjans de comunicació de Mallorca apareixia
l'escripturació de quatre noves quarterades de terreny a Petra,
al costat dels ja adquirits anteriorment pel Govern de les Illes
Balears amb la finalitat d'afavorir inversions de caràcter
industrial.

És cert que el Govern de les Illes Balears ha adquirit
més terrenys en el municipi de Petra que els ja adquirits amb
anterioritat per un valor de 25.858.400 pessetes?

Quina extensió tenen aquests terrenys?

A quin o quins propietaris s'han comprat?

Quin preu se n'ha pagat i amb càrrec a quina partida
pressupostària?

Quina ha estat la motivació d'aquesta nova adquisició?

Palma, 4 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Adquisició de nous terrenys industrials a Petra per
afavorir inversions industrials.
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Quins terrenys ha adquirit el Govern de les Illes
Balears al municipi de Petra per tal d'afavorir inversions de
caràcter industrials durant els anys 1991 i 1992? Quina és
l'extensió de cada una de les parcelAles adquirides i quin ha
estat el valor d'adquisició de cada una d'elles?

A quins propietaris s'han adquirit aquests terrenys?

Existeix cap pla o projecte concret per tal d'haver
duit a terme aquestes adquisicions?

Palma, 4 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
Antoni Pallicer Pujol, 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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Actes d'inspecció tècnica realitzades per la
Conselleria de Turisme.

- Nombre d'actes d'inspeccions tècniques amb
deficiències que ha notificat la Conselleria de Turisme?

- Quants i quins titulars d'establiments han respost a
la notificació amb programa d'execució d'obres?

- Quants i quins titulars d'establiments han
manifestat discrepàncies amb el contingut de l'acta
d'inspecció tècnica?

- Quants d'acords s'han signat per mutu acord entre
la Conselleria de Turisme i els interessats per a desenrotllar
el programa d'execució?

- A quin nombre d'interessats no se li ha donat
resposta sobre la seva proposta de programa d'execució per
part de la Conselleria de Turisme?

Palma, 24 de febrer del 1992.
El Diputat:
Antoni Pa1licer i Pujol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
Antoni Pallicer Pujol, 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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Resolucions dictades per la Conselleria de Turisme
en base als informes que ha emès la Comissió del Pla de
modernització d'allotjaments turístics.

- Quantes resolucions ha dictat la Conselleria de
Turisme en base als informes que ha emès la Comissió del Pla
de modernització d'allotjaments turístics?

- Quantes d'aquestes resolucions s'han notificat als
interessats? 

- Quants d'informes emesos per l'esmentada Comissió
no han estat objecte de resolució per la Conselleria de Turisme
en el termini màxim de quinze dies?

- Quants d'aquests informes que no han estat objecte
de resolució per la Conselleria de Turisme en el termini màxim
de quinze dies s'han notificat als interessats?

Palma, 21 de febrer del 1992.
El Diputat:
Antoni Pa1licer i Pujol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
Antoni Pallicer Pujol, 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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Recursos administratius interposats contra resolucions
del Conseller de Turisme.

- Nombre de recursos administratius interposats contra
resolucions del Conseller de Turisme derivats d'actuacions en
matèria que regula la llei per la qual es crea i regula el Pla de
modernització d'allotjaments turístics existents a les Illes
Balears?

- Quants endarreriments significatius en el calendari
d'execució d'obres s'han detectat?

- Quants de requeriments ha realitzat la Conselleria de
Turisme respecte d'aquests endarreriments en els terminis
d'execució de les obres?

- Quants d'aquests requeriments han estat atesos pels
interessats?, i quants no ho han estat?

- Quins expedients sancionadors han incoat com a
conseqüència de no atendre els requeriments per endarreriments
en els terminis d'execució de les obres?

- Quins establiments han complert la realització del
programa d'execució d'obres i millores?

Palma, 21 de febrer del 1992.
El Diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
Antoni Pallicer Pujol, 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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
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Establiments inclosos a l'article 1 de la llei per la
qual es crea i regula el Pla de modernització d'allotjaments
turístics existents a les Illes Balears.

- Quants i quins són els establiments que estan
inclosos a l'article 1 de la llei per la qual es crea i regula el Pla
de modernització d'allotjaments turístics existents a les Illes
Balears?

- Quants i quins són els establiments que han estat
objecte de la inspecció tècnica a què es refereix l'esmentada
llei?

- Quants i quins són els establiments que han superat
aquesta inspecció tècnica?

- Quants i quins són els establiments que no l'han
superada?

Palma, 21 de febrer del 1992.
El Diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
Antoni Pallicer Pujol, 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.

Establiments amb la denominació i distintiu d’“hotel
modernitzat” o d’“apartaments modernitzats”.

- Quants i quins establiments han estat autoritzats
per a utilitzar la denominació i distintiu d’“hotel modernitzat”
i nombre dels d’“apartaments modernitzats”, fent-ne una
relació detallada?

