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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 258/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports, relativa a
política general en matèria de biblioteques. (Mesa de 18 de febrer
del 1993).

RGE núm.340/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Molt Hble. Sr. President del Govern de la CA, relativa a mesures
i propostes que pensa dur a terme per fer front a l'actual crisi
política, econòmica i social. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm.357/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA, relativa a execució del programa 5B. (Mesa de
18 de febrer del 1993).

Palma, a 18 de febrer del 1993.
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

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la cambra,
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports, la
següent interpel•lació per tal que sigui debatuda en el ple de la
cambra. 

Política general en matèria de biblioteques.

Palma, a 29 de gener del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El diputats sotasignants, adscrits al Grup Parlamentari

SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 149, 61.2
i 95 del Reglament de la cambra, formula al President del Govern
de la Comunitat Autònoma la següent interpel•lació per tal que
sigui debatuda en el ple de la cambra per sessió extraordinàcia i
pel procediment d'urgència. 

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, davant la
paralització política de l'executiu en la delicada situació en què es
troba la nostra Comunitat Autònoma, interpel•la el President de la
Comunitat sobre les propostes i mesures que pensa dur a terme per
fer front a l'actual crisi política, econòmica i social.

Palma, a 8 de febrer del 1993.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la cambra,
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la següent
interpel•lació per tal que sigui debatuda en el ple de la cambra. 

Execució del programa 5B.

Sobre l'execució del programa operatiu "Foner"
d'intervencions estructurals a zones rurals de les Illes Balears
incloses a l'objectiu 5B de la Comunitat Europea.

Palma, a 8 de febrer del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 286/93, del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a descentralització del
consell agrari. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 303/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a autorització de tala de
pins a Gènova. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 304/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a actuacions en tales de
pins. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 305/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a resultats d'expedients
sancionadors per tales. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 306/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a construcció de carrils per
a bicicletes a carreteres. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 307/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a construcció de carrils per
a bicicletes a noves carreteres. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 308/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a infrastructura per a
l'execució del Pla de formació de funcionaris. (Mesa de 18 de febrer
del 1993).

RGE núm. 309/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a ajudes a cooperatives i
autoocupació. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 317/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a preparació de
la Conselleria de Cultura per al traspàs de competències en educació.
(Mesa de 18 de febrer del 1993).
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RGE núm. 324/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a finançament
del braç exterior del port de Ciutadella. (Mesa de 18 de febrer del
1993).

RGE núm. 325/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a filtre de la
incineradora de Son Reus. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 326/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment dels
acords del Parlament sobre la gestió dels residus sòlids urbans.
(Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 327/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment de les
directives europees sobre incineració. (Mesa de 18 de febrer del
1993).

RGE núm. 328/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inspeccions i
medicions realitzades a través del laboratori de medi ambient
industrial. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 329/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inspeccions a
fàbriques de ciment. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 330/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvencions de la CE
al pla de Sant Jordi. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 331/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inspeccions
realitzades a parcel•lacions per a "horts familiars". (Mesa de 18 de
febrer del 1993).

RGE núm. 345/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a recuperació
i obertura del Museu de Menorca. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 346/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a recuperació
del Bastió de Sa Font i el castell de Sant Nicolau. (Mesa de 18 de
febrer del 1993).

RGE núm. 347/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a idoneïtat
especial. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 348/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
desallotjament de Cales Coves. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 349/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a viatges a la
neu. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 350/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a curs de
ràdio difusió. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 359/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment del Decret
93/1992. (Mesa 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 360/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a construcció d'una
residència a Vilafranca. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 368/93, del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a concessions
d'autoritzacions de pesca. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 378/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra i
Busquets, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a concessió
als canals de TV privats a les mateixes freqüències que TV3 i canal
33. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 391/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra i
Busquets, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a demolició de
les cases de Son Forteza de Palma. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

Palma, a 18 de febrer 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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita. 

Pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca descentralitzar
el Consell Agrari de les Illes Balears en consells agraris insulars, tal
i com s'ha manifestat a través d'alguns mitjans de comunicació?

Amb quins criteris de participació?

No pensa la Conselleria d'Agricultura que aquesta
iniciativa pot resultar contradictòria amnb el procés previst de
transferències o delegacions de competències als consells insulars?

Palma, a 28 de gener del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha autoritzat la Conselleria d'Agricultura una important
tala de pins a es Collet i a es Vall Tranquil a sa Coma de Gènova?

Quin nombre de pins s'ha autoritzat talar? Quan s'ha
realitzat aquesta autorització?
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Ha autoritzat la Conselleria d'Agricultura l'obertura de
camins?

Ha rebut la Conselleria d'Agricvultura denúncies de
veinats directament o a través de la policia municipal de Palma?

Què ha fet davant aquestes denúncies?

Quin seguiment fa la Conselleria d'Agricultura d'aquesta
tala de pins?

Té coneixement que les branques i la fullaca no han estat
recollides i que poden significar un gran perill d'incendi?

Quines mesures ha pres la Conselleria arrel del darrer
incendi que tingué lloc aquest estiu passat i que afectà greument
els voltants de Na Burguesa?

