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III.- PREGUNTES AMB SOLALlCITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) Del Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a extracció
massiva de garballons a la Colònia de Sant Pere. RGE núm. 1683/92. 1180
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E) Del Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a maniobres
navals de l'OTAN. RGE núm. 1701/92. 1181

F) Del Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a informe
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G) Del Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a tramitació
d'un nou camp de golf a Cala d'Hort. RGE núm. 1703/92. 1182

H) Del Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a subvencions
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I) Del Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a denominació
d'origen per a l'oli d'oliva de Sóller. RGE núm. 1705/92. 1182
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L) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
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M) Del Diputat Hble. Sr. Joan Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a l'Escola
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N) Del Diputat Hble. Sr. Francesc Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
campanya contra moscards a les illes d'Eivissa i Formentera. RGE núm. 1718/92. 1183

O) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a Pla
de desenvolupament de les zones rurals 1991. RGE núm. 1719/92. 1183

P) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
capitalització d'associacions agràries. RGE núm. 1720/92. 1183

Q) Del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a cost de la
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PLE DEL PARLAMENT

TEXTOS APROVATS

I.- LLEIS

Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, s'ordena de publicar al
BOPIB la Llei de protecció dels animals que viuen a l'entorn
humà, aprovada en el Ple de la Cambra, en sessió celebrada
dia 8 d'abril del 1992.

Palma, a 21 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS QUE

VIUEN A L'ENTORN HUMÀ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Si bé a les societats més avançades s'han produït
amplis moviments d'opinió per a la defensa i protecció dels
animals, encara no existeix per a les Illes Balears una
normativa exhaustiva, globalment estructurada i
d'intencionalitat proteccionista que pugui fer front als abusos,
que comporten determinades conductes de l'home, respecte
dels animals.

Aquesta llei no pretén regular la protecció de tots els
animals. Existeixen dues grans categories d'animals, la
regulació jurídica de les quals ha de ser netament
diferenciada: d'una banda existeix la fauna silvestre que
constitueix cosa de ningú, i de l'altra existeixen els animals
que viuen a l'entorn de l'home, normalment sota la seva
propietat o possessió.

La normativa de protecció de la fauna silvestre ha
d'anar incardinada dins les normes generals de defensa de la
naturalesa i dins la legislació referent a la seva caça, pesca o
recollida; això no és objecte de la present llei.

Constitueixen doncs l'objecte d'aquesta llei els
animals domèstics, els domesticats i els salvatges en captivitat
que viuen sota la possessió de l'home o que en cas
d'abandonament no es domestiquen; en aquests casos, la
relació de l'home amb els animals pot ser bé derivada d'un
ànim de lucre o bé conseqüència d'una activitat lúdica sense
cap finalitat econòmica.

Entre les matèries relacionades a l'article 148 de la
Constitució i, a la vegada, recollides com de competència
exclusiva de la Comunitat Autònoma, hi figuren la ramaderia
d'acord amb l'ordenació general de l'economia, i la promoció de
l'adequada utilització del lleure (articles 10.8 i 10.10de l'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears); per tant, compet a la
Comunitat Autònoma le regulació de la matèria objecte de la
present llei.

En conseqüència, i amb la finalitat d'adequar la
normativa legal a una consciència ciutadana que urgeix acabar
amb les tortures, amb la inflicció de danys o sofriments moltes
vegades gratuïts, o amb els maltractaments de què en ocasions
són objecte molts dels animals que conviuen amb nosaltres;
aquesta llei pretén no només satisfer una demanda social, sinó
també ser instrument per tal d'augmentar la sensibilitat
colAlectiva balear cap a comportaments més civilitzats i propis
d'una societat moderna, que respecte els seus patrimonis,
natural i cultural.

TÍTOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS.

ARTICLE 1.

1.- La present llei té per objecte l'establiment de les
normes per a la protecció dels animals que viuen a l'entorn
humà, siguin domèstics, domesticats o salvatges en captivitat.

2.- Les disposicions d'aquesta llei seran així mateix
aplicables als establiments comercials dedicats a la
reproducció, cria, ensinistrament, empiulament, custòdia o
compravenda dels animals a què fa referència l'apartat anterior.

ARTICLE 2.

La protecció dels animals en llibertat, siguin salvatges
o domesticats, així com la seva caça, pesca o recollida, es
regularà per les disposicions que els siguin pròpies.

ARTICLE 3.

1.- El posseïdor d'un animal tendrà l'obligació de
mantenir-lo en bones condicions higiènico-sanitàries i
realitzarà qualsevol tractament preventiu declarat obligatori.

2.- Es prohibeix :

a) Torturar, maltractar i infringir danys, sofriments o
molèsties gratuïtes als animals.

b) Abandonar-los.

c) L'ús de tot tipus d'estris destinats a limitar o impedir
la mobilitat dels animals, que els ocasionin danys o sofriments
o que els impedeixin mantenir el cap en posició normal.
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d) Mantenir els animals durant més de 24 hores
sense menjar o aigua, excepte en cas de prescripció
facultativa.

e) Mantenir-los en condicions indegudes des del
punt de vista higiènic-sanitari o inadequades per a la pràctica
de la cura i l'atenció necessàries d'acord amb les necessitats
fisiològiques i etològiques segons raça i espècie.

f) Obligar-los a fer feina o a produir en cas de
malaltia o desnutrició així com a una sobreexplotació que
posi en perill la seva salut.

g) Subministrar-los substàncies no permeses amb la
finalitat d'augmentar el seu rendiment o producció.

h) Practicar mutilacions als animals, llevat de les
controlades pel facultatiu competent en cas de necessitat o per
donar-los la presentació habitual de la raça.

i) Alienar a títol onerós o gratuït animals amb destí
a no ser sacrificats sense llicència oportuna en la seva
documentació sanitària o cartilla ramadera, si pateixen
malalties parasitàries o infecto-contagioses en període
d'incubació.

j) Vendre'ls o cedir-los a laboratoris, clíniques i a
particulars, amb l'objecte de la seva experimentació, sense
l'autorització i supervisió corresponents, quan així s'estimi
oportú, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

k) Vendre'ls als menors de devuit anys i a
incapacitats sense l'autorització d'aquells que en tenguin la
pàtria potestat o la seva custòdia.

1) Exercir la venda ambulant d'animals fora dels
mercats o fires legalitzats.

m) El sacrifici no eutanàsic d'animals.

n) La possessió, exhibició, compravenda, cessió,
circulació, donació o qualsevol altra forma de transmissió
d'espècies protegides pels convenis internacionals subscrits
per l'Estat
sense els corresponents permisos d'importació, expedits per
les autoritats designades pel Govern de l'Estat per al
compliment del que disposen els esmentats convenis.

o) Qualsevol altra acció o omissió tipificada com a
falta per l'article 45 de la present llei.

ARTICLE 4.

Amb caràcter específic es prohibeix, així mateix:

1.- a) L'ús d'animals en festes o espectacles on
aquests puguin ser objecte de mort, tortura, maltractaments,
danys, sofriments, tractaments antinaturals, o on es pugui ferir
la
sensibilitat de l'espectador.

b) Els espectacles consistents en bregues de galls,
cans o qualssevol altres animals entre ells, amb exemplars
d'altra espècie o amb l'home.

c) La filmació d'escenes amb animals, sigui per a
cinema o televisió, que comporti crueltat, maltractament o
sofriment, requerirà l'autorització prèvia de l'òrgan competent
de la Comunitat Autònoma. El dany a l'animal serà sempre i
en tot cas simulat.

2.- Queden excloses de forma expressa de l'esmentada
prohibició:

a) Les corregudes de toros, sempre i quan se celebrin
en locals denominats places de toros, la construcció dels quals
sigui de caràcter permanent i la seva posada en funcionament
anterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

b) La celebració de competicions de tir al colomí,
sempre i quan siguin promogudes per societats de tir, sota el
control de la respectiva federació i comptin amb l'autorització
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. En cap cas no es
permetran les replaces ni cap altra pràctica que suposi tirs
addicionals als dos que corresponen al competidor.

c) Les festes que s'hagin celebrat de manera
ininterrompuda durant cent anys, i sempre que no suposin
tortura, lesions o mort de l'animal.

En cap cas, les festes en les quals els animals puguin
ser objecte de maltractaments gaudiran de cap tipus de suport
o subvenció d'institucions públiques de les Balears.

3.- No es permetrà l'entrada als espectacles a què fa
referència l'apartat anterior als menors de setze anys.

ARTICLE 5.

El sacrifici dels animals s'efectuarà de forma
instantània i indolora, i sempre amb l'atordiment o la pèrdua de
consciència del mateix, amb excepció de les corregudes de
bous i tirs de colomí.

ARTICLE 6.

Les quadres, estables i demés allotjaments per donar
cobro als animals hauran de :

a) Ser estancs respecte del medi exterior.

b) Estar ben ventilats.

c) Reunir les condicions higièniques establertes
reglamentàriament en qualsevol normativa específica o en les
disposicions de la Comunitat Econòmica Europea.

d) Tenir unes dimensions mínimes per animal, tant en
superfície com en alçària, que es determinarà
reglamentàriament i que en qualsevol cas permetran l'estada
còmoda de
l'animal.

e) Disposar de tancaments o altres estris que sense
produir-los danys o molèsties físiques evitin les fugues. Així
mateix n'hauran de disposar els espais a cel obert destinats a
l'exercici físic de l'animal o al pastoreig.

f) Disposar de sistemes de proveïment d'aigua potable,
de subministrament d'aigua a pressió per a la neteja i
l'evacuació de líquids residuals, per a les espècies que ho
requereixin.

ARTICLE 7.

1.- Els hipòdroms, centres d'equitació, guarderies i
d'altres establiments on es puguin produir concentracions
periòdiques d'èquids, hauran de ser declarats Nuclis Zoològics
per la Conselleria d'Agricultura i Pesca com a requisit
imprescindible per al seu funcionament. Queden exemptes
d'aquest requisit les ramaderies de criadors, excepte si en
aquestes s'exerceixen algunes de les activitats descrites abans.
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2.- Aquests establiments hauran de complir així
mateix amb allò que ve determinat respecte dels animals de
companyia en els articles 15.2,16, 18.1.a), 18.1.c) i 18.2
d'aquesta llei.

3.- Cada establiment haurà de comptar amb un femer
que es mantendrà en les condicions higièniques necessàries
per tal d'evitar les males olors i la proliferació de larves
d'insectes.

ARTICLE 8.

1.- Els animals durant el seu transport, hauran de ser
protegits de la pluja i de les temperatures extremades.

2.- Els animals hauran de disposar d'espai suficient
durant el seu transport. La superfície mínima per animal dels
mòduls de transport es regularà reglamentàriament en funció
de les dimensions i de l’espècie.

3.- Durant el transport, els animals rebran una
alimentació i seran abeurats a intervals convenients, d'acord
amb les necessitats de raça i espècie. En qualsevol cas, seran
abeurats com a mínim una vegada cada vint-i-quatre hores. 

4.- Els equips emprats per a la càrrega i descàrrega
d'animals hauran de ser dissenyats per tal d'evitar-los danys
i sofriments.

ARTICLE 9.

Els llocs destinats a l'estacionament o al repòs dels
animals hauran de disposar d'aigua potable i el seu disseny
n'haurà de permetre la protecció d'aquells contra la forta acció
dels raigs solars i de la pluja.

ARTICLE 10.

La compravenda de tota classe d'animals només es
podrà efectuar als establiments autoritzats, a les fires i als
mercats autoritzats o directament de comprador a venedor als
seus domicilis. Es prohibeix la compravenda ambulant de
qualsevol espècie d'animal.

ARTICLE 11.

1.- El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la
responsabilitat subsidiària del propietari, serà responsable
dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones,
coses, vies i espais públics i al medi natural en general,
d'acord amb l'article 1905 del Codi Civil.

2.- El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la
responsabilitat subsidiària del propietari serà responsable
d'adoptar les mesures necessàries per impedir que els animals
embrutin les vies i els espais públiques o que produeixin
molèsties al veïnatge.

3.- Les infraccions i sancions corresponents a
l'apartat anterior seran regulades al respecte per les
ordenances municipals.

TÍTOL II.- DELS ANIMALS DE COMPANYIA.

CAPÍTOL PRIMER.- Normes Generals.

ARTICLE 12.

Als efectes d'aquesta llei, es consideraran animals de
companyia els domèstics que conviuen amb l'home sense que
aquest persegueixi, per això, finalitat de lucre.

ARTICLE 13.

1.- Les Conselleries d'Agricultura i Pesca i de Sanitat
i Seguretat Social podran ordenar, per raons de salut pública o
de sanitat animal, la vacunació o el tractament obligatori dels
animals de companyia.

