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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 4792/92, de la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a moda
ADLIB-IBIZA (Mesa de 12 de gener del 1993).

RGE núm. 4799/92, del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a reunions de la
Comissió mixta de seguiment de l'encomanada de gestió en matèria
d'agricultura i pesca (Mesa de 12 de gener del 1993).

RGE núm. 4841/92, del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a composició del
Consell pesquer (Mesa de 12 de gener del 1993).

RGE núm. 4842/92, del Diputat Hble. Sr. Joan B. Gomila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a supressió d'alguns
nivells de reciclatge de català a Ciutadella (Mesa de 12 de gener
del 1993).

RGE núm. 4843/92, del Diputat Hble. Sr. Joan B. Gomila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a nou model escolar
(Mesa de 12 de gener del 1993).

RGE núm. 4844/92, del Diputat Hble. Sr. Joan B. Gomila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a professors que no
han superat els nivells de reciclatge (Mesa de 12 de gener del
1993).

RGE núm. 4845/92, del Diputat Hble. Sr. Joan B. Gomila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inclusió del projecte
lingüístic del centre en l'elaboració del PCC (Mesa de 12 de gener
del 1993).

RGE núm. 4846/92, del Diputat Hble. Sr. Joan B. Gomila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a selec-ció per illes al
concurs de trasllats de personal docent (Mesa de 12 de gener del
1993).

RGE núm. 4914/92, del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a catàleg balear
d'espècies vegetals amenaçades (Mesa de 12 de gener del 1993).

RGE núm. 4915/92, del Diputat Hble. Sr. Joan B. Gomila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a retard a contestar
una sol•licitud de la Delegació diocessana de Menorca (Mesa de 12
de gener del 1993).

RGE núm. 77/93, del Diputat Hble. Sr. Joan B. Gomila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a projecte de
normalització lingüística del centre (Mesa de 19 de gener del 1993).

RGE núm. 78/93, del Diputat Hble. Sr. Joan B. Gomila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a reforma educativa i
normalització lingüística (Mesa de 19 de gener del 1993).

RGE núm. 80/93, del Diputat Hble. Sr. Joan B. Gomila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a venda de manuscrits
literaris a la Biblioteca de Catalunya (Mesa de 19 de gener del 1993).

RGE núm. 81/93, del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment del Decret
13/1992, de 13 de febrer, de la Conselleria d'Ordenació del Territori
-anàlisis d'aigües (Mesa de 19 de gener del 1993).

RGE núm. 82/93, del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment del Decret
13/1992, de 13 de febrer, de la Conselleria d'Ordenació del Territori
-abocament d'aigües contaminadores (Mesa de 19 de gener del 1993).

RGE núm. 83/93, del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment del Decret
13/1992, de 13 de febrer, de la Conselleria d'Ordenació del Territori
-retard en la tramesa de l'informe a l'Ajuntament des Mercadal (Mesa
de 19 de gener del 1993).

RGE núm. 84/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a construcció
d'instal•lacions fixes a s'Amarador (Mesa de 19 de gener del 1993).

RGE núm. 86/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a convenis amb ajuntaments
(Mesa de 19 de gener del 1993).

RGE núm. 88/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a utilització indeguda
d'aigua per part de l'empresa Bon Sossec (Mesa de 19 de gener del
1993).

Palma, a 25 de gener del 1993.
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 156 del

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

A la Comissió d'Economia del passat dia 11 de novembre,
l'Hble. Sr. Conseller d'Indústria va assegurar que el Grup
Parlamentari SOCIALISTA seria avisat per participar a la reunió
del Patronat de la Moda (ADLIB.IBIZA), que compartia la
preocupació del sector i que manifestava la seva intenció de cessar
el lliurament de partides pressupostàries a una indústria dubtosa.

Després de les darreres declaracions contradictòries fetes
a l'illa d'Eivissa:

Pensa mantenir les partides de promoció industrial per al
sector tèxtil de Moda Adlib de cara al 1993, sense conèixer quina és
la situació actual de l'esmentada indústria (nombre de treballadors,
empreses, xifres de vendes, etc.)?