Palma, 21 de febrer del 1992.
El Diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
Valentí Valenciano López, 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.

No compliment dels pressuposts d'ingressos en el
programa de reforma de les estructures i promoció del
comerç.

- Quins han estat els motius pels quals els
pressuposts d'ingressos del 1991 del programa de reforma de
les estructures i promoció del comerç ha passat d'un
pressupost inicial de 50 milions de pessetes a una recaptació
líquid de 22 milions de pessetes?

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
Valentí Valenciano López, 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.

No compliment dels pressuposts d'ingressos en control
industrial.

- Quins han estat els motius pels quals la Conselleria
d'Indústria ha deixat de recaptar 75.727.844 pessetes en el
programa de control industrial sota el concepte de prestació
d'altres serveis?

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
Valentí Valenciano López, 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.

Estudis elaborats segons el conveni CAIB-CAEB.

- Quants estudis econòmics s'han, o s'estan, realitzant
d'acord amb el conveni Comunitat Autònoma i Confederació
d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), detallant
l'objectiu de l'estudi, l'import de l'estudi i la quantia que hi
aporta la Comunitat Autònoma?

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
Valentí Valenciano López, 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.

No compliment dels pressuposts d'ingressos en matèria
de medi ambient.

- Quins han estat els motius pels quals el pressupost
d'ingressos del 1991 del Programa d'energia i medi ambient
(44345) ha passat de 44.658.436.- Pts. pressupostades a una
recaptació líquid final de 4.178.352 Pts?

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
Encarna Magaña Alapont, Diputada del Parlament

de les Illes Balears, adscrita 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 les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.

Fira "Mans de dona".

En referència a la fira "Mans de dona" que la
Comissió Interdepartamental de la dona ha organitzat amb
motiu del 8 de març, dia internacional de la dona treballadora:

- Té previst la Comissió celebrar algun acte similar
a les illes d'Eivissa, Formentera o Menorca?

- Quina ha estat la participació dels municipis, de les
associacions i de les organitzacions empresarials en aquesta
fira?

Palma, 5 de març del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

W)
Encarna Magaña Alapont, Diputada del Parlament

de les Illes Balears, adscrita 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 les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.

Sobre els cursos per als funcionaris de normalització
lingüística.

La Conselleria de la Funció Pública en resposta
escrita (RGS 1119/92) ha confirmat que els cursos de
perfeccionament i reciclatge de la llengua catalana per als
funcionaris autonòmics ja han estat organitzats per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports per a l'any 1992:

- Quins són els cursos prevists per a enguany i en
quines dates?

- S'ha previst que es puguin incloure com a
participants funcionaris municipals, dels ajuntaments que
encara no compleixin la Llei de normalització lingüística a
l'àmbit territorial d'Eivissa i Formentera?

Palma, 5 de març del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
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.

Ajuts a la creació literària.

Per quins conceptes (projecte i autor) s'han atorgat
ajuts a la creació literària dins el 1990 i 1991, com se n'ha fet
el concurs públic i quins criteris presideixen la selecció i les
quanties?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
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.

Subvencions en matèria de publicacions.

Quins són els autors i els títols dels llibres que es van
subvencionar en les transferències a corporacions locals per
ajuts als ajuntaments en matèria de publicacions durant l'any
1990?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions en matèria de publicacions l'any 1991.

Quins són els autors i els títols dels llibres que es van
subvencionar en les transferències a corporacions locals per
ajuts als ajuntaments en matèria de publicacions durant l'any
1991, així com el nom de l'ajuntament adjudicatari i la quantitat
adjudicada?

Quina quantitat global s'havia previst per a aquest
concepte?

Quins criteris s'han fet servir per repartir aquestes
subvencions?

Quines peticions s'han quedat excloses?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
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.

Responsable de la publicació de fulletons de
propaganda dels concerts a Menorca el "dia de les Illes
Balears".

Qui és el responsable de la publicació dels fulletons de
difusió i propaganda dels concerts celebrats a Menorca amb
motiu del dia de les Illes Balears per la coral Sant Antoni i
l'Orquestra Simfònica de Balears "Ciutat de Palma", que
apareixen amb l'escut de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears?
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Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
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.

Subvencions per a l'aplicació del model
experimental d'ensenyament.

Quins són els centres docents que han rebut
subvenció durant els cursos 1990-91 i 1991-92 per a aplicació
del model experimental d'ensenyament, tot especificant-ne les
quantitats?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
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.

Relacions amb les institucions regionals europees.

Després de la signatura del pacte autonòmic entre el
PP i el PSOE, com s'articularan les relacions entre el Govern
de les Illes Balears i les institucions regionals europees?

A quins organismes es participa?

Amb quines perspectives?

Quines novetats hi ha hagut després d'aquest pacte
per tal d'anar fent realitat l'Europa de les nacions, pobles o
regions?