2.- La corporació local competent també haurà
d'ordenar l'aïllament d'animals de companyia en el cas de
sospita o diagnòstic d'una malaltia transmissible a l'home, per
tal de sotmetre’ls a observació o a un tractament curatiu, sota
direcció facultativa. També podrà ordenar la seva confiscació
per les mateixes causes per procedir-ne en el seu cas, al seu
sacrifici, amb la supervisió del manescal corresponent.

3.- Els facultatius dels Serveis Veterinaris de la
Comunitat Autònoma i les clíniques i consultoris veterinaris
hauran de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte
de vacunació o de tractament obligatori, que estarà a disposició
de l'autoritat competent.

ARTICLE 14.

1.- Els posseïdors de cans, que ho siguin per qualsevol
títol, hauran de censar-los a l'ajuntament del municipi on
resideixen habitualment dins el termini màxim de sis mesos,
comptats a partir del seu naixement. L'animal durà
necessàriament la seva identificació censal de forma
permanent.

2.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca podrà establir
l'obligatorietat de censar altres espècies d'animals de
companyia.

3.- Així mateix podrà regular el sistema d'identificació
dels animals censats, i, en el seu cas, podrà establir
l'obligatorietat que sigui per tatuatge o altres mitjans indelebles.

ARTICLE 15.

1.- Les guarderies, els canòdroms, els establiments de
cria, les escoles d'ensinistrament i d'altres establiments que
puguin mantenir durant llargs períodes de temps els animals de
companyia, hauran de ser declarats Nuclis Zoològics per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca com a requisit imprescindible
per al seu funcionament.

2.-Reglamentàriament es definiran cada uns dels
establiments a què fa referència l'apartat anterior.

3.- En un lloc visible de l'entrada principal es
colAlocarà una placa o cartell on s'indicarà el nom i el número
de Document d'Identitat de la persona responsable del centre,
així com el nom, domicili i telèfon de l'establiment i el seu
número d'inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de les
Illes Balears.

ARTICLE 16.

1.- Cada centre durà un registre amb les dades de
cadascun dels animals que hi ingressin i de la persona
responsable, aquest registre estarà sempre a disposició de les
autoritats competents.

2.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca determinarà
les dades que hauran de constar en el registre.
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ARTICLE 17.

1.- Els propietaris o posseïdors de cans i moixos que
hagin d'ingressar als establiments a què fa referència l'article
15, hauran de demostrar mitjançant l'exhibició de les
corresponents certificacions veterinàries que, amb antelació
mínima d'un mes i màxim d'un any, han estat sotmesos a les
vacunacions i als tractaments que es fixin per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. També serà necessari per ingressar en
aquests centres, acreditar la vacunació per les malalties
contagioses que reglamentàriament es determinin.

2.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca podrà
regular les mesures necessàries que hauran de complir els
establiments per a animals de companyia per tal d'evitar
contagis entre els animals residents.

ARTICLE 18.

1.- Els establiments a què fa referència aquest capítol
hauran de:

a) Disposar d'habitacles suficientment alts perquè els
animals hi puguin estar amb el cap alt i suficientment amples
perquè es puguin girar ells mateixos còmodament.

b) Disposar d'un parc annex a l'habitacle, de trespol
impermeable i no llenegadís.

c) Disposar així mateix de parcs oberts acotats, amb
sòl natural o terra picada perquè els animals puguin fer
exercici.

2.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca podrà
regular les dimensions mínimes dels habitacles i parcs, ja
siguin tancats o oberts, a què fa referència l'apartat anterior,
en funció de l'espècie animal i de la grossària de cada
subspècie.

ARTICLE 19.

Els establiments destinats a l'empiulament d'animals
de companyia, aquesta llei, hauran de:

a) Disposar d'aigua calenta a la temperatura mínima
establerta reglamentàriament.

b) Disposar de mecanismes d'eixugar amb els
sistemes necessaris per tal d'impedir la producció de
cremades a l'animal.

c) Disposar, a les taules de treball, de sistemes de
seguretat capaços d'impedir l'estrangulació dels animals en el
cas que intentin saltar a terra.

ARTICLE 20.

Els establiments destinats a animals de companyia
que no siguin mamífers hauran de disposar, d'habitacles
tancats que hauran de complir amb les condicions que
reglamentàriament s'estableixin.

CAPÍTOL TERCER.- De la tinença i de la
circulació.

ARTICLE 21.

Els posseïdors d'animals de companyia hauran de
mantenir-los nets i també hauran de mantenir els habitacles
que els alberguin en bones condicions de cura i pulcritud. En
concret:

a) Els habitacles dels cans que hagin de romandre la
major part del dia a l'exterior, hauran de ser construïts amb
materials impermeables que els protegeixin de les inclemències
del temps i seran ubicats de forma tal que no estiguin exposats
directament de forma prolongada a la radiació solar ni a la
pluja. L'habitacle serà suficientment llarg per tal que hi càpiga
folgadament l’animal, l'alçària haurà de permetre romandre
l'animal dret amb el coll i el cap estirats; la seva amplària serà
suficient perquè l'animal pugui donar la volta dins l'habitacle;
la base d'aquest consistirà en una solera construïda, si pertoca,
sobre la superfície del terreny natural.

b) Les gàbies dels ocells tendran unes dimensions en
consonància amb les seves necessitats fisiològiques i
etològiques.

c) Les dimensions dels habitacles d'altres animals de
companyia es determinaran reglamentàriament.

ARTICLE 22.

1.- Quan els cans hagin d'estar fermats en un punt fix,
la longitud del fermall no podrà ser, en cap cas, inferior de tres
metres i serà com a mínim la mida resultant de multiplicar per
quatre la longitud de l'animal, presa des del morro fins on
comença la cua. Sempre que sigui possible, la cadena de
subjecció de l'animal es disposarà de forma que pugui córrer al
llarg d'un fil-ferro de major longitud aplicable. L'animal sempre
ha de poder arribar amb comoditat a l'habitacle per poder-se
guarir i a un recipient amb aigua potable. 

2.- Si el ca ha de romandre fermat la major part del
temps és obligatori deixar-lo lliure per tal que pugui fer
exercici una hora al dia, com a mínim.

3.- Es prohibeix fermar d'altres animals de companyia.

ARTICLE 23.

1.- Es prohibeix el trasllat d'animals de companyia a
llocs que no compleixin les condicions establertes al paràgraf
a) de l'apartat 1 de l'article 18 o, en el seu cas, a l'article 20, que
no tenguin ventilació o no garanteixin una temperatura no
extrema. 

2.- No obstant l'establert a l'apartat anterior, i sense
perjudici de complir amb les condicions de ventilació i
temperatura, es podran transportar animals de companyia en
habitacles que no reuneixin les condicions d'alçària o de
superfície del paràgraf a) de l'apartat 1 de l'article 18, sempre
i quan la durada del viatge no sigui de més d'una hora i mitja.

3.- Quan els animals de companyia hagin d'estar en
vehicles estacionats s'adoptaran les mesures pertinents perquè
la ventilació i la temperatura siguin adequades.

ARTICLE 24.

1.- L'autoritat competent podrà prohibir l'accés
d'animals de companyia als transports colAlectius durant les
hores de màxima concurrència, excepte en el cas de cans
llàtzer.

2.- Els conductors de taxis podran acceptar animals de
companyia de manera discrecional, amb el dret a cobrar el
corresponent suplement que hagués autoritzat l'autoritat
competent.
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CAPÍTOL QUART.- Dels concursos i de les
exposicions.

ARTICLE 25.

Els locals destinats a concursos o exposicions de les
distintes races d'animals de companyia hauran de complir
amb els requisits següents:

a) Disposar de local-infermeria a cura de facultatiu
veterinari on es puguin atendre aquells animals que necessitin
assistència.

b) Disposar d'una farmaciola bàsica amb el material
imprescindible per a la pràctica de la cirurgia menor i amb
l'equipament farmacèutic mínim que es disposi
reglamentàriament.

e) En cas de celebrar-se a l'aire lliure, hauran
d'adoptar-se les mesures necessàries per preservar els animals
de la pluja i de l'acció extremada dels raigs solars.

d) Les entitats que organitzin concursos i
exposicions estaran obligats a la desinfecció dels locals o
llocs a on es celebrin.

e) Serà preceptiu per a tots els animals que siguin
presentats a concursos i exposicions l'exhibició de la
corresponent cartilla de vacunacions d'acord amb el que
estableix l'article 17.

TÍTOL III.- DELS ANIMALS DOMESTICATS
I DELS SALVATGES EN CAPTIVITAT.

ARTICLE 26.

1.- Queda prohibida la tinença d'animals perillosos
per a l'home en llocs indegudament tancats i la seva circulació
en espais públics o en locals oberts al públic, així com la
tinença d'animals d'espècies protegides per normes
internacionals d'aplicació a Espanya, estatals o autonòmiques.

2.- Sense perjudici de l'establert a l'article següent,
també queda prohibida la tinença d'animals salvatges que no
s'adaptin a la captivitat, excepte per motius d'investigació
científica o conservació de les espècies. No obstant això,
reglamentàriament es podran fer excepcions a l'establert en
aquest paràgraf.

ARTICLE 27.

Els parcs zoològics, zoosafaris, aquaris, dofinaris i
d'altres establiments destinats a l'exhibició d'animals
domesticats o salvatges en captivitat seran declarats Nucli
Zoològic per la Conselleria d'Agricultura i Pesca. A tal efecte
hauran de presentar el projecte d'instalAlació i la llista
d'animals que tenen. Les modificacions en aquesta llista es
comunicaran a la Conselleria perquè pugui realitzar les
anàlisis necessàries i, en el seu cas, prendre les mesures
oportunes per evitar qualsevol contagi potencial.

ARTICLE 28.

Aquests establiments hauran d'acomplir els requisits
establerts als articles 15.2, 16, 18 i 20 d'aquesta llei, així com
els que reglamentàriament s'estableixin. En qualsevol cas
hauran d'adoptar les mesures oportunes per a la prevenció de
possibles atacs dels animals a l'home.

TÍTOL IV.- DISPOSICIONS COMUNES ALS
ANIMALS DE COMPANYIA, DOMESTICATS O
SALVATGES EN CAPTIVITAT.

CAPÍTOL PRIMER.- De l'acolliment d'animals
vagabunds o abandonats.

ARTICLE 29.

1.- Es considerarà que un animal és vagabund si no du
identificació ni va acompanyat de cap persona.

2.- Es considerarà que un animal està abandonat si a
pesar d'anar proveït d'identificació, circula lliurament sense la
companyia de cap persona.

3.- Els cans domesticats proveïts de collar de més de
quinze centímetres quadrats o de qualsevol altre tipus
homologat d'identificació tendran, en qualsevol cas, la
consideració d'animal vagabund o abandonat. Contràriament,
els altres animals domesticats no seran considerats com a tals
i podran ser objecte de caça, pesca o recollida d'acord amb la
legislació
al respecte.

ARTICLE 30.

1.- Els ajuntaments o en el seu cas l'entitat
supramunicipal corresponent hauran de procedir a la recollida
dels animals vagabunds o abandonats i acollir-los fins que
siguin recuperats, cedits o sacrificats.

2.- El termini per recuperar un animal vagabund serà
de quinze dies comptats a partir de la seva recollida.

3.- El propietari d'un animal abandonat haurà de ser
assabentat per l'ajuntament o entitat supramunicipal que aquest
ha duit a terme la seva recollida i tendrà un termini per
recuperar-lo de vuit dies comptats a partir de la recepció de
l'avís.

4.- Els propietaris d'animals vagabunds o abandonats
hauran d'abonar les despeses originades pel seu manteniment,
prèviament a la recuperació a què fan referència els dos
apartats anteriors. A tal efecte, la corporació local afectada
podrà establir la taxa corresponent.

ARTICLE 31.

1.- Una vegada transcorreguts els terminis legals per
a la seva recuperació, els animals podran ser cedits a tercers o
bé sacrificats.

2.- Els animals no recuperats no podran ser sacrificats
fins al sisè dia comptat a partir de la finalització del termini
establert a l'article anterior per a la seva recuperació.

3.- Durant el període a què fa referència l'apartat
anterior, l'ajuntament o entitat supramunicipal afectada farà
publicitat de l'existència de l'animal que pot ser cedit a tercer
amb l'objecte d'afavorir la seva adopció. 

ARTICLE 32.

1.- El sacrifici i l'esterilització dels animals vagabunds
o abandonats es realitzarà sota el control i la responsabilitat
d'un veterinari.

ARTICLE 33.

Amb la finalitat de procedir a l'establert en els articles
anteriors, l'ajuntament o entitat supramunicipal competent
organitzarà el Servei d'acolliment d'animals vagabunds o
abandonats, o bé concertarà la realització d'aquest servei amb
les associacions a què fa referència el Títol VI d'aquesta llei.
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Per això, s'haurà de disposar de les instalAlacions necessàries
per al seu depòsit temporal i de les eines que calguin per a la
seva recollida, i sacrifici.