Amb quina finalitat s'atorgarà la partida de 15.000.000 de
pessetes d'aquest any, a quines manifestacions concretes?
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Quines són les necessitats de moda, segons el Patronat
i quin és el seu parer?

Es farà un estudi exhaustiu del sector per conèixer la
situació real?

No s'hauria de canviar o no seria més adequat que tot el
programa fos competència de la Conselleria de Turisme, amb el
concepte de Promoció de l'illa d'Eivissa?

Palma, a 30 de novembre del 1992.
El Diputat:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Malgrat les reiterades peticions formulades pel grup de
consellers de l'EEM al Consell Insular de Menorca, la Comissió
Mixta d'encomana de gestió en matèria d'agricultura i pesca al
Consell Insular de Menorca no s'ha reunit des de fa
aproximadament sis mesos.

Per quin motiu no s'ha reunit l'esmentada Comis-sió
mixta de seguiment?

Quan pensa la conselleria que es podrà reunir?

Pensa la conselleria mantenir el ritme de reunions
d'aquest darrer mig any, és a dir, una reunió cada sis mesos, per a
l'any 1993?

Com valora la conselleria el fet que s'hagi incomplert de
forma flagrant el que es preveu a l'article 2.3 del Decret
d'encomana, quan es disposa que "es reunirà com a mínim una
vegada cada tres mesos"?

Manté la conselleria sense aprovar els programes
d'actuació en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca per al 1993
que, segons l'esmentat decret han de ser elaborats per la Comissió
mixta de seguiment?

Palma, a 16 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Al BOCAIB núm. 145, d'1 de desembre del 1992, es
publica el Decret 84/1992, de 18 d'octubre, de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, pel qual es modifica la composició del
Consell pesquer.

Per quin motiu no hi formen part els Consells Insulars de
Menorca i Eivissa i Formentera, atès que tenen encomanada la
gestió ordinària en matèria de pesca?

Palma, a 17 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu alguns nivells de reciclatge de català per
a mestres no es realitzaran durant aquest curs a Ciutadella?

Què ha motivat la supressió del tercer nivell de reciclatge
per a mestres?

Palma, a 28 de desembre del 1992.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Director general d'educació manifestava en una
entrevista feta per la revista Pissarra que es treballava en una
legislació més oberta i es preparava un model escolar que
contemplàs l'ensenyament de la nostra realitat lingüística, cultural,
social, ...

Quines mesures s'han pres en aquest sentit?

Com s'elabora aquest model?

Amb la participació de quins col•lectius de l'ensenyament
s'elabora?

Quan serà conclòs aquest model?

Quina actitud té la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, en relació a facilitar l'adaptació dels centres
d'ensenyaments mitjans a la realitat social i econòmica de les
poblacions on són ubicats?

Palma, a 28 de desembre del 1992.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quin és el capteniment de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports amb els professors de les Illes que han aprovat
les oposicions sense superar la prova de català, i després de tres o
cinc anys encara no han superat els nivells de reciclatge
corresponents, tal com marca l'Ordre d'aquesta conselleria de dia
29.8.86?

Palma, a 28 de desembre del 1992.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports no ha realitzat les accions oportunes per tal que els centres
d'ensenyament de les Illes incloguin un projecte lingüístic del
centre en el PCC que elaboren actualment?

Palma, a 28 de desembre del 1992.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el passat concurs de trasllats de personal docent del
MEC hi havia la possibilitat d'elegir destí definitiu per províncies
o, en el cas de Canàries, per illes. Això suposa un greuge
comparatiu per als professors que volen accedir al destí definitiu
a les Illes Balears, en no poder mostrar la seva preferència per
alguna de les illes, amb el millorament que això pot suposar en
l'adjudicació de places definitives als professors.

Quines accions pensa dur a terme la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports per tal que en el proper concurs de
trasllats els professors puguin fer la seva selecció per illes, tal com
es fa a Canàries?

Palma, a 28 de desembre del 1992.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pel Decret 24/1992, de 13 de març, de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, es va establir el catàleg balear d'espècies
vegetals amenaçades.

Quantes espècies, subespècies o poblacions s'han inclòs al
catàleg fins al dia d'avui?