Palma,5 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
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.

Projecte de "Palma capital europea del turisme 92".

Quines varen ésser les gestions del Govern de les
Illes Balears davant les institucions europees per tal de fer
realitat el projecte de l'Ajuntament de Palma: "Palma capital
europea del turisme 92"?

Per quines raons aquest projecte no ha anat endavant?

Quin era el projecte que tenia el Govern al respecte?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
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.

Pla ecològic de Mallorca.

En què consisteix l'anomenat per un director general
de la Conselleria de Turisme, el "Pla ecològic de Mallorca",
presentat a les institucions europees i pendent d'aprovació, amb
participació i recolzament de la Universitat de Munich, IFTO,
Govern de les Illes Balears i Universitat de les Illes Balears?

Se'ns podria facilitar una còpia d'aquest Pla?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
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.

Resultats de la promoció del cicloturisme.

Quin ha estat el resultat de les promocions de
cicloturisme a les Illes Balears durant l'any 1991 i fins a
l'actualitat?

Quina ha estat la quantitat de cicloturistes que han
vingut a les Illes Balears?

Quina ha estat la distribució per països?

A quins llocs s'han ubicat?

En què ha consistit la campanya promocional del
cicloturisme de la Conselleria de Turisme?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
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.
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Potenciació del voluntariat social.

Quines tasques té previstes el Govern de les Illes
Balears respecte de la potenciació del voluntariat social pel
1992?

Quins mitjans tècnics, humans i materials hi pensa
dedicar durant aquest any?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
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.

Voluntariat social.

Quines tasques ha impulsat i a quines ha participat
el Govern de les Illes Balears respecte de la potenciació del
voluntariat social durant l'any 1991?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
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.

Conclusions de l'assemblea anual del Grup IV de
treball del'ARE.

Quines varen ésser les aportacions i conclusions de
l'assemblea anual del Grup IV de treball de l'ARE: Cultura i
Turisme, celebrada a Palma els dies 26 i 27 de setembre de
1991?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Conclusions de l'assemblea general de la Fundació
Europea d'Educació Ambiental.

Quines han estat les conclusions de l'Assemblea
General de la Fundació Europea d'Educació Ambiental,
celebrada el novembre de 1991 a Palma?

Quina participació hi va tenir l'Administració de la
Comunitat Autònoma?

Quines posicions va defensar?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
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.

Utilització del català a l'Institut de Relacions
Europees.

Per quines raons no s'utilitza la nostra llengua a la
documentació de l'Institut de Relacions Europees del Govern de
les Illes Balears?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Activitats de l'Institut de Relacions Europees.

En què ha consistit el "Desarrollo del Proyecto Piloto
de la Campaña de Playas y Puertos de Europa, en once playas
de Ibiza", activitat que ha desenvolupat o desenvolupa
l’“Instituto de Relaciones Europeas”?

Quines activitats s'han desenvolupat?

Quines han estat programades per a l'any 1992?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

VI.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA
ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 10 de març del 1992, 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 oral davant PLE.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a elaboració
del quadern Editur, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon
Orfila, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 811/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa al llegat
Ayamans, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 815/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a obertura
d'un vial a l'ANEI núm 10, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 820/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a construcció
d'una edificació dins una ARIP, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 862/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a explotació
d'àrids a Tirant, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F.
López, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
863/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a resposta de
la Conselleria de Cultura a la Pregunta RGE núm 1398/91,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 864/92.

Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Transports del Govern de la CA, relativa a intervenció de la
Conselleria de Treball i Transports en la creació del pool
entre les empreses navilieres que cobreixen la línia entre
Eivissa i Formentera, formulada pel Diputat Hble. Sr. Víctor
Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 886/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a funcions de
l'assessor en mitjans de comunicació, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 904/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 11 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignat presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Elaboració del quadern Editur.

Com s'elabora el quadern d'Editur que es presenta a
Fitur i qui revisa els seus continguts?

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignat presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Llegat Ayamans.

Pensa el Govern de les Illes Balears intentar que es
quedi a aquestes Illes el llegat Ayamans?

Palma, 2 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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 sotasignat presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Obertura d'un vial a l'ANEI núm. 10.

Quina és la "justificada necessitat" que ha permès
obrir un vial d'entre 5 i 10 metres d'amplada a l'ANEI núm. 10
(Punta Prima-Alcaufar) de Menorca?

Palma, 3 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignat presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Construcció d'una edificació dins una ARIP.

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori del Govern de les
Illes Balears davant el fet denuncia t d'haver-se construït una
edificació dins una ARIP al lloc anomenat l'Enzell, que entre
d'altres infraccions, ja que no té llicència d'obres ni ha estat
declarada d'interès social, incompleix l'article 16.3 de la Llei
d'espais naturals?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignat presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Explotació d'àrids a Tirant.