Els procediments de recollida i transport així com els
sistemes d'allotjaments hauran d'ajustar-se a l'establert al Títol
I d'aquesta llei.

ARTICLE 34.

1.- Els propietaris d'animals a què fa referència el
present títol podran entregar-los al Servei d'acolliment
d'animals vagabunds o abandonats del seu municipi perquè
s'en procedeixi a la seva donació a tercers o al seu sacrifici.

2.- Aquests animals no podran ser sacrificats durant
els quinze dies següents a la seva entrega; durant aquest
període de temps es farà publicitat sobre l'existència de
l'animal que pot ser cedit a un tercer.

ARTICLE 35.

1.- Qui trobàs un animal vagabund o abandonat
haurà de donar avís o d'entregar-lo al Servei d'acolliment del
municipi on estigui l'animal, que li donarà cobro durant
quinze dies a efectes de devolució al seu propietari. Al mateix
temps, manifestarà el desig o no de quedar-se'l en propietat si
no n'apareixia el seu propietari.

2.- En el primer cas se li entregarà l'animal als setze
dies de l'acolliment; en el segon, s'aplicarà l'establert en els
articles 30,31 i 32 de la present llei.

CAPÍTOL SEGON.- Dels establiments de venda
d'animals.

ARTICLE 36.

1.- Els establiments dedicats a la compravenda dels
animals a què fa referència aquest títol podran simultaniejar
aquesta activitat amb la venda d'aliments o complements per
a la seva tinença, circulació, ensinistrament o empiulament.

2.- Aquests establiments hauran de complir, sense
perjudici de les altres disposicions que els siguin d'aplicació,
amb els següents requisits:

a) Als efectes del compliment de l'establert en el
Capítol Segon del Títol II d'aquesta llei, aquests tendran la
consideració de guarderies.

b) El venedor donarà al comprador en el moment de
l'entrega de l'animal, un document subscrit per ell mateix on
s'especifiquin sota la seva responsabilitat els següents
extrems:

- Espècie, raça, varietat, edat, sexe i senyals somàtics
més aparents.

- Documentació acreditativa lliurada per facultatiu
competent, en cas que l'animal s'entregui vacunat contra
malalties.

- Document d'inscripció en el Llibre d'orígens de la
raça, si així s'hagués acordat en el pacte transaccional.

- Justificant de la venda de l'animal.

c) Els mamífers no podran ser venuts fins
transcorreguts quaranta dies des de la data del seu naixement
i hauran de mostrar totes les característiques pròpies dels
animals sans i ben nodrits. 

d) Els mostradors on s'exhibeixin els animals no
estaran sotmesos a l'acció directa dels raigs solars en el
benentès que hauran de mantenir la temperatura i condicions
que millor s'ajustin al seu hàbitat natural.

3.- El text del paràgraf b) de l'apartat anterior serà
exposat a la vista del públic, en lloc preferent i amb tipografia
de fàcil lectura.

4.- El venedor tendrà l'obligació d'estendre justificant
de la venda de l'animal.

ARTICLE 37.

1.- Els animals a què fa referència aquest Títol no
podran ser objecte de premi en cap joc d'atzar.

2.- Els animals domesticats i els salvatges en captivitat
no podran ser objecte de transacció en fires o mercats, la
finalitat dels quals es concreta a les espècies de producció, de
treball i de companyia, excepte en cas de costums tradicionals
a fires o concursos.

3.- Queda prohibit l'ús d'animals a la via pública o
establiments públics com elements essencials o complementaris
per a reclams publicitaris o d'altres activitats lucratives. Queden
exceptuats els treballs de filmació de pelAlícules o anuncis
publicitaris, sempre que compti amb l'autorització
corresponent.

4.- En qualsevol cas es permetran els vivers d'espècies
destinades al consum humà en establiments de restauració.

TÍTOL V.- DE LA VIGILÀNCIA I DE LA
INSPECCIÓ.

ARTICLE 38.

1.- Correspon als ajuntaments o, en el seu cas, a les
entitats supramunicipals:

a) Confeccionar i mantenir al dia els censos de les
espècies d'animals a què fa referència aquesta llei.

b) Recollir, donar, esterilitzar o sacrificar els animals
vagabunds, abandonats o entregats pel seu propietari posseïdor.

c) Albergar aquests animals durant els períodes de
temps assenyalats en aquesta llei.

d) Inspeccionar els establiments de guarderia,
ensinistrament, empiulament i compravenda d'animals de
companyia, domesticats o salvatges en captivitat.

e) Tramitar i, en el seu cas, resoldre els corresponents
expedients sancionadors per infraccions d'aquesta llei.

2.- Les entitats colAlaboradores de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca podran assumir, mitjançant conveni amb
l'Ajuntament competent, les funcions descrites i compreses a
l'article 42, exceptuant-ne les d'inspecció i sanció.
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3.- Els censos muncipals a què fa referència el
paràgraf a) de l'apartat 1 hauran d'esser remesos anualment a
la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

ARTICLE 39.

El servei de cens, vigilància i inspecció municipal
podrà ser objecte d'una taxa fiscal.

ARTICLE 40.

En cas que un ajuntament no realitzi, bé directament
o bé mitjançant convenis amb les entitats colAlaboradores, les
funcions a què fa referència aquest títol, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca procedirà a l'organització dels serveis
que hagin de realitzar-los, i serà la respectiva entitat local la
que correrà amb les despeses que se'n puguin derivar.

TÍTOL VI.- DE LES ASSOCIACIONS PER A
LA PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS.

ARTICLE 41.

1.- Als efectes d'aquesta llei, tendran la consideració
d'associacions per a la protecció i defensa dels animals
aquelles que siguin legalment constituïdes, sense ànim de
lucre i tenguin com a finalitat concreta la protecció i defensa
dels animals.

2.- Les associacions per a la protecció i defensa dels
animals que reuneixin els requisits determinats
reglamentàriament podran obtenir el títol d'entitats
colAlaboradores de la Conselleria d'Agricultura i Pesca a
l'objecte de coadjuvar al millor compliment d'aquesta llei i
com a tals seran inscrites en un registre creat a tal efecte per
la Conselleria.

ARTICLE 42.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca i, en el seu cas,
les corporacions locals podran convenir amb les entitats
colAlaborades la realització de les següents funcions:

a) Recollida d'animals vagabunds o abandonats, així
com els entregats pels seus propietaris.

b) L'ús dels seus albergs per a dipòsits d'animals
durant els terminis assenyalats als articles 30 i 31, durant les
quarantenes que estableixi la legislació sanitària vigent o
durant les que puguin establir-se.

c) Procedir a la donació a tercers o al sacrifici
eutanàsic d'acord amb l'establert en aquesta llei.

d) Inspeccionar els establiments relacionats amb els
animals de companyia, domesticats o salvatges en captivitat
i cursar, en el seu cas, les corresponents denúncies davant
l'autoritat competent per a la instrucció del corresponent
expedient sancionador.

ARTICLE 43.

Els agents de l'autoritat prestaran la seva
colAlaboració a les entitats colAlaboradores, per a les gestions
que tenguin relació amb el compliment d'aquesta llei.

ARTICLE 44.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca podrà establir
ajudes econòmiques per a les seves entitats colAlaboradores i
corporacions locals prèvia presentació per aquestes d'una
memòria amb el corresponent estudi econòmic-financer on
s'especifiquin les activitats a finançar i les distintes fonts de
recursos.

TÍTOL VII.- DE LES INFRACCIONS I DE LES
SANCIONS.

CAPÍTOL PRIMER.- De les infraccions.

ARTICLE 45.

Als efectes de la present llei, les infraccions es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.

ARTICLE 46.

1.- Seran infraccions lleus:

a) La possessió d'un animal no censat, d'acord amb
l'article 14 de la present llei.

b) La no possessió o la possessió incompleta d'un
arxiu amb les fitxes clíniques dels animals objecte de
vacunació i/o de tractament obligatori.

c) La venda d'animals als menors de devuit anys i als
incapacitats sense l'autorització dels qui en tenguin la pàtria
potestat o la custòdia.

d) La possessió d'un animal sense que consti en el
corresponent cens obligatori.

e) El transport d'animals amb vulneració dels requisits
establerts a l'article 8.

f) L'us d'estris destinats a limitar o impedir la mobilitat
dels animals en condicions prohibides.

g) L'incompliment per part del posseïdor de l'animal
de l'establert en el Capítol Tercer Títol II.

h) L'incompliment de qualsevol norma o prescripció
assenyalada en aquesta llei, que no estigui classificada com a
greu o molt greu.

2.- Seran infraccions greus:

a) Obligar els animals a treballar o a produir en cas de
malaltia o desnutrició, o a una sobre explotació que pugui posar
en perill la seva salut.

b) El subministrament a un animal de substàncies no
permeses, sempre i quan això no suposi perjudici a un tercer.

c) L'esterilització, la pràctica de mutilacions
innecessàries, les agressions físiques greus i el sacrifici
d'animals sense control facultatiu o en contra de l'establert per
la present llei.

d) Les agressions físiques que produeixen lesions
greus. 

e) L'abandonament no reiterat d'un animal.

f) L'alienació d'animals amb malaltia no contagiosa,
tret que aquest extrem fos desconegut pel venedor en el
moment de la transacció.

g) La venda a laboratoris, clíniques o altres
establiments per a experimentació, sense autorització de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca.
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h) La venda ambulant d'animals fora dels mercats i
fires legalitzades.

i) La no vacunació o la no realització de tractaments
sanitaris obligatoris.

j) La possessió, exhibició, compravenda, cessió,
donació o qualsevol altra forma de transmissió d'animals la
qual espècie estigui inclosa en els apèndixs II i III de la
CITES o C2 de la legislació comunitària sobre la mateixa
convenció, sense els corresponents permisos d'importació.

k) L'incompliment de l'establert en els articles 6 i 7,
en els Capítols Segon i Quart del Títol II i en el Capítol II del
Títol IV pels establiments per al manteniment temporal
d'animals.

l) La tenència d'animals saltvatges que no s'adaptin
a la captivitat en les condicions establertes a l'article 26.2.

3.- Seran infraccions molt greus:

a) L'abandonament d'animals de companyia,
domesticats o salvatges en captivitat, o el reiterat encara que
sigui individualitzat.

b) El subministrament de substàncies no permeses
als animals, excepte en el cas contemplat al paràgraf c) de
l'apartat anterior.

e) L'alienació d'animals amb malaltia contagiosa, tret
que fos indetectable en el moment de la transacció.

d) La celebració d'espectacles de bregues de galls o
d'altres animals, siguin o no de la mateixa espècie, o
d'animals amb l'home.

e) L'ús d'animals en festes o espectacles en què
aquests puguin ser objecte de danys, sofriments, tractaments
antinaturals, maltractaments, burles o en els que es puguin
ferir la sensibilitat de l'espectador.

f) Quan no es compleixin les condicions establertes
en el paràgraf a) de l'apartat 2 de l'article 4.

g) Els certàmens de tir al colomí quan no es
compleixin les condicions establertes en el paràgraf b) de
l'apartat 2 de l'article 4.

h) La possessió, exhibició, compravenda, cessió,
donació o qualsevol altra forma de transmissió d'animals o de
les seves parts o derivats, la qual espècie estigui inclosa a
l'apèndix i de la CITES o al CI de la legislació comunitària
sobre la mateixa Convenció, sense els corresponents permisos
d'importació.

CAPÍTOL SEGON.- De les sancions.

ARTICLE 47.

1.- Les infraccions comeses contra els preceptes
d'aquesta llei seran sancionades amb multes de 10.000 a
2.500.000 de pessetes.

2.-La imposició d'una multa per falta molt greu
podrà comportar la confiscació dels animals objecte de la
infracció.

3.- Els establiments on es cometessin de forma
reiterada infraccions molts greus podran així mateix ser
objecte de tancament temporal, durant un període màxim de
dos anys.

ARTICLE 48.

1.- Les infraccions lleus seran sancionades amb multa
de 10.000 a 50.000 pessetes; les greus, amb multa de 50.001 a
250.000 pessetes; i les molt greus ho seran amb multa de
250.001 a 2.500.000 pessetes.

2.- Les conductes susceptibles de sanció
administrativa, una vegada tipificades d'acord amb l'article 46
i en cas de ser objecte de sanció divisible o multa, es graduaran
segons els següents criteris:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la
infracció comesa.

b) L'ànim de lucre ilAlícit i la quantia del benefici
obtingut en la comissió de la infracció.

c) La reiteració o reincidència.

3.- En cas de reincidència, s'imposarà la sanció
màxima del nivell que correspongui. I si a aquesta ja li havia
correspost una sanció en el seu grau màxim, la infracció serà
qualificada en el nivell immediatament superior.