Quina divulgació s'ha fet d'aquesta inclusió per tal de
donar la informació obligada, davant el fet que es prohibeix
"qualsevol actuació no autoritzada de destrucció, mutilació, tala,
desarrelament, arrabassada o recol•lecció d'aquestes espècies"?

Palma, a 30 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons manifestacions fetes pel representant de la
Delegació diocessana de joventut de Menorca a diferents mitjans
d'informació d'aquesta illa, des de la Direcció General de Joventut
s'ha tardat quasi dos mesos a contestar una sol•licitud per mantenir
una entrevista.

El motiu d'aquesta sol•licitud era parlar de qüestions
relacionades amb la joventut de Menorca i sobre una trobada de
joves que organitza aquesta entitat.

Per quin motiu la Direcció General de Joventut va tardar
dos mesos a contestar una sol•licitud feta per la Delegació
diocessana de Menorca per tal de mantenir una entrevista?

Palma, a 30 de desembre del 1992.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin seguiment dels projectes de normalització lingüística
dels centres ha fet o pensa fer la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports de les Illes Balears?

Quin assessorament dels centres es dóna des de
l'administració educativa CAIB, MEC en l'aplicació dels programes
de normalització lingüística?

Palma, a 13 de gener del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tot entenent que la catalanització ha de ser plena de cara
a normalitzar lingüísticament l'ensenyament, caldria que es
concretessin els diversos períodes i el percentatge en què s'anirà
formalitzant la implantació de la llengua catalana en els
currículums escolars.

Atès que la normalització lingüística educativa
comporta, alhora, disposar de material didàctic adequat, quines
són les accions que es pensen impulsar en aquest sentit?

Palma, a 14 de gener del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Davant la compra que ha fet la Biblioteca de Catalunya
a un anticuari de Palma de manuscrits literaris i fons documentals
d'autors mallorquins dels segles XVII, XVIII i XIX, compra que
inclou inèdits dels primers enciclopedistes, obres de teatre
neoclàssiques i les primeres iniciatives per a la normalització del
català, per una quantitat de 10 milions de pessetes:

Quines gestions va fer la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports per tal que aquestes obres quedassin a
biblioteques o arxius de Mallorca?

Per quin motiu no es va actuar per tal d'adquirir aquestes
obres?

Hi ha intenció de fer les gestions pertinents per tal que
aquestes obres tornin a les Illes?

Palma, a 14 de gener del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons l'informe emès per la Direcció General del Medi
Ambient amb data 20 de juliol del 1992, després d'efectuar
anàlisis d'aigua a la "bassa de darrera la platja de Cala Tirant", es
detecta "una contaminació fecal elevada", de tal manera que, atès
que "la bassa està ubicada molt aprop de la platja ... seria molt
recomanable evitar que els nins hi juguin o nedin."

Atès el problema que implica l'existència d'un nivell de
contaminació elevat de l'aigua provinent del torrent de Tirant, on
s'aboquen les aigües provinents de la depuradora des Mercadal, i
que aquestes desemboquen a la platja de Tirant, i concretament es
concentren a l'esmentada "bassa de darrera la platja", on hi poden
jugar fillets:

Quines mesures s'han pres des del Govern per tal
d'informar degudament els ciutadans que tot l'estiu han utilitzat
aquesta platja, que no era convenient nedar o jugar prop de la bassa
esmentada?

Té coneixement el Govern que l'Ajuntament des Mercadal
hagi pres algun tipus de mesura o iniciat alguna actuació a partir del
coneixement de l'existència d'aquest problema?

Ha fet el Govern alguna recomanació a l'ajuntament en
aquest sentit?

Per quin motiu no es remet l'informe a l'ajuntament fins el
mes de novembre, quan òbviament ja no existeix el perill que els
fillets que utilitzen la platja "nedin o juguin" dins la bassa
esmentada situada molt prop de la platja?

És obvi que si es recomana no nedar ni jugar en aquesta
aigua és per motius sanitaris. Quins problemes podria ocasionar el
fet de nedar en aquesta bassa d'aigua contaminada?