L'explotació d'àrids a Tirant (Es Mercadal), compta
amb el Pla de restauració obligatori?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignat presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Resposta de la Conselleria de Cultura a la Pregunta
RGE 1398/91.

Per què contestà la Conselleria de Cultura la
Pregunta amb RGE núm. 1398/91, relativa a incompliment
per part del Govern de les Illes Balears de la normativa de
normalització lingüística, dient que el Diputat que subscriu
hagi fet "manifestacions en els mitjans de comunicació que
falsegen la realitat"?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
Víctor Tur Ferrer, 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 Conseller de Treball i Transports de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant Ple.

Ha tengut aquesta Conselleria alguna intervenció en
la creació del pool entre les empreses navilieres que
cobreixen la línia entre Eivissa i Formentera?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignat presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Funcions de l'assessor en mitjans de comunicació.

La Conselleria adjunta a la Presidència té un
assessor en nòmina, amb una remuneració anual d’1.222.890
pessetes, amb la funció de "mitjans de comunicació".

Són les seves funcions les d'atacar els grups polítics
que critiquen la Conselleria adjunta a la Presidència, a través
de les seves colAlaboracions habituals a la premsa de Palma?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

VII.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears en reunió celebrada dia 10 de març del 1992, d'acord
amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a
tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 821/92, relativa a
protecció de les festes populars, amb solAlicitud de tramitació
davant el Ple.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 11 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveu l'Article 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM I EEM presenta la següent PROPOSICIÓ
NO DE LLEI per ésser tractada davant Plenari.

PROTECCIÓ DE LES FESTES POPULARS.

Entre els actes que s'estan programant en el marc de
l'Exposició Universal de Sevilla, el Comitè Organitzador de les
Illes Balears ha cursat invitacions per actuar als Cossiers
d'Algaida, Cossiers de Montuïri i Cavallets de Felanitx, entre
altres grups. Alguns d'aquests grups o l'ajuntament respectiu,
per la ilAlusió de viatjar a Sevilla o per no contradir una petició
del Govern, han confirmat la seva assistència.

Possiblement els organitzadors d'aquests actes no
coneixen suficientment la importància, significació i
popularització dels tres grups esmentats, el que els ha fet
confondre'ls amb una agrupació folklòrica. En realitat, els
Cossiers i Cavallets són l'expressió més pura de les festes
populars mallorquines. Però solament en unes dades molt
assenyalades, les que tradicionalment han sortit a ballar des de
fa segles. Fora d'aquestes dates, i sobretot, fora del poble
respectiu, perden tot el seu significat. En comptes de ser part
d'una festa popular, esdevenen una caricatura, un ball mort, un
fòssil.

D'aquí que per tradició o, fins i tot, per estatuts interns,
aquests grups tenen per costum no sortir a ballar fora del seu
poble ni, fins i tot, dins el propi poble fora de les dates
tradicionals. El motiu és clar, els dansaires sols són una part de
la festa, el motiu o l'excusa de la festa. Però la part més
important, la que vertaderament ha possibilitat que la tradició
perduri a través dels segles, és el Poble. I, evidentment, el poble
no és present quan els Cossiers o Cavallets surten del seu
context.

Per aquest motiu, encara que Cavallets i Cossiers
viatgin a Sevilla, l'Exposició Universal no coneixerà el vertader
significat del ball, perquè, per bé que ballin no hi serà present
el protagonista, el poble d'Algaida, el poble de Montuïri, el
poble de Felanitx i els mallorquins que, cada any més,
acudeixen a l'escenari natural i es converteixen en part de la
FESTA POPULAR. És exactament igual que si volguéssim
reproduir el "Jaleo" de Menorca o els "Moros i Cristians" de
Pollença i Sóller, sense el poble que viu la Festa.

Per aquest motiu, si realment es vol mostrar a
l'Exposició Universal la vertadera dimensió de les festes
populars de les Illes Balears, s'aconseguirà molt més amb un
vídeo o un bon audiovisual, que reculli el ball entre el poble i
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dins el poble, participant i formant part dels cossiers i
cavallets, en minúscula, que no donaran la imatge de cultura
viva, sinó de ball regional, postís, sense força.

Conscient de la importància de conservar les festes
populars tradicionals com a elements que donen caràcter i
personalitat a les nostres Illes, i per tal de no donar al món
una imatge distorsionada d'aquestes, el Grup Parlamentari
PSM i EEM presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- Manifestar que les festes populars tradicionals
són una de les senyes d'identitat del nostre Poble i que, com
a tals, s'han de potenciar i protegir, evitant que per
comercialització o exhibicionisme perdin el seu caràcter i es
desvirtuïn.

2.- Desaconsellar que els elements característics de
les festes populars es treguin de seu context.

3.- Recomanar al Comitè Organitzador de l'Expo 92
que no empri aquests elements característics en els actes
commemoratius o, en tot cas, sols s'utilitzin amb sistemes
audiovisuals.