4.- Als efectes de la present llei, hi haurà reincidència
quan existeixin dues resolucions fermes pel mateix fet infractor
en el període de dos anys o tres per fets de distinta naturalesa
en el mateix període.

ARTICLE 49.

La imposició de qualsevol sanció prevista per la
present llei no exclou la responsabilitat civil i l'eventual
indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre al
sancionat.

ARTICLE 50.

1.- Per imposar les sancions a les infraccions previstes
per la present llei caldrà seguir el procediment sancionador
regulat per la Llei de Procediment Administratiu.

2.- Els ajuntaments podran instruir, en qualsevol cas,
els expedients infractors i resoldre'ls o, en el seu cas, elevar-los
a l'autoritat administrativa competent perquè els resolgui.

3.- Les administracions públiques Local i Autonòmica
per elles mateixes o mitjançant entitats colAlaboradores de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca podran retirar els animals
objecte de protecció sempre que hi hagi indicis d'infracció de
les disposicions de la present llei amb caràcter preventiu fins a
la resolució del corresponent expedient sancionador. L'animal
podrà ser tomat al seu propietari o passar a propietat de
l'administració als efectes de l'article següent.

ARTICLE 51.

Si el dipòsit prolongat de l'animal fos perillós per a la
seva supervivència, i aquest fos d'origen silvestre, serà alliberat
al seu medi per personal de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
També podrà ser disposat a centres zoològics per a la seva
reproducció en captivitat, si la situació de l'espècie ho fes
aconsellable.
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ARTICLE 52.

1.- La imposició de les sancions correspondran:

a) Al batle, en el cas d'infraccions lleus.

b) Al Ple de l'Ajuntament o de l'entitat
supramunicipal competent, en el cas d'infraccions greus.

c) Al Conseller d'Agricultura i Pesca, en el cas de
infraccions molt greus.

2.- En el cas que un ajuntament infringeixi la
normativa establerta a la present llei, correspondrà a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca la instrucció del
corresponent expedient i imposició de la sanció.

ARTICLE 53.

Les resolucions hagudes en els expedients incoats es
podran recórrer en reposició  davant l'òrgan que les hagués
dictat, com a recurs previ a la interposició del procés
contenciós administratiu.

ARTICLE 54.

1.- Les infraccions lleus a què es refereix aquesta
llei, prescriuran als dos mesos d'haver-se comeses, les greus
a l'any, i les molt greus als dos anys.

2.- El procediment sancionador caducarà als sis
mesos de la seva paralització, i s'entendrà que així ha
ocorregut quan no s'hagi duit a terme en aquest temps cap
notificació d'actuació o diligència, sense perjudici que
l'instructor de l'expedient pugui acordar un termini major en
resolució motivada i notificada a l'interessat, quan la
naturalesa o les circumstàncies de l'actuació o la diligència en
curs ho requereixin. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

Les sancions previstes per aquesta llei i derivades de
l'obligació de censar un animal, no podran correspondre sinó
a infraccions comeses una vegada transcorregut un any des de
la seva entrada en vigor.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.

El Consell de Govern, en el termini de sis mesos des
de l'entrada en vigor de la present llei, dictarà les disposicions
necessàries per a la seva execució i desenvolupament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears
promourà campanyes divulgadores del contingut de la present
Llei entre els escolars i la resta dels ciutadans de les Illes
Balears, també adoptarà les mesures corresponents que
fomentin el respecte als animals i la seva defensa.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent de la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

A la Sala Verda del Parlament a 26 de Març del
1992.

Vist-i-Plau.
EL PRESIDENT.
José Mª González i Ortea.
EL SECRETARI.
Cristòfol Huguet i Sintes.

II.- RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

Per tal d'acomplir el que disposa l'article 99 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, dispòs la
publicació al BOPIB de les Resolucions relatives a Acords
Autonòmics i nou sistema de finançament autonòmic,
aprovades en el Ple de la Cambra, en sessió celebrada dia 18
de març del 1992.

Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
"1a.- El Parlament de les Illes Balears, assumeix els

Acords autonòmics subscrits pel Govern de la Nació, el Partit
Socialista Obrer Espanyol i el Partit Popular el passat 28 de
febrer, perquè estableixen una definició concreta del
desplegament del Títol VIII de la Constitució, donant
satisfacció a les aspiracions d'assumpció de noves
competències, expressades per les institucions d'autogovern de
les Illes Balears, i perfecciona el funcionament de l'Estat
autonòmic amb el reforçament de la cohesió i la cooperació
interna.

2a.- El Parlament de les Illes Balears constata que els
acords continguts en el Pacte Autonòmic, subscrit pel PP i el
PSOE, són positius, en tant que suposen el recomençament del
camí cap a la consolidació definitiva de l'Estat de les
Autonomies i en particular l'avanç del procés d'autogovern de
la nostra comunitat.

3a.- Així mateix, el Parlament manifesta que
l'esmentat pacte no culmina les aspiracions d'autogovern del
nostre poble, que tal com es contenen al Títol VIII de la
Constitució Espanyola i a l'Estatut d'Autonomia, espera veure
desenvolupats íntegrament en el termini més breu possible.

4a.- El Parlament de les Illes Balears, solAlicita que
l'avaluació de les transferències de competències que ha de
rebre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es faci
d'acord amb els principis de suficiència i solidaritat que
estableix la Constitució Espanyola.

5a.- El Parlament insta el Govern central per tal que
en el procés de valoració de les transferències primin els
principis de justícia i generositat en el càlcul dels costs efectius
i noves inversions.

6a.- El Parlament de les Illes Balears manifesta que
l'acord del Consell de Política Fiscal i Financera significa un
avanç positiu per a les Illes Balears i insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que interessi del
Govern de la Nació la millora progressiva de les dotacions
financeres per a les Illes Balears en els termes més favorables
que permeti la Constitució Espanyola.

7a.- El Parlament reconeix l'avanç que representa
l'acord del Consell de Política Fiscal i Financera per a Balears,
instant el Govern central i el Govern balear a persistir en el
camí cap a un sistema de finançament en què es distingeixi
entre suficiència i solidaritat i es premiï l'esforç i el treball; i
que conclou amb una autèntica autofinançació de la Comunitat
Autònoma, mitjançant gestió de tots els imposts que paguen els
habitants de les Illes i la posterior negociació amb
l'Administració central, que quantifiqui la colAlaboració i la
solidaritat amb l'Estat.
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8a.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Nació i el de la Comunitat Autònoma a iniciar el camí
cap a la consecució del fons per a l'anivellació dels serveis
públics fonamentals, i a mig termini, la corresponsabilitat
fiscal. 

Igualment que es realitzin les negociacions precises
amb la finalitat que en el sistema de finançament futur es
distingeixi entre suficiència i solidaritat, accentuant la
tendència cap a l'equilibri de la finançació per càpita entre les
comunitats del mateix nivell competencial.

9a.- El Parlament solAlicita al Govern central que
posi tots els mitjans al seu abast en les negociacions amb la
CEE, amb la finalitat d'aconseguir que Balears, pel fet de ser
una comunitat insular, pugui accedir al major nombre
possible dels fons comunitaris d'ajut i desenvolupament.

10a.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern central a trobar un sistema de finançament més eficaç
dels ajuntaments i consells insulars, en constatar l'actual
insuficiència de mitjans, ja que els acords de finançament de
les CCAA no inclouen els ens esmentats.

11a.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat Autònoma que informi puntualment
a aquesta Cambra de totes i cadascuna de les negociacions
que mantengui en el si de les distintes conferències sectorials
que preveu el text dels Acords Autonòmics."

III.- RESOLUCIONS DERIVADES DE MOCIONS

Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, dispòs la publicació al
BOPIB de la resolució derivada de la Moció RGE núm.
917/92, relativa a política del Govern envers de l'entrada en
vigència de l'Acta Única Europea.

Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 17 de

març del 1992, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 917/92, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

"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."

Seu del Parlament, 14 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article 99
del Reglament del Parlament, dispòs la publicació al BOPIB
de la resolució derivada de la Moció RGE núm. 1065/92,
relativa a política del Govern en matèria de joventut.

Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

B)
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 25 de

març del 1992, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm.
1065/92, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

"El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a:

1.- Potenciar una política de joventut que integri i
coordini les diverses actuacions sectorials impulsades en
benefici dels joves. En aquest sentit, s'activarà també la
Comissió Interdepartamental creada amb aquest propòsit.

2.- Presentar en el termini de dos mesos un pla que
actualitzi i millori l'antic Pla quadriennal "Balears Jove", de
l'abril del 1988.

3.- Mantenir una relació més fluïda en el diàleg amb
els consells de la joventut de les Illes Balears als efectes que
aquests puguin acomplir els objectius per als quals foren
creats."

Seu del Parlament, 7 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

IV.- RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article 99
del Reglament del Parlament, dispòs la publicació al BOPIB
de les resolucions derivades de la Proposició no de Llei RGE
núm. 2275/91, presentada pel Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a crisi a la construcció nàutica a les Illes Balears.

Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 12 de

març del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició no de
Llei RGE núm. 2275/91, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

"1.- Que el Parlament de les Illes Balears interessi
del Govern balear que s'adreci al Ministeri d'Indústria,
Comerç i Turisme, per tal que a través de la Direcció General
d'Indústries Siderometalúrgiques i Navals, i de les entitats
gestores del Pla de Reconversió  Naval, Pequeños i Medianos
Astilleros en Reconversión (PIMAR) i de la Gerencia del
Sector Naval doni suport al Pla de Viabilitat elaborat per
l'empresa Astilleros de Mallorca, per a la reconversió en una
empresa moderna de reparació d'embarcacions.

2.- Qualificar el sector com a preferent a l'accés als
programes de promoció existent i especialment pel que fa:

a) Promoció comercial i assistència a fires.
b) Modernització tecnològica.
c) Formació professional.
d) Promoció del disseny."

Seu del Parlament, 7 d'abril del 1992.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, dispòs la publicació al
BOPIB de les resolucions derivades de la Proposició no de
Llei RGE núm. 3134/91, presentada pel Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a millora del finançament de les
corporacions locals.

Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

B)
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 9

d'abril del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició no
de Llei RGE núm. 3134/91, i quedà aprovada la següent: 

RESOLUCIÓ

"1.- El Parlament de les Illes Balears constata que els
ajuntaments i les corporacions locals en general no tenen un
finançament suficient, contrastant amb la necessitat de
mantenir i millorar uns serveis i unes infraestructures
fonamentals per a la societat.

2.- El Parlament de les Illes Balears,
consegüentment, dóna suport a la reivindicació de les
corporacions locals d'obtenir una major participació en la
despesa publica, i que això sigui concreta en els Pressuposts
Generals de l'Estat. 

3.- Sols la consecució d'un ampli nivell
d'autogovern, que resolgui els problemes de les institucions
autònomes i corporacions locals per a obtenir un finançament
just i suficient, podrà permetre una millora de l'actuació de les
administracions públiques.

La descentralització i traspàs de competències ha de
suposar una reducció de les despeses estatals per no duplicar
la despesa pública."

Seu del Parlament, 14 d'abril del 1992.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

TEXTOS DEBATUTS

I.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 11 de març del 1992, debaté la InterpelAlació
RGE núm. 2066/91, BOPIB núm. 13, de 28 de novembre del
1991, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa
a política del Govern en matèria de Joventut.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr. Joan F.
López.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller adjunt a la Presidència.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Josep Moll
del G.P. SOCIALISTA, i Hble. Sr. Antoni Marí del G.P.
PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Joan F.
López i Francesc Gilet.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 11 de març del 1992, debaté la InterpelAlació
RGE núm. 163/92, BOPIB núm. 19, de 6 de febrer del 1992,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
política d'arqueologia.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr. Damià
Pons.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Jaume
Peralta del G.P. MIXT, Hble. Sr. Joan F. López del G.P. PSM
I EEM, i Hble. Sr. Joan Marí del G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica el Sr. Damià Pons
i la Sra. Maria Antònia Munar.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 12 de març del 1992, debatí la InterpelAlació
RGE núm. 296/92, BOPIB núm. 21, de 20 de febrer del 1992,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
aplicació de la Llei 9/90, del cànon de sanejament d'aigües.
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Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr.
Francesc Obrador.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Cosme
Vidal del G.P. MIXT, Hble. Sr. Pere Sampol G.P. PSM I
EEM, i Hble. Sra. Maria Salom del G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica el Srs. Francesc
Obrador i Alexandre Forcades.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 12 de març del 1992, debatí la InterpelAlació
RGE núm. 401/92, BOPIB núm. 24, de 9 de març del 1992,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
política industrial.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Jaume
Peralta del G.P. MIXT, i Hble. Sr. Ramon Orfila del G.P.
PSM I EEM.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Valentí
Valenciano i Cristòfol Triay.