Es Mercadal, a 13 de gener del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons es desprèn de l'informe sobre la situació de
l'estació depuradora del municipi des Mercadal, emès per la
Direcció General del Medi Ambient, amb data 27 d'agost del 1992,
les aigües que s'aboquen al torrent, una volta depurades, contenen
"una alta taxa de concentració de DQO, DBO i SS", que "superen
els límits fixats al Decret 13/1992 per a abocaments a torrents".

Quines actuacions ha emprès o pensa emprendre el
Govern de les Illes Balears per tal d'assegurar el compliment del
decret esmentat?

Quins problemes pot causar l'abocament d'aquestes aigües
contaminades, quan superen els límits que el Govern ha fixat?

Qui és el responsable d'aquest incompliment?

Una volta comprovat que les aigües que s'aboquen superen
els límits permesos, quines mesures de control es prenen per tal de
fer possible un seguiment constant del problema?
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Coneixent que, segons l'informe esmentat, el torrent
travessa diferents finques on s'hi troben explotacions ramaderes i
"s'agafa l'aigua per regar menjar del bestiar", quines actuacions ha
iniciat el Govern de les Illes Balears per tal d'impedir aquesta
utilització, atès que l'aigua no reuneix les condicions que
especifica el Decret 13/1992?

S'ha informat els pagesos de la zona que l'aigua del
torrent no és utilitzable per regar?

Quins problemes es poden ocasionar si es rega amb
aquestes aigües?

S'ha comprovat si s'han donat problemes en el bestiar de
les finques per on passa el torrent, per possible consum d'aigua
contaminada?

Es Mercadal, a 13 de gener del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons es desprèn de l'informe sobre la situació de
l'estació depuradora del municipi des Mercadal, emès per la
Direcció General del Medi Ambient, amb data 27 d'agost del
1992, les aigües que s'aboquen al torrent, una volta depurades,
contenen "una alta taxa de concentració de DQO, DBO i SS", que
"superen els límits fixats al Decret 13/1992 per a abocaments a
torrents".

És obvi que aquesta constatació obliga l'administració
responsable a prendre mesures correctores, de la forma més
immediata possible, així com a informar els possibles usuaris
d'aquestes aigües (els pagesos de la zona que segons l'informe la
utilitzen per regar) dels problemes que pot ocasionar el seu ús
quan se superen els límits de contaminació que es marquen.

Com és possible, per tant, que si es detecten aquests
problemes a partir d'uns informes que daten del mes d'agost, no es
notifiqui a l'Ajuntament des Mercadal fins el 3 de novembre, en
un escrit remès per una via tan ràpida que no té registre d'entrada
fins el 26 de novembre del 1992?

Què opina el Govern de la "celeritat" d'aquesta actuació?

Quins són, segons el Govern, els "efectes oportuns" que
suposadamnent ha de provocar el coneixement d'aquest escrit per
part de l'Ajuntament des Mercadal?

Té coneixement el Govern dels "efectes" oportuns que
ha provocat el coneixement d'aquesta informació per part de
l'Ajuntament des Mercadal?

Es Mercadal, a 13 de gener del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'Ajuntament de Santanyí ha aprovat recentment el
projecte de construcció d'unes instal•lacions fixes sobre la platja de
s'Amarador.

Quina és l'actitud del Govern de les Illes Balears al
respecte?

Palma, a 13 de gener del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la resposta que ens ha estat remesa per la
Conselleria Adjunta a la Presidència, en contestació a una pregunta
-RGE núm. 2524/92-, formulada per aquest diputat, la modificació
de crèdit de 60.000.000 de pessetes de la partida
11000.112100.62000, es realitzà per efectuar convenis amb alguns
ajuntaments.

S'han establert més convenis o concedit més ajudes per
part de la Presidència als ajuntaments? A quins i per quina
quantitat?

Quins criteris regulen la concessió d'aquestes ajudes o
convenis? S'ofereixen a tots els ajuntaments?

Palma, a 13 de gener del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sobre el fet denunciat en els mitjans de comunicació de la
utilització indeguda de l'aigua de dos pous per part de l'empresa Bon
Sossec, obviant una denegació expressa de la Conselleria de
Comerç i Indústria:

Amb quina data va denegar el Govern de la Comunitat
Autònoma la petició d'extracció d'aigua dels pous esmentats?