Palma, 3 de març del 1992.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

VIII.-INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 10 de març del 1992, restà assabentada
de l'escrit RGE núm. 884/92, presentat pel Grup
Parlamentari PP-UM, mitjançant el qual es comunica que la
Diputada Hble. Sra. Joana Aina Vidal i Burguera passa a
ocupar el càrrec de Portaveu Adjunt d'aquest grup
parlamentari.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 10 de març del 1992, a proposta del Lletrat
Oficial Major de la Cambra, aprovà el següent:

EXPEDIENT 1/92 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT MITJANÇANT INCORPORACIÓ DE
ROMANENT SECCIÓ 02-PARLAMENT.

El que subscriu, el Lletrat Oficial Major del Parlament
de les Illes Balears, en justificació a les circumstàncies que
motiven la tramitació de l'expedient de modificació de crèdit,
per a la incorporació de part del romanent de Tresoreria no
utilitzat de l'exercici anterior, té l'honor de sotmetre a la
consideració de la Mesa del Parlament la següent

MEMÒRIA

D'acord amb l'establert a l'art. 6, paràgraf 1, de la Llei
de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 1992, previ acord de la Mesa del Parlament,
aquesta incorporarà al Pressupost de la Cambra per al 1992, el
romanent de crèdit no utilitzat de l'exercici anterior.

Atès que la liquidació del Pressupost del Parlament del
1991 fou aprovada pel Ple de la Cambra en sessió celebrada dia
5 de març del 1992 i que a l'esmentada liquidació hi figura un
romanent de 55.221.984 pessetes no utilitzat, i considerant que
és insuficient el crèdit de diverses partides, és pel que:

Es proposa l'aplicació de part de romanent mitjançant
la seva incorporació al Pressupost del 1992 del Parlament de la
següent manera:

ALTA EN PRESSUPOST

CENTRE DE COST 01 - PRESIDÈNCIA:

Capítol I

11000 Bàsiques pers. eventual        25.000
11001 Altres remuner. pers. event.      589.000
11002 Triennis pers. eventual             500
12000 Sous Grup A        13.000
12001 Sous Grup B   1.689.000
12003 Sous Grup D   3.154.000
12005 Triennis funcionaris      388.000
12100 Complement de destí   1.268.000
12101 Complement específic   1.308.000
12103 Residència      306.000
15000 Productivitat      370.000
16000 Quotes Seguretat Social   3.500.000

Total Capítol I 12.610.500

Capítol II

23000 Dietes, locom. i trasllats   1.000.000

Total Capítol II   1.000.000

Total Centre Cost Presidència: 13.610.500

CENTRE DE COST 02 - OF1CIALIA MAJOR:

Capítol I

12000 Sous Grup A   1.962.100
12001 Sous Grup B        54.800
12002 Sous Grup C        65.500
12003 Sous Grup D   1.036.000
12005 Triennis      612.000
12100 Complement de destí   2.420.000
12101 Complement específic   2.895.000
12103 Indemnització residència      275.000
13000 Bàs. labor. fix i fix disc.   1.022.000
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13001 Altres remun." "   2.293.000
13003 Triennis ""        60.000
13100 Laboral eventual      993.000
15000 Productivitat      770.000
16000 Quotes Seguretat Social   3.000.000

Total capítol I 17.458.400

Capítol II

22400 Primes Assegurances   7.000.000

Total capítol II   7.000.000

Total Centre Cost 02: 24.458.400

CENTRE DE COST 03 -  MESA
PARLAMENTARIS:

Capítol I

10000 Retribuc.bàsiques alts càrrecs         1.000
10002 Triennis alts càrrecs      615.000
11000 Bàsiques pers. eventual   1.058.000
11001 Altres remun. pers. event.   5.678.000
16000 Quotes Seguretat Social   3.000.000
16001 Altres quotes socials   1.000.000

Total capítol I 11.352.000

Capítol II

22200 Comunicacions i Transports   1.000.000

Total capítol II   1.000.000

Total Centre Cost 03 12.352.000

RESUM

Total capítol I 41.420.900
Total capítol II   9.000.000

Total Incorporació 50.420.900

Palma, 6 de març del 1992.
El Lletrat-Oficial Major:
Joan Ferrer i Cànaves.

IX.- CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 16.

- Ampliació de la resposta del Govern a la pregunta RGE
núm.1233/91.

(Es ressenyen, per aquest ordre, l’operació, la data,
les entitats subscriptores, l’import total, el deute viu, el tipus
d’interès i l’amortització anual)

- Deute Públic; 1984. Sa Nostra/Colonya;
900.000.000; 450.000.000; 12,75%; 225.000.000.

- Deute Públic; 1985. Sa Nostra/Colonya;
1.200.000.000; 900.000.000; 12,75%; 300.000.000.