El que es publica per a coneixement general.

Palma, 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 17 de març del 1992, debatí la InterpelAlació
RGE núm. 705/92, BOPIB núm. 24, de 9 de març del 1992,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
política de la tercera edat.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr. Damià
Pons. 

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Cosme
Vidal del G.P. MIXT, Hble. Sr. Joan F. López del G.P. PSM
I EEM, i Hble. Sra. Carme Castro del G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Damià
Pons i Gabriel Oliver.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1992, debatí la InterpelAlació
RGE núm. 2232/91, BOPIB núm. 13, de 28 de novembre del
1991, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa
a política del Govern en matèria de medi ambient.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr. Joan F.
López.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Miquel
Pascual del G.P. MIXT, Hble. Sra. Joana Maria Barceló del
G.P. SOCIALISTA, i Hble. Sr. Manuel Jaén del G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Joan F.
López i Jeroni Saiz.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 21 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 26 de març del 1992, debaté la InterpelAlació
RGE núm. 3073/91, BOPIB núm. 14, de 18 de desembre del
1991, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa
a política social.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra. 

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Cosme Vidal
del G.P. MIXT, Hble. Sr. Damià Pons del G.P. SOCIALISTA,
i Hble. Sra. Joana A. Burguera del G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Sebastià
Serra i Gabriel Oliver.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 1 d'abril del 1992, debatí la InterpelAlació RGE
núm. 985/92, BOPIB núm. 26, de 23 de març del 1992,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
política general de transports terrestres de la CAIB.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr. Llorenç
Rus.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports.



1166 B.O.P.I.B. Núm. 30 - 5 de maig del 1992

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Miquel
Pascual del G.P. MIXT, Hble. Sr. Sebastià Serra del G.P.
PSM I EEM, i Hble. Sr. Antoni Pons del G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Llorenç
Rus i Llorenç Oliver.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 1 d'abril del 1992, debaté la InterpelAlació
RGE núm. 109/92, BOPIB núm. 17, de 24 de gener del 1992,
presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a
política en matèria de promoció de la Comunitat Autònoma
a través de la participació a fires, exposicions i certàmens.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Jaume
Peralta del G.P. MIXT, Hble. Sr. Valentí Valenciano del G.P.
SOCIALISTA, i Hble. Sr. Andreu Mesquida del G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Ramon
Orfila i Cristòfol Triay.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 2 d'abril del 1992,  debaté la InterpelAlació
RGE núm. 700/92, BOPIB núm. 24, de 9 de març del 1992,
presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a
capteniment del Govern de les Illes Balears respecte del
procés autonòmic.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr. Mateu
Morro.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller adjunt a la Presidència.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Jaume
Peralta del G.P. MIXT, Hble. Sr. Josep Alfonso del G.P.
SOCIALISTA, i Hble. Sr. José M González G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Mateu
Morro i Francesc Gilet.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

II.- RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 11 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 750/92, BOPIB núm. 24 de 9 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a afectacions a la Llei d'Espais naturals.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 11 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm.2230/91, BOPIB núm. 13 de 28 de novembre del 1991, del
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a Congrés sobre Turisme i Medi Ambient.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Treball i Transports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 11 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 257/92, BOPIB núm. 21, de 20 de febrer del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Jaume Peralta, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a situació de les obres de la carretera de Fornells.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 11 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 278/92, BOPIB núm. 21, de 20 de febrer del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a sequeres que sofreix el camp a la
nostra CA.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 11 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 388/92, BOPIB núm. 23, de 2 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a dipòsit del premi "Tourism for Tomorrow
Continental Award".

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 11 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 712/92, BOPIB núm. 24, de 9 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Cosme Vidal del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a remodelació del port de Sant Antoni de Portmany.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 11 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 820/92, BOPIB núm. 25, de 16 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Par1mnentari
PSM I EEM, relativa a obertura d'un vial a l'ANEI núm.10.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 11 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 607/92, BOPIB núm. 24, de 9 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual del Grup Par1mnentari
MIXT, relativa a publicitat en carreteres.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

I)
El Ple del Par1mnent de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 12 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 811/92, BOPIB núm. 25, de 16 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Ramon Orfi1a, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a elaboració del quadern "Editur".

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 12 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 2243/91, BOPIB núm 13, de 23 de novembre del 1991,
del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a viabilitat de l'empresa Astilleros de
Mallorca SA.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Comerç i Indústria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 12 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 280/92, BOPIB núm. 21, de 20 de febrer del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a responsables dels continguts artístics
del pavelló de Balears a l'Expo-92.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera
de Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 12 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 703/92, BOPIB núm 24, de 9 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a mesures de vigilància establertes per
la Conselleria d'Agricultura i Pesca per tal de fer complir els
horaris establerts pel que fa a la pesca d'arrossegament.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d’Agricultura i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 12 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 721/92, BOPIB núm. 24 de 9 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a finançament de les depuradores.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 12 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm.176/92, BOPIB núm. 23, de 2 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a declaracions del General Sr. Pablo
Güil Pijuán.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 12 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 704/92, BOPIB núm. 24, de 9 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a criteris per a l'elaboració d'un pla
director sectorial d'ubicació d'indústries energètiques a l'illa
de Menorca.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Comerç i Indústria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 17 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 279/92, BOPIB núm. 21, de 20 de febrer del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a criteris dels continguts artístics del
pavelló de Balears a l'Expo-92.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera
de Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 17 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 862/92, BOPIB núm. 25, de 16 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a construcció d'una edificació dins una ARIP.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 17 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 863/92, BOPIB núm. 25, de 16 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a explotació d'àrids a Tirant.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 17 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 864/92, BOPIB núm. 25, de 16 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a resposta de la Conselleria de Cultura a la
Pregunta RGE núm. 1398/91.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera
de Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 17 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 886/92, BOPIB núm. 25, de 16 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, 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.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Treball i Transports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 17 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE
núm. 904/94 BOPIB núm. 25, de 16 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a funcions de l'assessor en mitjans de
comunicació.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE
núm. 982/92, BOPIB núm. 26, de 23 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Llorenç Rus, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a la línia de transport escolar Son
Servera-Artà.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Treball i Transports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

X)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1176/92, BOPIB núm. 27, de 30 de març del 1994, de
la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la manca de criteri i
unificació respecte de la promoció turística de l'illa d'Eivissa.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Turisme. 

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Y)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE
núm.1221/94 BOPIB núm. 27, de 30 de març del 1994, del
Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a la manca de senyalització vertical i
horitzontal a la carretera 812 a Eivissa.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Z)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE
núm. 1223/94 BOPIB núm. 27, de 30 de març del 1994, del
Diputat Hble. Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a gestions duites a terme per aconseguir
que vengui l'ABTA el 1993.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Turisme. 

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AA)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 815/94 BOPIB núm. 25, de 16 de març del 1994, del
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa al llegat Ayamans.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera
de Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AB)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE
núm. 996/94 BOPIB núm. 26, de 23 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Francesc Planells, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a manca de requisits exigits per cobrir
places al Consell Insular d'Eivissa i Formentera pel que fa a
coneixement del català i a la pròpia Llei de normalització
lingüística.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera
de Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AC)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1046/92, BOPIB núm. 26, de 23 de març del 1992, de la
Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a població adulta femenina inscrita en
el programa de formació professional del Govern.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Treball i Transports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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AD)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1227/92, BOPIB núm. 27, de 30 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Antoni Gómez, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a desviació de la carretera
Alaior-Cala en Porter al seu pas pel jaciment arqueològic de
Torralba de’n Salord.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AE)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm.1047/92, BOPIB núm. 26 de 23 de març del 1992, de la
Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a dones que s'han beneficiat del Pla
d'igualtat de la dona. 

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera
de Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AF)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1222/92, BOPIB núm. 27 de 30 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a estat en què es troba la vorera
esquerra de la carretera 812 a Eivissa.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AG)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 26 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm.1225/92, BOPIB núm. 27 de 30 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a resultats de la partida dels 100
milions destinada a la comercialització directa.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AH)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 26 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1236/92, BOPIB núm. 27 de 30 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Antoni Gómez, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a declaració feta per un menor davant
el Departament de Protecció de Menors de Palma, sobre la
seva estada al Centre Es Milà, al diari Menorca.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AI)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 26 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1048/92, BOPIB núm. 26 de 23 de març del 1992, de la
Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a inversió de 500 milions de pessetes en
un any de la Comissió Interdepartamental de la dona.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera
de Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

AJ)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada el 26 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1285/92, BOPIB núm. 27 de 30 de març del 1992, del
Diputat
Hble. Sr. Joan Marí del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a termini de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori per a l'acabament de la ronda de ses
Païsses de Sant Antoni.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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AK)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 26 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1056/92, BOPIB núm. 26 de 23 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Cosme Vidal del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a previsions de turisme alemany per a la propera
temporada.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AL)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 26 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 983/92, BOPIB núm. 26 de 23 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a productes del nostre sector
vitivinícola i altres elaboradors de productes derivats de
l'alcohol a la fira Alimentària-92 de Barcelona.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d’Agricultura i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AM)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 26 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1057/92, BOPIB núm. 26 de 23 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Cosme Vidal del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a ús i tipus del remodelat Port de Sant Antoni de
Portmany.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AN)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 26 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1075/92, BOPIB núm. 26 de 23 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a Projecte de Llei de reforma del Dret Civil.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AO)
El Ple del Parlament de les Illes Balears en sessió

celebrada dia 1 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE núm.
1362/92, BOPIB núm. 28 de 9 d'abril del 1992, del Diputat
Hble. Sr. Francesc Obrador, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a finalitat de l'article 3 del Decret 3/92
de 16 de gener, sobre regulació de subvencions.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AP)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 1 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm.1378/92, BOPIB núm. 28 de 9 d'abril del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a presentació del Govern al Parlament
de l'auditoria d'IFEBAL del 1991.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AQ)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 1 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE núm.
1202/92, BOPIB núm. 27 de 30 de març del 1992, del Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a problemàtica dels treballadors de Pons.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Treball i Transports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AR)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 2 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE núm.
1383/92, BOPIB núm. 28 de 9 d'abril del 1992, del Diputat
Hble. Sr. Antoni Gómez, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a criteris de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori en el Pla de carreteres de Menorca per
donar prioritat a la construcció del tercer carril a "sa costa de
s'Índio" i al terrabuit.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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AS)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 8 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1367/92, BOPIB núm. 28 de 9 d'abril del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a relació normativa CE sobre
protecció animal i les matances.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Sanitat i Seguretat Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AT)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 8 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm.1100/92, BOPIB núm. 26 de 23 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a celebració de l'any del Tirant.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera
de Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AU)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 8 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1447/92, BOPIB núm. 28 de 9 d'abril del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a estudi de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori del tipus d'aigua que
depurarà la depuradora central de Formentera.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AV)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 8 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1452/92, BOPIB núm. 28 de 9 d'abril del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a projecte d'instalAlació d'un càmping
de primera categoria i de 1000 places a Es Ca Marí,
Formentera.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AX)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 8 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE núm.
1597/92, BOPIB núm 29 de 22 d'abril del 1992, del Diputat
Hble. Sr. Francesc Planells, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a motius d'omissions o errors a les
publicacions del BOCAIB referents al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AY)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 8 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE núm.
1598/92, BOPIB núm. 29 de 22 d'abril del 1992, del Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a aprovació del pressupost d'IFEBAL de
l'any 1992.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

AZ)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 9 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE núm.
1531/92, BOPIB núm. 29 de 22 d'abril del 1992, del Diputat
Hble. Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a amenaça d'irrupció a les aigües del nostre litoral de
l'alga tòxica francesa.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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BA)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 9 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1613/92, BOPIB núm. 29 de 22 d'abril del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a obertura del carrer Madrid de Sant
Antoni de Portmany al trànsit rodat.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

BB)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 9 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm.1462/92, BOPIB núm. 28 de 9 d'abril del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a competències en matèria de comerç
interior. 