A partir d'aquesta data, tot i essent públic que Bon Sossec
continuava amb l'abstracció il•legal de l'aigua, quantes i quines
inspeccions ha efectuat la Conselleria de Comerç i Indústria?
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Quines mesures ha pres fins al dia d'avui, la Conselleria
de Comerç i Indústria, per tal que l'aplicació de la llei sigui la
mateixa per a tots els ciutadans, i més encara en aquest cas en què
hi ha vinculats socis i amics del President de la Comunitat
Autònoma i del batle de Palma? 

Palma, a 15 de gener del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 4807/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a dotació de les UVIS MÔBILS del Centre coordinador
d'urgències de Mallorca  (Mesa de 12 de gener del 1993).

RGE núm. 4821/92, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a declarar nul•la la modificació de crèdit per 425 milions
de pessetes i destinació d'aquesta partida pel projecte i iniciació de
les obres de l'hospital comarcal d'Inca (Mesa de 12 de gener del
1993).

RGE núm. 21/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a anul•lació d'autoritzacions concedides a l'empara del
Decret 30/1984 que encara no disposen de llicència municipal
d'obres (Mesa de 19 de gener del 1993).

RGE núm. 75/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a comunicació als ajuntaments dels resultats de les anàlisis
efectuades a l'EDAR (Mesa de 19 de gener del 1993).

Palma, a 25 de gener del 1993.
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 proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La Gerència d'Atenció Primària de l'Insalud de Mallorca
ha inciat la posada en marxa del Centre Coordinador d'Urgències
(061) com a centre únic per a la recepció d'assistència urgent.

Cal valorar positivament la creació d'un telèfon únic de
tres xifres (061), destinat a la recepció de demandes d'assistència
d'urgències i emergències sanitàries de tot Mallorca. Aquest servei
comptarà amb tres estacions base (Palma, Inca i Manacor).

Per a la resposta a les emergències el sistema disposarà
de tres UVI mòbils. Aquests equips estaran integrats cada un per
un metge d'emergències, un conductor i un ajudant amb
coneixements d'emergència a nivell de socorrista. Tan sols
eventualment es comptarà amb personal d'infermeria a les UVI
mòbils.

La inexistència a aquestes unitats mòbils d'ajudants tècnics
sanitaris (ATS) sembla establerta tan sols per criteris d'estalvi
econòmic, i no en absolut per raons d'assistència sanitària, amb
clara contradicció amb els sistemes d'emergència adoptats a altres
comunitats autònomes, que sense excepcions inclouen sempre
personal d'infermeria, oferint, per tant, una millor atenció.

Aquestes UVI mòbils sembla que ja han estat contractades
amb una empresa externa a l'Insalud.

És per tot això que el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Delegat del
Govern de l'Estat a les Illes Balears que la Gerència d'Atenció
Primària de l'Insalud de Mallorca reconsideri els criteris seguits per
dotar les UVI mòbils del Centre Coordinador d'Urgències de
Mallorca, incorporant-hi personal qualificat d'infermeria.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Delegat del
Govern que en tota la posada en marxa del Centre Coordinador
d'Urgències es tenguin en compte les propostes dels col•lectius de
professionals sanitaris i d'usuaris, evitant la precipitació i la
improvisació en l'organització del sistema.

Palma, a 17 de desembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El Govern de la Comunitat Autònoma va destinar 425
milions de pessetes per subscriure una ampliació de capital de la
Societat Balear de Capital Risc, i perquè aquesta subscrivís una
ampliació de capital per al cementiri "Bon Sossec".

Aquesta utilització de diners públics no ha estat
suficientment explicada ni justificada. Precisament per això, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA considera que els diners utilitzats han
de ser reintegrats a la caixa de la Comunitat Autònoma.

Altrament, existeix una demanda social d'un hospital
comarcal a Inca, hospital promès reiteradament pel Govern de la
Comunitat Autònoma.