Palma, a 1 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres la Conselleria d'Agricultura per
tal de fer efectiu el que preveu la Llei d'espais naturals respecte de
la tala de pins dins àrees naturals d'especial interès?

A quines zones s'han donat les actuacions?

Quina avaluació en fa dels resultats la Conselleria
d'Agricultura?

Palma, a 1 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el resultat dels expedients sancionadors
11/91 i 2/92, que va incoar la Conselleria d'Agricultura amb motiu
de tales d'alzines sense autorització?

Palma, a 1 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les Illes
Balears durant l'any 1992 per tal de construir carrils per a bicicletes
a les carreteres ja existents?

Palma, a 1 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les Illes
Balears durant l'any 1992 per tal de construir carrils per a bicicletes
a les carreteres de nova construcció?

Palma, a 1 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Amb quina infrastructura compta el Govern de les Illes
Balears per tal d'executar el Pla de formació de funcionaris de la
CAIB?

Palma, a 1 de febrer del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

El Decret 63/92 estableix les ajudes a cooperatives i
autoocupació, quantes demandes s'han presentat en aquest sentit?,
quines ajudes s'han concedit i per quina quantia?

Palma, a 2 de febrer del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Com s'ha preparat la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports quant a l'estructura interna per al traspàs de
competències en educació que preveu la Llei Orgànica del 23 de
desembre del 1992?

Palma, a 3 de febrer del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quin compromís té el Govern de les Illes Balears amb
l'Ajuntament de Ciutadella per finançar la construcció del braç
exterior del port de Ciutadella?

Palma, a 4 de febrer del 1993.
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Té en compte la Conselleria d'Indústria respecte al filtre
de la projectada incineradora de residus sòlids urbans de Son
Reus, que els filtres no eliminen la majoria de partícules
orgàniques, que no redueixen les substàncies tòxiques que es
produeixen durant les operacions d'incineració i que no preveuen
la síntesi de nous compostos tòxics?

No pensa la Conselleria d'Indústria que a posteriori els
filtres poden ser un nou medi contaminant?

Quina previsió existeix quan els filtres s'hagin de
renovar? A on aniran els vells?

Palma, a 4 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines són les previsions en el Pla director per a la gestió
de residus sòlids urbans a l'illa de Mallorca per tal de complir els
acords del Parlament de les Illes Balears:

"El Pla haurà de promeoure mesures per tal de fomentar
els sistemes de separació domèstica de residus, per aconseguir una
aplicació més eficaç del reciclatge".

"El Pla haurà d'incloure previsions educatives tant per a
l'àmbit escolar com per a la resta dels àmbits socials respecte de la
generació i la gestió domèstiques dels RSU"?

Palma, a 4 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Creu la Conselleria d'Indústria que el projecte
d'incineradora de Son Reus compleix les directives de la Comunitat
Europea per a la reducció de la contaminació procedent
d'instal•lacions noves o existents d'incineració de residus?

Com preveu la Conselleri d'indústria la problemàtica de
la incineració de residus perillosos? Es preveu la proposta de
directiva comunitària que exigirà valors límits molt estrictes pels
fums que emeten i el reciclatge de les aigües residuals producte de
la incineració?

Palma, a 4 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins han estat els resultats de les medicions i inspeccions
realitzades a través del laboratori de medi ambient industrial de la
Conselleri d'Indústria durant l'any 1992?

A quins eestabliments s'ha realitzat? Amb quins resultats?

Quines actuacions s'han derivat d'aquestes inspec-cions?

Palma, a 4 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Segons la Conselleria d'Indústria, compleixen les
fàbriques de ciment de les Illes balears les directives sobre
contaminació atmosfèrica de la Comunitat Europea?

Quines inspeccions i medicions fa la Conselleria
d'Indústria de la contaminació de les fàbriques de ciment?

Quins són els resultats de les anàlisis que s'hi realitzen?

Palma, a 4 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines ajudes a l'agrcultura, provnents de la Comunitat
Europea, han estat concedides al pla de Sant Jordi?

A quines finques? Amb quns objectius?

En quina data foren sol•licitades? En quina data foren
concedides?

Palma, a 4 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines inspeccions ha realitzat la Conselleria
d'Agricultura, on i amb quins resultats, per tal de garantir que les
parcel•lacions realitzades amb l'objectiu d'"horts familiars"
compleixen aquesta finalitat?

Quines actuacions ha emprès la Conselleria
d'Agricultura per tal d'evitar les parcel•lacions il•legals d'aquests
"horts familiars" amb l'objectiu de realitzar construccions no
ajustades a la normativa urbanística a sòl no urbanitzable, que
compten amb l'autorització d'aquesta conselle-ria?

En quines ocasions els ajuntaments han sol•licitat
informació i cooperació a la Conselleria respecte a aquest tema?

Quina és la coordinació entre la Conselleria d'Agricultura
i els ajuntaments en aquest sentit?

Pensa la Conselleria d'Agricultura presentar algun projecte
per tal de frenar les parcel•lacions il•legals i diferenciar clarament
el sòl rústic d'altres usos?