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Comerç i Indústria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

BC)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 9 d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1465/92, BOPIB núm. 28 de 9 d'abril del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a proveïment d'aigua potable a Palma.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS REBUTJATS

I.- ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1992, REBUTJÀ LES
ESMENES A LA TOTALITAT RGE núm. 946/92 i 949/92,
presentades pels Grups Parlamentaris PSM I EEM i
SOCIALISTA respectivament al Projecte de Llei RGE núm.
3324/91, de modificació de la disposició final primera de la
Llei 10/90 de disciplina urbanística, BOPIB núm. 21 de 20 de
febrer del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 56
Vots a favor ........................................................... 24
Vots en contra ....................................................... 29
Abstencions ........................................................... 3

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 2 d'abril del 1992, REBUTJÀ L'ESMENA A LA
TOTALITAT RGE núm. 1004/92, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM a l'escrit RGE núm. 243/92,
presentat per la Comissió Tècnica Interinsular com a Proposta
de modificació de l'article 2 de la Llei 9/1990, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i
habitabilitat, BOPIB núm. 19 de 6 de febrer del 1992

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 58
Vots a favor ........................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 31

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 2 d'abril del 1992, REBUTJÀ L'ESMENA A LA
TOTALITAT RGE núm. 1112/92, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA a l'escrit RGE núm. 243/92,
presentat per la Comissió Tècnica Interinsular com a Proposta
de modificació de l'article 2 de la Llei 9/1990, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i
habitabilitat, BOPIB núm. 19 de 6 de febrer del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 59
Vots a favor ........................................................... 25
Vots en contra ....................................................... 34

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

II.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 18 de març del 1992, REBUTJÀ les Propostes de
Resolució relatives als Acords Autonòmics i el nou sistema de
finançament autonòmic en el període 1992-96, presentades pel
Grup Parlamentari MIXT, RGE núm. 1241/92, BOPIB núm. 27
de 30 de març del 1992.
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La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1 i 2:
Total vots emesos ................................................. 58
Vots a favor ........................................................... 8
Vots en contra ....................................................... 50

Punt 4:
Total vots emesos ................................................. 58
Vots a favor .......................................................... 23
Vots en contra ....................................................... 30
Abstencions ........................................................... 5

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 18 de març del 1992, REBUTJÀ les Propostes
de Resolució relatives als Acords Autonòmics i el nou sistema
de finançament autonòmic en el període 1992-96,
presentades pel Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE núm
1242/92, BOPIB núm. 27 de 30 de març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, i 9:
Total vots emesos ................................................. 58
Vots a favor ......................................................... . 8
Vots en contra ....................................................... 50

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

III.- MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 17 de març del 1992, REBUTJÀ ELS PUNTS
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 DE LA MOCIÓ RGE núm 917/92,
presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa la
política del Govern envers de l'entrada en vigència de l'Acta
Única Europea, publicada en el BOPIB núm 25 de 16 de
març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 55
Vots a favor .......................................................... 25
Vots en contra ....................................................... 30

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les nies Balears, en sessió

celebrada dia 17 de març del 1992, REBUTJÀ LA MOCIÓ
RGE núm. 935/92, presentada pel Grup Parlamentari MIXT,
relativa a política en matèria de comerç, publicada en el
BOPIB núm. 25 de 16 de març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 56
Vots a favor .......................................................... . 26
Vots en contra ....................................................... 30

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 17 de març del 1992, REBUTJÀ LA MOCIÓ
RGE núm. 948/92, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a política d'ensenyament de la música
a les Illes Balears, publicada en el BOPIB núm. 25 de 16 de
març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 55
Vots a favor ...........................................................25
Vots en contra ......................................................  30

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les flles Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1992, REBUTJÀ ELS PUNTS 1.3
i 2 DE LA MOCIÓ RGE núm. 1065/92, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a política del Govern en
matèria de joventut, publicada en el BOPIB núm 26 de 23 de
març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos .................................................  57
Vots a favor ..........................................................  25
Vots en contra .......................................................  29
Abstencions ...........................................................   3

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 25 de març del 1992, REBUTJÀ LA MOCIÓ
RGE núm. 1083/92, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a política de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports en matèria d'arqueologia,
publicada en el BOPIB núm. 26 de 23 de març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1 i 2:
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ...........................................................25
Vots en contra ....................................................... 29
Abstencions ..... ......... ......... ................. ..................3

Punts 3, 4 i 5:
Total vots emesos .................................................. 57
Vots a favor .......................................................... 28
Vots en contra ....................................................... 29

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 26 de març del 1992, REBUTJÀ LA MOCIÓ
RGE núm. 1111/92, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a aplicació de la Llei 9/90 del Cànon
de sanejament d'aigües, publicada en el BOPIB núm. 26 de
23 de març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1 i 2:
Total vots emesos ................................................. 53
Vots a favor .......................................................... 19
Vots en contra ....................................................... 28
Abstencions ..... ..................................................... 6

Punts 3 i 4:
Total vots emesos ................................................. 53
Vots a favor .......................................................... 25
Vots en contra ....................................................... 28

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 8 d'abril del 1992, REBUTJÀ LA MOCIÓ RGE
núm. 1284/92, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a política de la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social en matèria de tercera edat, publicada en el
BOPIB núm. 27 de 30 de març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 54
Vots a favor .......................................................... 25

Vots en contra ....................................................... 29

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 8 d'abril del 1992, REBUTJÀ LA MOCIÓ RGE
núm. 1453/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a política del Govern en matèria de medi ambient,
publicada en el BOPIB núm. 28 de 9 d'abril del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 1 d'abril del 1992, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ
NO DE LLEI, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a creació del Pla d'inversions culturals de les Illes
Balears, RGE núm. 24/92, BOPIB núm. 17 de 24 de gener del
1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 59
Vots a favor ........................................................... 25
Vots en contra ....................................................... 31
Abstencions ........................................................... 3

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 1 d'abril del 1992, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ
NO DE LLEI, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a creació d'un òrgan per a la formació
professional i permanent o continuada dels treballadors del
sector de turisme, RGE núm. 706/92, BOPIB núm. 24 de 9 de
març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:
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Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor .......................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 30

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 8 d'abril del 1992, REBUTJÀ LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cessió als consells
insulars de la gestió de pensions no contributives, RGE núm.
1043/92, BOPIB núm. 26 de 23 de març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 54
Vots a favor .......................................................... 23
Vots' en contra ...................................................... 29
Abstencions ........................................................... 2

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

INFORMACIÓ 

Ordre de Publicació

A)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en

sessió celebrada dia 11 de març del 1992, no es prengué en
consideració la Proposició de Llei RGE núm. 3336/91,
presentada pel  Grup Parlamentari MIXT, relativa a
moratòria en la classificació de nous sòls urbans,
urbanitzables o aptes per a la urbanització a les zones
costaneres de les Illes Balears, publicada en el BOPIB núm.
17 de 24 de gener del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor .......................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 30

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en

sessió celebrada dia 11 de març del 1992, no es prengué en
consideració la Proposició de Llei RGE núm. 238/92,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
creació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
publicada en el BOPIB núm. 20 de 12 de febrer del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 30

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 11 de març del 1992, quedà decaiguda la
pregunta RGE núm. 720/92, presentada per l'Hble. Sr. Mateu
Morro, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a criteris
de classificació dels llocs de treball, BOPIB núm. 24, de 9 de
març del 1992, per absència del seu autor.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 11 de març del 1992, s'ajornà la pregunta RGE
núm. 279/92, presentada per l'Hble. Sr. Damià Pons, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, a solAlicitud de l'Hble. Sr.
Conseller adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril de11992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 12 de març del 1992, s'ajornaren les preguntes
RGE núm. 862/92, 863192 i 864/92, presentades per l'Hble. Sr.
Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, a petició
del seu autor.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 17 de març del 1992, s'ajornà la pregunta RGE
núm. 815/92, presentada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, a petició del seu autor.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

G)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en

sessió celebrada dia 26 de març del 1992, quedà decaiguda
la pregunta RGE núm. 1078/92, presentada per l'Hble. Sr.
Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa
a criteris de classificació dels llocs de treball del personal al
servei de l'Administració de la CAIB d'acord amb els nivells
de coneixement de català per ocupar-los, BOPIB núm. 26, de
23 de març del 1992, per absència del seu autor.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en

sessió celebrada dia 26 de març del 1992, fou retirada la
pregunta RGE núm. 1286/92, presentada per l'Hble. Sra.
Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a criteris de la Direcció General de Joventut per seleccionar
els finalistes de la CAIB per assistir i/o participar al Festival
Internacional de cinema de Cannes, BOPIB núm. 27, de 30
de març del 1992, per part de la seva autora.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en

sessió celebrada dia 1 d'abril del 1992, no es prengué en
consideració la Proposició de Llei RGE núm. 805/92
presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM, 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, publicada en el BOPIB núm. 25 de
16 de març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor .......................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 30

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en

sessió celebrada dia 2 d'abril del 1992, s'ajornaren les
preguntes RGE núm. 1367/92 i 1100/92, presentades pels
Hbles. Srs. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, i Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, per absència de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Seguretat Social i de l'Hble. Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 8 d'abril del 1992, s'ajornaren les preguntes
RGE núm. 1513/92 i 1514/92, presentades per l'Hble. Sr.
Miquel Pacual, del Grup Parlamentari MIXT, relatives a
autoritzacions d'excursions a viatges Transworld SA, i a multes
als “manters”, respectivament, BOPIB núm. 29, de 22 d'abril
de 1992.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 9 d'abril del 1992, quedà decaiguda la pregunta
RGE núm. 1455/92, presentada per l'Hble. Sr. Mateu Morro,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a restauració de
l'edifici de Can Fàbregues, BOPIB núm. 28, de 9 d'abril del
1992, per absència del seu autor.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 9 d'abril del 1992, no es prengué en
consideració la Proposició de Llei RGE núm. 791/92,
presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a
equipaments comercials a les Illes Balears, publicada en el
BOPIB núm. 24 de 9 de març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos .................................................. 58
Vots a favor ........................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 31

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- 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 14 d'abril del 1992, d'acord
amb l'article 156 del Reglament del Parlament, s'admeté a
tràmit la pregunta tot seguit especificada, per a la qual es
demanava resposta oral davant COMISSIÓ.
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Pregunta al l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Transports, relativa a denúncies formulades contra el servei
que ofereix l'empresa de transports Aumasa, formulada per
la Diputada Hble. Sra. Francesca Bassa, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 1722/92.

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

Palma, a 15 d'abril del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Francesca Bassa Cubells, 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 Conseller de Transports
del Govern de la Comunitat Autònoma la següent pregunta
per a la qual solAlicita resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Davant les reiterades denúncies formulades contra
el servei que ofereix l'empresa de  transports Aumasa i
l'elevat nombre d'expedients iniciats per la Conselleria de
Transports, pensa aquesta Conselleria iniciar expedient de
caducitat a la concessió que té l'esmentada empresa?

Palma, 3 d'abril del 1992.
La Diputada:
Francesca Bassa i Cubells.

II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 14 d'abril 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. 1685/92, relativa a
estructura administrativa del MEC a les Illes Balears, amb
acord de tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

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

Palma, a 15 d'abril 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 163 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PSM I EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Comissió.

Estructura administrativa del MEC a les Illes
Balears.

L'estructura administrativa del MEC a les Illes
Balears correspon al mateix model administratiu que s'aplica
a qualsevol altra "Província" del territori que administra.

Aquest fet origina una sèrie de problemes i inconvenients als
ciutadans que no són patits per cap dels altres territoris
administrats directament des de Madrid.

Alguns d'aquests són, per exemple, la recepció amb un
retard considerable d'informacions, impresos, llistats, etc., que
afecten actes administratius importants com concursos de
trasllat, oposicions, ... El propi BOE no arriba quasi mai abans
de l'inici dels terminis; arribant-se a situacions de colAlapse al
registre els dos darrers dies dels terminis.

Aquesta disfunció, que afecta negativament Mallorca
i que crea un greuge amb les altres zones administrades pel
MEC, és molt més greu a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, on el retard és més llarg i la incomunicació major.

Davant això el MEC tan sols ha creat una finestreta de
recepció de documentació i d'informació (més aviat pobra i
incompleta) a les dues delegacions del Govern.

És evident que sols la transferència de la competència
educativa pot donar solució a aquests problemes, però en tant
que dels Acords Autonòmics es desprèn que aquesta
transferència no es produirà per ara i que haurem de patir
l'Administració Central i centralista durant alguns cursos més,
no podem estar sense demanar un cop més, que l'Administració
Central faci un esforç d'adaptació a la realitat multiterritorial de
les Illes i al fet de la llunyania del centre administratiu.

És per això que el Grup Parlamentari PSM I EEM
presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Ciència que obri oficines delegades a les illes
d'Eivissa i Menorca, amb prou capacitat administrativa
autònoma.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Ciència que a totes les convocatòries que
s'estableixin des de Madrid, tant si afecten l'alumnat com el
professorat, com la gestió dels centres, es prevegi un
allargament de tots els terminis en cinc dies, atès que aquest és
el temps de retard que solem experimentar en la recepció de la
informació.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Ciència que es doti la Direcció Provincial de la
suficient capacitat de decisió per a resoldre tots els problemes
que es puguin produir en funció de la discontinuïtat territorial,
allargant terminis de reclamació o d'informació si és necessari.

Palma, 8 d'abril del 1992.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 14 d'abril del 1992, d'acord
amb l'article 152 del Reglament del Parlament, s'admeten a
tràmit les interpelAlacions tot seguit especificades.
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InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a efectes
socials a les Illes Balears del procés de convergència de
l'Estat amb la Comunitat Europea 1992-1996, presentada pel
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1654/92.