Per tot això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
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1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a declarar nul•la la modificació de crèdit
núm. 236/92 de 425.000.000 de pessetes que subscriu l'ampliació
de capital de la Societat Balear de Capital Risc i que l'esmentada
quantia es reintegri a la caixa de la Comunitat Autònoma.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que es destinin els 425 milions de
pessetes esmentats al projecte i iniciació de les obres de l'hospital
comarcal d'Inca l'any 1993.

Palma, 16 de desembre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Segons dades facilitades oficialment pel Govern de la
Comunitat Autònoma al Grup Parlamentari SOCIALISTA, un
nombre molt important de places d'allotjaments turístics, en hotels
i apartaments, disposen d'autorització prèvia de la Conselleria de
Turisme a l'empara del Decret 30/1984, de 10 de maig ("decret de
30 metres quadrats de solar per plaça"), que va ser derogat, per
l'entrada en vigor del Decret 103/1987, de 22 d'octubre ("decret de
60 metres quadrats per plaça"), sense que en el temps
transcorregut hagin obtingut autorització d'obertura.

Atès que la construcció d'aquestes places d'acord amb
una regulació poc exigent, derogada fa més de cinc anys,
suposaria un cop molt fort a la qualitat i competitivitat del sector
turístic de les Illes Balears, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Govern de la Comunitat Autònoma procedirà a
l'anul•lació de totes les autoritzacions prèvies concedides a
l'empara del Decret 30/1984, de 10 de maig, sobre mesures
d'ordenació d'establiments hotelers i allotjaments turístics, que
encara no disposen de llicència municipal d'obres. 

Palma, 13 de gener del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

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

El retard constatat en la remissió als ajuntaments dels
resultats de les anàlisis efectuades a les EDAR, representa una
dificultat a l'hora d'emprendre mesures correctores, en el cas que
s'hi hagin detectat anomalies en el seu funcionament.

En el cas concret de l'EDAR des Mercadal a l'illa de
Menorca, on la contaminació afectava una platja, aquests retard han
pogut ocasionar perills immediats per a usuaris i banyistes -segons
advertia l'informe tècnic de la Direcció General del Medi Ambient.
Aquests informes estavenb en mans de la conselleria des del 20 de
juliol, no arriben a l'ajuntament fins al 28 de novembre del mateix
any, quan la temporada estiuenca ja ha passat.

És per açò que el Grup Parlamentari PSM i EEM presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
comunicar d'immediat als ajuntaments i al consell insular respectiu,
els resultats de les anàlisis efectuades a les estacions depuradores
d'aigües residuals (EDAR), per tal que es puguin prendre les
mesures correctores, si fa al cas, amb la urgència pertinent. 

Es Mercadal, 13 de gener del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4840/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a mesures contra l'empait sexual en el món del treball, amb
qualificació de tramitació davant comissió (Mesa de 12 de gener del
1993).

RGE núm. 85/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a campanya de promoció de l'adquisició de productes
agroalimentaris de les illes, amb qualificació de tramitació davant
comissió (Mesa de 19 de gener del 1993).

Palma, a 25 de gener del 1993.
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 proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

L'empait sexual en el lloc de treball és un comportament
més habitual del que en general es pensa. És un fenomen que afecta
fonamentalment, però no exclusivament, les dones. Alguns grups
específics són particularment vulnerables a l'empait sexual.
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Els estudis realitzats en diversos estats membres de la
Comunitat Europea que documenten la relació entre el risc
d'empait sexual i la vulnerabilitat percebuda per la persona que
n'ha estat objecte, indiquen que les dones divorciades o separades,
les joves i les que s'incorporen per primera vegada al mercat de
treball, les que tenen una contractació laboral precària o irregular
i les que pertanyen a minories racials, són les més vulnerables.

Així mateix, els homes homosexuals i els joves també
són vulnerables a l'empait sexual.

Aquest comportament condiciona l'entorn laboral i té
efectes negatius sobre la salut, la confiança, la moral i el
rendiment de les persones que el pateixen.

L'ansietat i l'estrés que produeix l'empait sexual poden
fer que les persones que el pateixen demanin baixes per malaltia,
siguin menys eficaces en la feina o abandonin el seu lloc de
treball.