- Préstec UIB; 1987. Sa Nostra/Colonya;
200.000.000; 175.000.000; 15,6875% (MIBOR); 25.000.000.

- Préstec endeut. 88; 1988. Banc Crèdit Local;

2.454.000.000; 2.454.000.000; 14% (rev. cada 6 mesos);
272.666.667 (a partir de 1992).

- Préstec end. 89 (sindicat) "ECUS"; 1990.
Banesto/altres; 2.000.000.000; 2.000.000.000; 10,90 (LIBOR);
199.175.175 (a partir de 1993).

- Operació de Tresoreria; 1990. Banc Hispano
Am./Banc Santander; 2.450.000.000; 2.450.000.000; MIBOR
diferent per a cada operació; 2.450.000.000 (tot al 1991).

TOTALS: Import total, 9.204.000.000; deute viu,
8.429.000.000; amortització anual, 3.471.841.842.

Palma, 19 de febrer del 1991
Bàrbara Barceló i Ordinas
cap d’UGE

B) Correcció errates BOPIB núm. 21.

- Ampliació de la resposta del Govern a la pregunta RGE
núm. 1648/91.

Direcció General de Comerç
Incorporacions capítol 7, any 1990.

Crèdits PIME

A Taberner Frau       137.028
J. Socias Socias       600.907
J. Bonnin Sureda       172.930
F. Pol Seguí    1.063.006
Expo Manacor    6.074.325
B. Gomila Castell    1.798.824
Motor Nord SA       702.688
J. Riera Salas         88.411
M. Vives Nadal       377.685
Maros Sport SA    1.762.530
Alimentaria Isleña SA    4.126.300
A. Cardona Maeso       364.285
R. Seguí Cladera    1.182.514
Ladr. Mallorquinas    6.749.250
Azzurra SA       733.783
M. Perelló Perelló       395.436
Talleres Angel SA       889.557
Signes Grimalt Mallor.    1.626.436
Humiclima Est SA       117.656
J. Sampol Bestard    1.546.250
Melià Moll SA    1.404.117
Hermanos Perelló SA       419.549
M. Riera Salvat    2.558.968
M. Costa Tur       402.864
Prefabr. M. Alorda    4.126.300
S. Català Barceló    2.966.340
Comercial Vibradora    2.224.755
Jutta Waniek    1.732.912
Autos Cardona Manera       755.370
Dist. y Serv. Manacor    1.258.950
M. Oliver Miguel    2.968.059
Taller. Metal. Costa SA    3.707.925
Almacenes Galmés SA    1.891.041
Art. Plat SA       507.465
Aguas Can Picafort       857.010
Sum. Alimentaria SA    7.906.411
Mat. Const. Galmés SA       158.329
J. Truyols       401.536
Angela Rosselló       282.962
J. Borràs Villalonga       731.072
Dicovensa       542.255
Carpinteria Moper    3.469.011
Embutidos Aguiló       151.604
Dolores Fuster Ainar    2.036.700
Talleres Puigcercos    1.087.349
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Micaela Gabarri Navao      483.201
Elèctrica Puigcercos      913.048
J. Miguel Fuentes      652.594
R. Estelric Font    2.224.755
J. González Arribas       472.885
Nord i Sapi    2.752.107
Nord i Sapi      960.037
Hogar Piel SA      450.808
Riusech e Hijo SA      583.490
Diseño de Nos SA    3.909.155
Bagartel SL    2.165.209
Disetño y Estilo Piel    2.422.530
Miguel Huguet Pons      249.084
M. A. Uguet Carrasquer      684.373
Pedro Allès Truyol    1.245.420
F. Acuñas      498.168
Linfos SA     2.767.192
Hormigones Latinos     1.440.056
C. Sánchez Nigillo     1.405.376
AgnesRoyer     1.195.393
J. Javaloyas Salas          64.439
Metal. Extracc. Palma        483.201
V. Ballester Tomàs        674.925
G. Monge Morón        388.708
Electromecan. Menorqu.     3.203.829
P. Vidal Coves        137.961
B. Galmés Grimalt        189.536
F. Calatayud Llora        640.025
J.A. Fernández        602.304
Automática Balear        440.214
F. Pons Morell        554.687
M. J. Fuster        262.545
A. Castell y Ramon        515.246
Autos Basilio        747.252
Es Dadis SL        628.832
Sense adjudicar        296.835

112.364.075

Asist. Tecn. Comerciant
Bloc Balear 11.000.000
AFEDECO      639.000
COBADE   1.979.250
AFEDECO   1.851.000

Promoció comercial

Europiel      710.000
Lorenzo Fluxà      390.000
Certam. Moda Cantrabria   2.170.000

  3.270.000

Corporacions locals
Ajuntament de Ciutadella   4.000.000

  4.000.000

Formac. Empres. Comerc.
L’Eur   1.380.000
CESBA      983.000
ESMA   1.882.000
AFEDECO   1.381.000
PIMEM   2.831.000
CCOO   1.497.500
UGT   2.470.000
USO   1.712.000
PIMEM   1.169.000
AFEDECO   1.500.000

16.805.500

- Ampliació de la resposta del Govern a la pregunta RGE
núm. 1651/91.