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa al Pla
General de Carreteres, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1713/92.

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

Palma, a 15 d'abril 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 149 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM I EEM interpelAla el Govern de la
Comunitat Autònoma respecte dels efectes socials a les Illes
Balears del procés de convergència de l'Estat amb la
Comunitat Europea 1992-1996.

SolAlicitam que aquesta interpelAlació es vegi pel
procediment d'urgència d'acord amb l'article 95 del
Reglament de la Cambra, atesa la importància del tema i la
conveniència de prendre mesures en un termini breu de
temps.

Palma, 7 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

que preveu l'article 149 del Reglament de la Cambra formula
al Govern de la Comunitat Autònoma, la següent
interpelAlació per tal que sigui debatuda en el Ple de la
Cambra.

Pla General de Carreteres.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpelAla el
Govern de la Comunitat Autònoma sobre el Pla General de
Carreteres.

Palma, 8 d'abril del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

II.- MOCIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 14 d’abril del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 1651/92, del Grup
Parlamentari PSM I EEM subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 700/92.

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

Palma, a 15 d'abril 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 PSM
I EEM presenta la següent moció, subsegüent a la InterpelAlació
700/92, relativa al capteniment del Govern de les Illes Balears
respecte del procés autonòmic.

MOCIÓ:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
informar periòdicament a aquesta Cambra dels treballs i
negociacions del procés de traspàs de competències i de millora
de la finançació, que es durà a terme en execució dels Acuerdos
Autonómicos.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un estudi comparatiu del nivell competencial assolit
per les diferents comunitats autònomes, el nivell que permetrà
l'acord autonòmic signat entre el Govern de l'Estat, el PSOE i
el PP i el nivell que ens permetria assolir la proposta de
reforma de l'Estatut, aprovada per aquesta Cambra.

3.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dur a terme una avaluació de les carències existents en els
serveis i departaments a traspassar, per tal de plantejar al
Govern de l'Estat les necessitats pel que fa a inversions i a
dotacions econòmiques d'aquests traspassos.

4.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
demanar al Govern de l'Estat la precisió concreta del procés de
traspàs de competències previst en matèria d'educació i en
especial el seu calendari i contingut.

5.- El Parlament de les Illes Balears es ratifica en la
demanda de transferències de l'Insalud i insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a plantejar aquesta reivindicació al
Govern de l'Estat.

6.- El Parlament de les Illes Balears, en consideració
a la realitat econòmica, social, geogràfica i cultural que
configura l'especificitat de la nostra Comunitat Autònoma, insta
el Govern a plantejar de manera bilateral davant el Govern de
l'Estat la necessitat que el procés d'assoliment de noves
competències i de renegociació del finançament contempli
aquesta situació.

Palma, 6 d'abril del 1992.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.

III.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 14 d'abril 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.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a extracció
massiva de garballons a la Colònia de Sant Pere, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Mateu Morro del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 1683/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a obres a la
carretera Can Picafort-Artà, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1684/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura l.7.B).3. del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 1697/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura l. 7.D) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 1698/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a maniobres
navals de l'OTAN, formulada pel Diputat Hble. Sr. Mateu
Morro del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1701/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a informe
recursos hídrics per al camp de golf de Roca Llisa,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Mateu Morro del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 1702/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a tramitació
d'un nou camp de golf a Cala d'Hort, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 1703/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvencions
a federacions de televisions locals, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 1704/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
denominació d'origen per a l'oli d'oliva de Sóller, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Mateu Morro del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 1705/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Pla de
millora de façanes, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1706/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a formació de
les dones en vistes a la integració europea, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
l EEM. RGE núm. 1707/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a empreses
que disposen d'autorització sanitària per a la producció i
comercialització d'ous frescos, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 1715/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a l'Escola de
tennis del poliesportiu Princeps d'Espanya, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Joan Ferrà del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm.1716/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a campanya
contra moscards a les Illes d'Eivissa i Formentera, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Francesc Planells del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm.1718/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Pla de
desenvolupament de les zones rurals 1991, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1719/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a capitalització
d'associacions agràries 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Albert Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1720/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a cost de la
depuradora de Sant Jordi a Eivissa, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Vicent Tur del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 1721/92.

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

Palma, a 15 de d'abril 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 les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Extracció massiva de garballons a la Colònia de Sant
Pere.

Els darrers dies s'han pogut observar camions
carregats de garballons (Chamaerops humilis) procedents de la
Colònia de Sant Pere, probalement procedents de la zona de es
Canons, entre la Colònia i Betlem.

Creim que una extracció massiva de garballons
-espècie vegetal de gran valor botànic i protegida per la
legislació- pot significar un nou atemptat contra el patrimoni
natural de l'illa  de Mallorca. 

Cal dir que es tracta d'observacions de diversos
camions carregats per complet de garballons.

- Té constància el Govern de les Illes Balears
d'aquestes actuacions d'arrabassament massiu de garballons?

- Ha obert o pensa obrir cap casta d'investigació sobre
aquests fets?

- Quines actuacions té previstes per tal d'aturar
aquesta possible depredació del patrimoni botànic de Mallorca?

Palma, 8 d'abril del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.
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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 les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Obres a la carretera Can Picafort-Artà.

Amb motiu de les obres que s'estan duent a terme a
la carretera Can Picafort-Artà s'estan realitzant treballs
d'ampliació de la carretera que signifiquen moviments
importants de terra i pedreny. A l'altura del Torrent des
Ravellar o de Son Real, en el terme municipal de Santa
Margalida, s'està procedint a l'abocament de camionades
d'enderrocs, procedents de les obres d'eixamplament de la
carretera, dins els conradissos del comellar -de gran interès
paisatgístic- format pel torrent, provocant un gran impacte
ambiental.

Cal recordar que gran part d'aquesta carretera, i dels
terrenys concrets des Ravellar ocupats ara per enderrocs i
pedres, formen part de l'Area Natural d'Especial Interès n/ 8
"Dunes de Son Real", constituint per tant una preocupant
actuació que afecta un entorn de considerable valor ecològic
i paisatgístic.

Tot i que la Conselleria d'Obres Públiques no ha
efectuat cap estudi d'impacte ambiental, amb l'argument que
el projecte va esser aprovat amb anterioritat a l'entrada en
vigor de l'obligatorietat d'efectuar aquests estudis, i que
tampoc no s'ha sotmès a informació pública, creim que és
important no malmenar i afectar negativament l'entorn
d'aquesta zona. 

- S'han efectuat abocaments d'enderrocs procedents
de l'obra de la carretera Can Picafort-Artà, dins l'ANEI de les
Dunes de Son Real?

-Amb quina finalitat s'han efectuat aquests
abocaments?

- Té constància i ha autoritzat la Conselleria d'Obres
Públiques aquests abocaments?

- Què pensa fer la COPOT per tal de restaurar
paisatgísticament aquesta zona afectada pels abocaments?

Palma, 8 d'abril del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

Compliment de la mesura 1.7.B).3. del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.

Quines passes ha fet el Govern per crear un fons
documental històric especialitzat en la història de les dones a
les Illes Balears, tal com diu la mesura 1.7.B).3. del Pla
d'igualtat d'oportunitats per a la dona elaborat per la Comissió
Interdepartamental de la Dona del Govern de les Illes
Balears?

Palma, 9 d'abril 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 escrita.

Compliment de la mesura 1.7.D) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.

Quan s'ha realitzat o es pensa realitzar una campanya
de conscienciació de l'opinió pública destinada a fer positiu un
comportament no discriminatori, tal com diu la mesura 1.7. D)
del Pla d'igualtat d'oportunitats per a la dona elaborat per la
Comissió Interdepartamental de la Dona del Govern de les Illes
Balears?

Palma,9 d'abril 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 sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Maniobres navals de l'OTAN.

S'ha anunciat la celebració de les maniobres navals de
primavera de l'OTAN prop de  les Illes Pitiüses, les
anomenades Dragon Hammer -les més importants de les que
s'efectuen
a l'àrea mediterrània-, que se celebraran entre els dies 6 i 20 de
maig, coincidint amb l'inici de la temporada turística, i amb un
període de tensió internacional que té el seu origen a Líbia.

És possible que alguns dels vaixells facin acte de
presència als ports insulars, ja que el portaavions francès Foch
efectuarà exercicis entre les aigües de Mallorca i Eivissa. Les
maniobres comptaran amb la participació de deu països i de
cinquanta-cinc vaixells, alguns d'ells de propulsió nuclear.

Ha tengut cap informació el Govern de les Illes
Balears sobre la celebració prevista de les maniobres navals de
l'OTAN anomenades Dragon Hammer?

Creu el Govern que aquestes maniobres poden tenir
efectes negatius de cara a la proximitat de la temporada
turística a les Illes Balears?

S'ha duit a terme cap casta d'iniciativa per tal
d'impedir la presència de vaixells nuclears als ports de les Illes
Balears?

Palma, 10 d'abril del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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 la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.
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Informe recursos hídrics per al camp de golf de Roca
Llisa.

Ha efectuat la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori el preceptiu informe, d'acord amb la
Llei de Camps de golf, sobre la suficiència dels recursos
hídrics -que
en aquest cas haurien d'esser producte d'una concessió de
l'efluent d'una depuradora- per a regar el camp de golf de
Roca Llisa, a Santa Eulària?

Palma, 10 d'abril del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les mes 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.

Tramitació d'un nou camp de golf a Cala d'Hort.

Té constància el Govern de les Illes Balears, pel que
respecta a les seves atribucions, de la tramitació d'un nou
camp de golf a Cala d'Hort, en el municipi de Sant Josep? 

Està inclòs el projecte en una zona protegida per la
Llei d'Espais naturals?

Acredita el projecte la concessió d'aigües depurades
per al reg?

Palma, 10 d'abril del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les mes 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.

Subvencions a federacions de televisions locals.

Quines han estat les subvencions concedides pel
Govern balear dins l'exercici pressupostari del 1991, i quines
estan previstes per a 1992, a la Federació de Televisions
Locals de Mallorca (incloses com annexes Eivissa i Menorca)
i a la Federació de Televisions  de les Illes Balears?

Quines han estat les quantitats percebudes per a cada
un dels membres integrants d'ambdues federacions, tot
citant-ne el nom i la quantia corresponent?

Quines quantitats s'han concedit a altres federacions
o associacions de televisió local, o a televisions locals en
concret?

Palma, 10 d'abril del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

Denominació d'origen per a l'oli d'oliva de Sóller.

Quina és la situació actual de la concessió del
certificat provisional de denominació d'origen per a l'oli d'oliva
de Sóller?

Quines són les motivacions que estan retardant la
concessió d'aquest certificat provisional de denominació
d'origen per a l'oli d'oliva de Sóller?

Quan es preveu que serà posssible aquesta concessió?

Palma, 10 d'abril del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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 mes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.

Pla de millora de façanes.

Quina ha estat l'aportació de cada ajuntament i de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports a cada un dels
convenis que s'han signat del Pla de Millora de façanes, des de
la seva creació fins a l'actualitat?

Palma, 10 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Formació de les dones en vistes a la integració
europea. 

Quines són les línies d'actuació del Govern de les Illes
Balears quant a la millora de la formació de les dones en vistes
a la integració europea?

Quins programes de formació professional s'impulsen?

Quina participació es preveu a través dels projectes de
formació de les dones a través de la iniciativa Iris?

Palma, 10 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
Albert Moragues i 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 la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Empreses que disposen de l'autorització sanitària per
a la producció i comercialització d'ous frescos.

Quantes empreses, quines i a on, disposen de
l'autorització sanitària necessària per a la producció i
comercialització d'ous frescos?

Palma, 8 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
Joan Ferrà i Capllonch, 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.

Sobre l'Escola de tennis del poliesportiu Prínceps
d'Espanya.

La Federació Balear de Tennis manté una escola de
tennis dins les instalAlacions del Poliesportiu Prínceps
d'Espanya.

- Quin és el cost del manteniment d'aquesta escola de
tennis?

- Com es desglosen les partides d'ajuda donades a
l'esmentada escola?

- La Federació Balear de Tennis ha presentat la
memòria de les activitats que ha duit a terme durant els anys
1990 i 1991?

- Va presentar en el seu moment un pla d'actuacions?

- Quin tipus de contracte de serveis tenen els
monitors?

- Quina remuneració perceben aquests monitors?

- Amb quines quantitats ha subvencionat la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports durant els anys
1990 i 1991 la Federació Balear de Tennis?

Palma, 2 d'abril del 1992.
El Diputat:
Joan Ferrà i Capllonch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
Francesc Planells i Costa, 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. 

Campanya contra els moscards a les illes d'Eivissa i
Formentera.

Quines deficiències ha tengut la campanya contra els
moscards a la zona de Talamanca, ses Feixes, del municipi
d'Eivissa i a l'illa de Formentera?