L'empait sexual té també conseqüències per a les
empreses, ja que afecta directament la rendabilitat de l'empresa,
atès que el clima agradable en el treball és un dels factors
essencials d'augment de la productivitat.

És un obstacle, a més, per a l'adequada integració de les
dones en el món del treball.

Totes aquestes raons han fet que en el marc europeu
(Parlament europeu, Consell de Ministres) s'aprovés un codi de
conducta sobre les mesures per tal de fer front a l'empait sexual.

Concretament, el Comitè consultiu d'igualtat
d'oportunitats d'homes i dones, en el seu dictamen de 20 de juny
del 1988, recomanava de forma unànime que s'adoptessin una
recomanació i un codi de conducta relatius a l'empait sexual en el
lloc de feina.

Amb tots aquests precedents, la Comissió de les
comunitats europees va formular, el 27 de novembre del 1991, la
recomanació dels estats membres "que adoptin les mesures
necessàries per tal de fomentar la consciència que la conducta de
naturalesa sexual i altres comportaments basats en el sexe, que
afecten la dignitat de la dona i l'home en el treball, incloent la
conducta de superiors i companys, resulta inacceptable si aquesta
conducta és indesitjada, irraonable i ofensiva per a la persona que
n'és objecte, i es crea un entorn laboral intimidatori, hostil o
humiliant ..."

La comissió va redactar i aprovar igualment un Codi de
conducta sobre les mesures per a combatre l'empait sexual.

Per tot açò, i atès que les Illes Balears no són una
exepció en la presència de l'empait sexual en el món del treball, és
pel que el Grup Parlamentari PSM i EEM presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a constituir un grup de treball integrat per
les organitzacions empresarials, sindicals i associacions de dones,
que analitzi la situació a les Illes Balears pel que fa a l'empait
sexual en el món del treball i especialment:

a) El nivell d'incidència.
b) La tipologia d'empait que es produiex.
c) Les reaccions que provoca en les persones afectades.
d) L'opinió dels empresaris i empresàries, treballadors i

treballadores.
e) Les mesures que uns i altres proposen per a fer-hi front.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
editar i difondre entre les empreses, les organitzacions empresarials
i sindicals, les associacions de dones i tots els interessats, el codi de
conducta sobre les mesures per a fer front a l'empait sexual elaborat
per la Comissió de les comunitats europees.

Palma, desembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

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

Les dificultats amb què es troben els pagesos a l'hora de
comercialitzar els seus productes, el problema dels excedents de
determinades produccions d'aliments de qualitat, obliga a cercar
nous mercats, és a dir, nous sectors de consumidors. No obstant açò,
les dificultats que representa la introducció dins noves xarxes de
comercialització per competir amb altres productes, desincentiva
moltes vegades aquests intents.

En canvi, solem oblidar-nos que a les Illes comptam amb
un mercat, amb un grup de consumidors potencials, que no reben
pràcticament els missatges destinats a incentivar els productes aquí
produïts. De cinc a sis milions de turistes visiten anualment les Illes
Balears, i tots ells són susceptibles de consumir els productes de
qualitat que, si se saben incentivar de forma suficient, poden resultar
un magnífic obsequi per a amics i familiars. 

És, precisament, un objectiu de la nova política turística,
fer arribar imatges de l'oferta de les Illes que rompin l'esquema
simple de sol i platja, i no dubtam que l'oferta d'una gastronomia
peculiar pot resultar atraient.

En qualsevol cas, serà necessari donar a conèixer que a les
Illes Balears es produeixen aliments d'alta qualitat, que aquests
compten amb el control sanitari adequat, i millorar la seva
presentació, tasques en les quals l'Administració pot oferir la
col•laboració i l'ajut econòmic.

Una campanya orientada a aconseguir que cada família de
turistes que visiten les Illes Balears s'endugui una peça de formatge
de Menorca, algun embotit o una botella de vi de Mallorca amb
denominació d'origen, és perfectament possible i ja existeixen
experiències prou exitoses a d'altres comunitats autònomes.