Direcció General de Comerç
Incorporacions, any 1991.

Promoció comercial

Cafès Mallorca      252.850
Red Comercial Calzos   1.002.000
Hros. Hnos. Ribas      308.000
Franja Roja      375.000
Tèxtil Balear Ponent      500.000
A. Nadal Ros      110.000
Bloc Balear 12.000.000
Asoc. Fabric. Calzado   8.500.000

23.047.850

Formació empresarial

USO   2.256.000
Asoc. de Forners      825.000
Form. Emp. Comerciant   1.400.000

  4.481.000

Crèdits PIME

Bmé. Rayó Jaume        91.918
Azzursa      733.783
Mateo Perelló Perelló      395.436
Tallers Metalgs. Costa   3.707.925
Miguel Huguet Pons     249.084
Pedro Altes Truyol   1.245.420
F. Acuñas Espejo      498.168
Hormigones Latinos   1.440.056
Bmé. Galmés Grimalt      189.539
Automat. Balear. Menorca     440.214
Es Dadis      628.832
Gomagrilsa      524.615
Bmé. Gomila Castell   1.798.824
Joan Nicolau Mateu      957.313
Sebastián Salvà Jaume      235.964
Xim's   3.771.575
Gabr. Bergas Montserrat   1.011.277
Jaime Triay Fayas      377.872
Luís Febrer Martí      490.092
Cárnicas Majorica SA   3.620.712
Const. Hijos M. Alorda      911.870
Cotrame      614.637
P. Cladera Siquier   1.189.710
Sereli SA      839.384
Sonivisión Inca SL      183.784
M. Quevedo Bagur      245.046
P. Albons Ferriol      115.907
Proksch SA   1.674.780
J. Moragues Sans      222.143
Marès i Caliz. Selva   1.740.875
M. Pons Sastre      925.875
Pablo Sintes Pons      281.380
Artprecal SA      736.605
Fco. Jaume Coll      735.138
J. Ma Carreras Sintes      481.309
Comerc. Garcias y Serv.      592.380
J. Torres Mesquida   1.313.577
Maeb SA   4.236.600
Bmé. Riera Estelric      666.427
Dillon SA   1.719.890
Productos Alfa 007 SA   1.517.632
S. Fernando Motor SA   1.049.230
J. Escanellas Company   2.535.255
G. Sureda Julià      444.285
M. Torres Costa   1.974.600
L. Gelabert Ginard   1.065.950
Jaime Català SA   2.037.248
R. F. Miguel López   3.648.825
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A. R. Flores Valero      415.182
Calz. Mankor's SL      533.904
A. Fernández Gibert      367.569
Construcc. Sansó SA      857.661
C. López Martínez   1.661.681
Fusteria Sa Garlopa        70.921
R. Segura Lliteras      901.489
Ind. Balear Seguridad   2.353.932
S. Vidal Reynés        55.258
Juan Bagur Llofriu   1.459.530
Curient SA   3.502.872
Avícola Ballester      653.870
Inca Auto SA   3.911.800
Prefabricados Colom SL      711.637
P. Ant. Amengual   1.363.999
E. Jiménez Morales   2.389.266
Promoc. Nova Palma SA      510.813
Magd. Juan Frontera        60.487
D. Jover Villanueva      272.664
Ferret. Ind. Capri SA      207.676
Nestocars SL   2.468.250
Cárnicas Semar   1.326.465
Art Nova SL   1.206.094
Jardineria Grevol SL   1.480.904
Polivas SA   3.771.575
Llofriu y Cia SA      394.920
Expo Manacor SA   3.648.825

92.669.058

- Ampliació de la resposta del Govern a la pregunta RGE
núm. 1721/91.

Expedient Quantia Situació

PM-87-30-O 41.000 Pendent  cobr.  via
executiva

PM-87-31-O 41.000 Pendent cobr. via
executiva

PM-87-41-O 41.000 Pendent cobr. via
executiva

PM-87-644-O     5.000 Cobrada (03.01.89)
PM-87-1872-O     5.000 Cobrada (03.01.89)
PM-87-1945-O   41.000 Cobrada (30.04.89)
PM-87-2150-O   25.000 Cobrada (31.05.89)
PM-88-483-O   10.000 Cobrada (31.05.89)
PM-88-684-O   15.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-88-741-O 201.000 Sobreseïment
PM-88-743-O   10.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-88-978-O   25.000 Cobrada (20.05.91)
PM-88-979-O     5.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-88-989-O 201.000 Sobreseïment
PM-88-990-O     5.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-88-1000-O   41.000 Sobreseïment
PM-88-1128-O   25.000 Cobrada (20.05.91)
PM-88-1129-O   40.000 Cobrada (30.05.91)
PM-88-1152-O   25.000 Cobrada (20.05.91)
PM-88-1167-O     5.000 Cobrada (30.08.89)
PM-88-1192-O   40.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-88-1220-O   25.000 Cobrada (20.05.91)
PM-88-1221-O 200.000 Sobreseïment
PM-88-1266-O 200.000 Sobreseïment
PM-88-1267-O   25.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-88-1268-O   25.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-88-1269-O   25.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-88-1270-O 200.000 Sobreseïment
PM-88-1284-O   41.000 Sobreseïment