Quines actuacions pensa realitzar la Conselleria
d'Agricultura i Pesca davant la proximitat de l'estiu?

Ha rebut aquesta Conselleria els afectats per la
situació?

Palma, 23 de març del 1992.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
Albert Moragues i 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 la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Pla de desenvolupament de les zones rurals 1991.

Objectiu 01: Millora d'estructures i diversificació del
sector agrari.

Activitat 01-04: Millora de les estructures agràries de
producció en el marc del que estableix el reglament CE núm.
3808/89.

Quantes explotacions s'han acollit al programa amb
expressió dels imports?

Palma, 8 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
Albert Moragues i 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 la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Capitalització d'associacions agràries 1991.

Durant el 1991 es varen tramitar 6 expedients de
capitalització d'associacions agràries. Quines són aquestes
associacions i quins són els imports de les ajudes concedides?

Palma, 8 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
Vicent Tur i Torres, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup .Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma  la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit. 

Cost de la depuradora de Sant Jordi a Eivissa.

Quin ha estat el cost de la depuradora de Sant Jordi
a Eivissa i a quins nuclis de població dóna servei.

Palma, 8 d'abril del 1992.
El Diputat:
Vicent Tur i Torres.

IV.- 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 14 d'abril del 1992, d'acord
amb l'article 156 del Reglament del Parlament, s'admet a
tràmit la pregunta tot seguit especificada, per a la qual es
demanava resposta oral davant PLE.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Reial
Decret de reforma del mercat de treball, formulada per la
Diputada Hble. Sra. Francesca Bassa, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1652/92.

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

Palma, a 15 d'abril 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.

Reial Decret de reforma del mercat de treball.

Quin ha estat el capteniment del Govern de les Illes
Balears davant les mesures antisocials del Reial Decret de
reforma del mercat de treball, que danyen especialment els
treballadors del sector de l'hostaleria.

Palma, 6 d'abril del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears en reunió celebrada dia 14 d'abril 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 SOCIALISTA, RGE núm. 1708/92, relativa a
càmping a Es Ca Mari, 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 15 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per a la seva tramitació
davant Ple la següent proposicio no de llei:

Càmping a Es Ca Marí de Formentera.

Davant la notòria problemàtica a què ha conduït la
declaració d'interès social per a un càmping a Es Ca Marí de
Formentera, per acord de la Secció Insular d'Eivissa i
Formentera de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Balears,
l'any 1987, el Parlament de les Illes Balears aprova la següent
proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta que la
construcció d'un càmping a Es Ca Marí a Formentera, per
declaració d'interès social de la Comissió Provincial
d'Urbanisme, de l'any 1987, infringiria greument la Llei
d'Espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, que declarà la zona com a Àrea
Natural d'Especial Interès. A més la contrucció d'aquest
càmping seria nociva per al conjunt de l'economia de l’illa de
Formentera.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a esgotar totes les possibilitats tant de
confrontació jurídica com de lliure avenència, per tal que la
construcció de les instalAlacions inherents a la declaració
d'interès social esmentada no es dugui a terme.

Palma, 10 d'abril del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 14 d'abril 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 SOCIALISTA, RGE núm. 1709/92, relativa a
ponència sobre finançament dels consells insulars i municipis,
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. 
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Palma, a 15 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord

amb el que es disposa als articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta
per a la seva tramitació davant Ple, la següent proposició
no de llei: 

Ponència sobre finançament dels consells
insulars i municipis.

Al llarg del debat sobre finançament dels
municipis de les Illes Balears que tengué lloc en el Ple de
la Cambra el 9 d'abril del 1992, es feu evident que els
recursos econòmics de què disposen els municipis, i
també els dels consells insulars, podrien ser objecte de
millora. Tot i amb això, les propostes de millorar el
finançament de les corporacions locals exigeixen un
estudi acurat que faci patent quins són els vertaders
dèficits financers de les entitats esmentades que podrien
ser corregits en el marc de la legislació actual.

Per tot això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
presenta la següent proposició no de llei:

“El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- Crear, en el si de la Comissió d'Assumptes
institucionals i Generals, una ponència encarregada
d'elaborar un estudi sobre el finançament dels consells
insulars i dels municipis de les Illes Balears.

2.-A partir de l'estudi sobre el finançament dels
consells insulars, i dels municipis de les Illes Balears, la
ponència formularà les propostes de millora dels recursos
econòmics d'aquestes institucions, que siguin viables
d'acord amb la legislació vigent. Aquestes propostes
seran debatudes al Ple”.

Palma, 10 d'abril del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

VI.-INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 18 de març del 1992, qualificà
d'incongruent i no admeté la Proposta de Resolució 3a,
escrit RGE núm. 1241/92, presentat pel Grup
Parlamentari MIXT, relatiu als Acords Autonòmics i el
nou sistema de finançament autonòmic en el període
1992-96.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 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 18 de març del 1992, qualificà d'incongruents i
no admeté les Propostes de Resolució 8a i 10a, escrit RGE
núm. 1242/92, presentat pel Grup Parlamentari MIXT, relatiu
als Acords Autonòmics i el nou sistema de finançament
autonòmic en el període 1992-96.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 14 d'abril del 1992, es donà per assabentada de
l'escrit RGE núm. 1653/92, presentat pel Grup Parlamentari
PSM I EEM, mitjançant el qual solAlicita que el Govern
presenti al Parlament una comunicació relativa als efectes
socials a les Illes Balears del procés de convergència amb la
Comunitat Europea 1992-1996, i que es tramiti pel
procediment d'urgència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 8 de gener del 1992, acordà d'aprovar la relació
de llocs de feina del Parlament de les Illes Balears en els
termes següents:

(Podeu consultar la relació esmentada a la versió
impresa d’aquest BOPIB)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d’abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 17 de març del 1992, acordà:

1.- Considerar definitivament adscrites les places que
es relacionen a continuació, a les quals s'ha accedit per diversos
procediments de selecció i en raó de l'especificitat de la plaça,
als funcionaris que així mateix es detallen:

- De lliure designació:

1.- Lletrat-Oficial Major del Parlament, Titular Sr.
Joan Ferrer i Cànaves.

2.- Uixer Major (Majordom), Titular Sr. Jaume
Sagrera i Alou.

Llocs de feina adscrits:

1.- Lletrat de la Cambra, Titular Sr. Miquel Mulet i
Bauzà.



1186 B.O.P.I.B. Núm. 30 - 5 de maig del 1992

2.- Lletrat de la Cambra, Titular Sr. Antoni
Lliteras i Pascual.

3.- Lletrat de la Cambra, Titular Sr. Agustí
Cerveró Sánchez-Capilla.

4.- Cap de Servei del Servei de Premsa, Titular
Sra. Francesca Sancho i Lladó.

5.- Cap de Secció dels Serveis Administratius,
Titular Sra. Joana Maria Vives i Alario.

6.- Cap de Secció del Servei de Biblioteca,
Titular Sra. Aina Le-Senne i Pascual.

7.- Cap de Negociat de Coordinaci6 Informàtica,
Titular Sr. Gaspar Sabater i Vives.

8.- Cap de Negociat de Publicacions, Titular
Sra. Catalina Fullana i Prohens.

9.- Cap de Negociat de Protocol, Titular Sr.
Joaquim Jaume i Mas.

10.- Administratiu del Servei de Documentació,
Titular Sra. Maria Jerònia Vives i Picornell.

11.- Auxiliar Administratiu Transcriptor, Titular
Sr. Pere Femenia i Roig.

12.- Auxiliar Administratiu Transcriptor, Titular
Sr. Mateu Vich i Coll.

13.- Cap de Seguretat, Titular Sr. Antoni Riera
i Morey.

14.- Telefonista, Titular Sr. Miquel Rigo i Orell.

15.- Uixer-Xofer, Titular Sr. Aureli Santamaria
i Mestre.

16.- Uixer-Xofer, Titular Sr. Miquel Ferriol i
Colom.

2.1.- Convocar concurs de mèrits intern per a
l'adscripció definitiva de les places que es relacionen a
continuació:

Lloc Nº
Places
dot.

Gru
p

Ni
ve
ll

Cap Negociat Premsa 1 B o
C

21

Cap Divulgació
Institucional

1 B o
C

21

Cap Tresoreria i Gestió
Personal

1 B o
C

21

Cap Negociat Serveis
Econòmics

1 B o
C

21

Cap Negociat Traduccions 1 B o
C

21

Cap Negociat Serveis
Tècnics

1 B 21

Administratius de
Comissions

3 C 17

Administratius de Serveis
Administratius

2 C 17

Administratiu de Registre 1 C 17

Administratiu de Serveis
Econòmics

1 C 17

Administratiu de Biblioteca 1 C 17

Auxiliar Premsa 1 D 14

Auxiliar de Protocol 2 D 14

Auxiliar Gabinet de
Presidència

1 D 14

Auxiliar de Registre 1 D 14

Auxiliar de Biblioteca 1 D 14

Auxiliar Fonoteca 1 D 14

Auxiliar Serveis Tècnics 1 D 12

2.2.- La normativa reguladora d'aplicació en el
concurs de mèrits intern serà la següent:

1.- Les places seran convocades mitjançant anunci en
el tauler d'anuncis i els peticionaris disposaran de 4 dies per a
solAlicitar-les mitjançant instància.

2.- La Comissió de Valoració en serà integrada per
l'Hble. Sr. Jesús G. Martínez de Dios, el Lletrat-Oficial Major,
Sr. Ferrer i Cànaves, i el Delegat del Personal de la Cambra Sr.
Cerveró i Sánchez-Capilla.

3.- Les places a les quals es poden adscriure
funcionaris de dos Grups (B o C) seran de preferent adscripció
per als funcionaris del Grup B, si n'és el cas.

4.- Es puntuarà a raó de 0,10 punts per cada mes que
el peticionari hagi prestat els seus serveis en el lloc de feina
solAlicitat amb caràcter provisional.

5.- En cas de produir-se empat entre els solAlicitants
d'una mateixa plaça, s'aplicarà la puntuació obtinguda en les
proves selectives d'accés al cos respectiu.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Valoració del concurs de mèrits intern

per a l'adscripció definitiva de les places que formen part de la
relació de llocs de feina, aprovada per la Mesa del Parlament
en sessió de dia 8 de gener del 1992, i que es troben dotades
pressupostàriament, en reunió celebrada dia 23 de març del
1992, acordà l'adscripció de les places següents:

Lloc Nº
places
dot.

Gru
p

Niv
ell

Cap Negociat Premsa
        Sra. Gabriela C. Tous i
Salas (B)

1 B o
C

21

Cap Divulgació Institucional
        Sr. Pere Planells i Marí (B) 

1 B o
C

21
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Cap Tresoreria i Gestió
Personal
        Sr. Francesc Jiménez i
Bestard (B)

1 B o
C

21

Cap Negociat Serveis
Econòmics
        Sra. Joana M. Vicens i
Vich (B)

1 B o
C

21

Cap Negociat Traduccions
        Sra. Catalina Palmer i
Taura (B)

1 B o
C

21

Cap Negociat Serveis Tècnics
        Sr. Miquel Àngel Ortolá i
Castaño

1 B 21

Administratius de Comissions
        Sr. Jean Pierre Munar i
Arrom
        Sra. Immaculada Clar i
Roca
        Sra. Antònia Claverol i
Serra

3 C 17

Administratius de Serveis
Administratius
        Sra. Catalina Palmer i
Aloy
        Sra. Catalina Juan i Mas

2 C 17

Administratiu de Registre
        Sr. Marcos Miguel Pieras i
Guasp

1 C 17

Administratiu de Serveis
Econòmics
        Sr. Joan Mas i Sureda

1 C 17

Administratiu de Biblioteca
        Sra. Maria Perelló i Mas

1 C 17

Auxiliar Premsa
        Sra. Catalina Binimelis i
Ecker

1 D 14

Auxiliars de Protocol
        Sr. Jaume Munar i Arrom
        Sra. Anna Pilar Albertí i
Cabot

2 D 14

Auxiliar Gabinet de Presidència
        Sra. Margalida Albertí
Albertí

1 D 14

Auxiliar de Registre
        Sr. Jaume Riera i Pou

1 D 14

Auxiliar de Biblioteca
        Sra. Antònia Llabrés i
Cardell

1 D 14

Auxiliar de Fonoteca
        Sr. Eusebio Fuster i Tapias

1 D 14

Auxiliar Serveis Tècnics
        Sr. José Espinosa i Garrido

1 D 12

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d’abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

VII.- CORRECCIÓ D’ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 29.

- Pàgina 1132. Textos en tramitació. Mocions. Apartat A).
La Moció RGE núm. 1492/92 no va ser admesa a tràmit per
la Mesa del Parlament i va ser publicada per error.
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