D'altra banda, el fet que la majoria de restaurants i bars de
les Illes no ofereixin els vins de Mallorca amb D.O. o el formatge
de Maó, també amb D.O., és indicatiu de com s'està descuidant el
mercat més proper per a aquests productes dels quals depenen una
part important dels pagesos de les Illes.
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És per tot açò que el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a iniciar una campanya, especialment dirigida als
turistes que visiten les Illes, per tal de promoure l'adquisició de
productes agroalimentaris de qualitat, i especialment els que
compten amb denominació d'origen.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
establir una línia d'ajut específic per als consells reguladors de les
denominacions d'origen existents a les Illes Balears, per tal que
aquests puguin iniciar una campanya destinada a aconseguir que
els seus productes siguin presents a les cartes dels establiments de
restauració de les Illes.

Palma, 12 de gener del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 4831/92, del Govern de la CA , relatiu a

sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller Adjunt a la
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 12 de gener del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
Adjunt a la Presidència, acompanyat de la Sra. Presidenta de la
Comissió interdepartamental de la dona, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre temes propis de la
Comissió interdepartamental de la dona.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 74/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM ,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació Territorial.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 19 de gener del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre la situació de la
depuradora des Mercadal de Menorca i les mesures preses per tal de
garantir el seu correcte funcionament, així com el control dels
efluents que s'aboquen al torrent de Tirant i que han acabt
contaminant la platja de Tirant.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

4528/92. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 19 de gener del 1993, en relació amb l'escrit RGE núm.
94/93, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el
qual se sol•licita la retirada de la Proposició no de llei RGE núm.
4528/92, relativa a petició d'indult per a Vicente Ortiz (BOPIB núm.
57, de 9 de desembre del 1992), acordà d'acceptar-ne la retirada.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials al

Projecte de llei del parc d'innovació balear. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 19 de gener del 1993, a la vista de l' escrit RGE núm.
96/93, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, acordà
d'ampliar el termini d'esmenes parcials al projecte de Llei del Parc
d'innovació balear fins a dia 1 de febrer d'enguany, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a adjudicació de la plaça de Tècnic de sistemes

del Parlament de les Illes Balears, en règim laboral fix.

Conformement amb l'establert per les bases de la
convocatòria publicada al BOPIB núm. 40, de dia 6 d'agost del
1992, un cop informada la Mesa de la Cambra dels resultats de les
proves de selecció realitzades per cobrir la plaça convocada, i
conformement amb el que disposa l'article 9 de l'Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, el President del
Parlament, oïda la Mesa, ha resolt d'adjudicar la plaça al Sr.
Antoni Carmona i Damians i nomenar-lo Tècnic de sistemes del
Parlament de les Illes Balears, en règim laboral fix, i amb efectes
de dia 1 de gener del 1993.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de gener del 1993.
El President del Parlament:
Cristófol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a Informe presentat pel Servei de Publicacions

de la Cambra.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 12 de gener del 1993, després d'examinar l'Informe
presentat pel Servei de Publicacions respecte d'una nova
composició del Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears,
acordà d'aprovar-lo en tots els seus termes.

L'Informe esmentat queda dipositat al Registre General
de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra, a disposició de tots els
grups parlamentaris.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera. 

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 58.

- Pàgina 2022, Ordre de Publicació.
On diu: Aquest termini finalitzarà dia 1 de febrer, a les 13 hores.
Ha de dir: Aquest termini finalitzarà dia 17 de febrer, a les 13
hores.

- Pàgina 2026, Article 28.
On diu: ... especialment allò que es refereix als mitjans la
transferència dels quals va ser acordada. 
Ha de dir: ... especialment allò que es refereix als mitjans la
transferència dels quals va ser acordada, els consells hi podran
renunciar.

B) Correcció errates BOPIB núm. 59.

- Pàgina 2053, Article 14.
On diu: ... un fons de 220.000.000,- de pessetes 
Ha de dir: ... un fons de 200.000.000,- de pessetes

C) Correcció errates BOPIB núm. 61.

- Pàgina 2114, Ordre de Publicació, B).
On diu: ... convocar sessió extraordinària ... 
Ha de dir: ... convocar, mitjançant el procediment d'urgència, sessió
extraordinària
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