PM-88-1379-O   25.000 Cobrada (29.05.91)
PM-88-1414-O   40.000 Sobreseïment
PM-88-1521-O   25.000 Sobreseïment
PM-88-1522-O   25.000 Sobreseïment
PM-88-1662-O   15.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-89-312-O 200.000 Sobreseïment
PM-89-315-O 201.000 Sobreseïment
PM-89-337-O   15.000 Sobreseïment
PM-89-367-O   10.000 Sobreseïment
PM-89-427-O   10.000 Cobrada (26.03.91)
PM-89-515-O   10.000 Cobrada (12.04.90)
PM-89-517-O 201.000 Resolt
PM-89-575-O   40.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-89-658-O   10.000 Cobrada (12.04.90)
PM-89-885-O   10.000 Cobrada (12.04.90)
PM-89-1453-O    40.000 Resolt
PM-90-28-O     5.000 Sobreseïment
PM-90-872-O   41.000 Resolt
PM-90-981-O 201.000 Sobreseïment
PM-90-1064-O   25.000 Cobrada (23.08.91)
PM-90-1660-O   25.000 Resolt
PM-91-897-O 250.000 En tramitació
PM-91-898-O 250.000 En tramitació
PM-91-1369-O   46.000 En tramitació
PM-91-1385-O     5.000 En tramitació
PM-91-1690-O   40.000 En tramitació
PM-91-1800-O   40.000 En tramitació
PM-91-2006-O   50.000 En tramitació

PM-87-1079-V   40.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a
executiva

PM-88-540-V   41.000 Sobreseïment
PM-88-582-V   41.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM -88-798-V     5.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-88-917-V   40.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-88-918-V   15.000 Sobreseïment
PM-88-941-V   41.000 Sobreseïment
PM -88-1040-V   41.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-88-1041-V   15.000 Sobreseïment
PM-88-1663-V   41.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-89-389-V   41.000 Sobreseïment
PM-89-390-O     5.000 Resolt
PM-89-655-V   10.000 Sobreseïment
PM-89-834-V   30.000 Sobreseïment
PM-89-1326-V   20.000 Sobreseïment
PM-89-1332-V   25.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-89-1333-V   10.000 Sobreseïment
PM-89-1391-V   41.000 Sobreseïment
PM-89-1416-V   41.000 Sobreseïment
PM-89-1417-V   41.000 Sobreseïment
PM-89-1418-V   41.000 Sobreseïment
PM-89-1419-V   41.000 Sobreseïment
PM-89-1420-V   41.000 Sobreseïment
PM-90-1181-V   41.000 Sobreseïment
PM-91-734-V   20.000 En tramitació
PM-91-1111-V   47.000 En tramitació
PM-91-2136-V   10.000 En tramitació

PM-88-1264-I   25.000 Cobrada (29.05.91)
PM-88-1265-I   25.000 Cobrada (20.05.91)
PM-89-352-I   41.000 Cobrada (12.06.90)
PM-89-354-I     5.000 Resolt
PM-89-355-I     5.000 Resolt
PM-89-391-I     5.000 Resolt
PM-89-393-I 201.000 P e n d e n t  c o b r .  v i a

executiva
PM-89-399-I   41.000 Cobrada (12.06.90)
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PM-89-400-I     5.000 Cobrada (12.04.90)
PM-89-401-I     5.000 Cobrada (05.06.90)
PM-89-402-I   41.000 Cobrada (12.06.90)
PM-89-464-I     5.000 Cobrada (12.04.90)
PM-89-489-I   10.000 Cobrada (12.04.90)
PM-89-898-I   10.000 Cobrada (29.05.91)
PM-89-1049-I   41.000 Sobreseïment
PM-89-1050-I   25.000 Sobreseïment
PM-89-1051-I   41.000 Sobreseïment
PM-89-1052-I   41.000 Sobreseïment
PM-89-1054-I     5.000 Cobrada (29.05.91)
PM-89-1088-I   25.000 Cobrada (29.05.91)
PM-89-1397-I   41.000 Resolt
PM-90-1000-I   41.000 Resolt
PM-91-1527-I   47.000 En tramitació
PM-91-1624-I   50.000 Sobreseïment
PM-91-1670-I   46.000 Sobreseïment