Palma, a 4 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines actuacions pensa realitzar o ha realitzat la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports per tal d'aconseguir la
col•laboració del Ministeri de Cultura i poder fer efectiva la
recuperació i obertura abans de finalitzar l'any 1993 del Museu de
Menorca?

Palma, a 5 de febrer del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines actuacions pensa realitzar o ha realitzat la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports per tal d'aconseguir la
col•laboració del Ministeri de Cultura i poder fer efectiva la
recuperació i obertura del Bastió de sa Font i del castell de Sant
Nicolau de Ciutadella?

Palma, a 5 de febrer del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin és el nombre de sol•licituds que s'han presentat per
accedir a la idoneïtat especial a fi d'impartir l'ensenyament en
llengua catalana, així com el nombre de sol•licituds que, en cada
ocasió, han merescut una resolució positiva per part de la Direcció
Provincial/Direcció General d'Educació, tot especificant les dades
per illes/zones?

Palma, a 5 de febrer del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.



2182 B.O.P.I.B. Núm. 67 - 22 de febrer del 1993

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines actuacions pensa realitzar la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports per tal d'aconseguir el desallotjament
de la necròpoli de Cales Coves?

Palma, a 5 de febrer del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V) 
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants alumnes han participat en els viatges anuals a la
neu, organitzats per la Direcció General de Joventut, especificant
la procedència per illes i l'edat dels participants?

Palma, a 5 de febrer del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants alumnes participen en el curs de ràdio difusió
organitzat per la Direcció General de Joventut i finançat pel Fons
Social Europeu i la Conselleria de Treball, especificant la
procedència dels alumnes per illes?

Palma, a 5 de febrer del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y) 
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

El Decret 93/1992, de 30 de desembre, de declaració del
Pla de Mallorca com a àrea d'especial significació, a l'article 2
estableix:

"... les conselleries competents per raó de la matèria, i
d'acord amb les seves previsions pressupostàries, han de presentar a
la d'Economia i Hisenda una relació d'obres a desenvolupar o de les
accions a executar a l'àmbit territorial del Pla de Mallorca".

Quines obres i accions i per quina quantia han presentat
les distintes conselleries?

Palma, a 10 de febrer del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z) 
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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

El Decret 92/1992 accepta la donació d'un solar a
Vilafranca de Bonany per destinar-lo a residència de la tercera edat.

L'article 2 de l'esmentat decret diu: "L'Associació de la
Tercera Edat de Vilafranca fa donació del terreny esmentat abans,
amb la càrrega per a la Comunitat Autònoma de construir-hi la
residència per a la Tercera Edat, per a ús de la mateixa Associació".

Significa això que l'ús d'aquesta residència serà restringit
als socis d'aquesta associació o, al contrari, en podran fer ús tots els
vilafranquers que ho sol•licitin?

Si altres associacions, entitats o institucions de Balears
donen un solar a la Comunitat Autònoma, també hi construirà una
residència el Govern?

Palma, a 10 de febrer del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

La notícia que des del dia 3 de febrer la Comandància de
Marina no "despatxa" les autoritzacions de pesca, així com tampoc
no tramita les quotes de gasoil, ha causat una alarma entre els
pescadors i especialment els de les illes menors.

Té notícies la Conselleria d'Agricultura d'aquest fet?

Té prevista alguna actuació en col•laboració amb el
MAPA, per tal de solventar aquesta situació?

Palma, a 11 de febrer del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.



B.O.P.I.B. Núm. 67 - 22 de febrer del 1993 2183

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB) 
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
 

Té coneixement la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports de la intenció de l'e4ns "Retevisión" de concedir als canals
de televisió privats les mateixes freqüències d'emissió per a les
illes Pitiüses que avui ocupen TV3 i Canal 33, canals de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió?

Té coneixement aquesta conselleria de l'existència de
freqüències no utilitzades en aquests moments que podrien ser
aprofitades per "Retevisión"?

Quines mesures pensa prendre aquesta conselleria i
quins tipus de contactes pensa mantenir amb l'ens "Retevisión" per
dissuadir-los del seu amençador propòsit?

Ha mantingut algun contacte amb l'Associació Cultural
Sa Talaia, màxima impulsora des del 1985 de la recepció d'aquests
canals, o amb l'Institut d'Estudis Eivissancs, interessant-se per la
problemàtica que pot generar la interrupció de la recepció
d'aquests canals?

Palma, a 10 de febrer del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC) 
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Pensa la Conselleria de Cultura fer gestions per tal
d'aturar la prevista demolició de les cases de Son Poteza, al terme
municipal de Palma?

Com pensa la Conselleria de Cultura que es poden
conservar els elements arquitectònics gòtics i d'èpoques
posteriors?

Quina actuació ha tingut fins ara Patrimoni al respecte?

Té en compte la Conselleria de Cultura que a hores d'ara
encara s'està a temps de conservar aquest edifici?

Té en compte que l'Associació ARCA i la Federació
d'Associacions de Veïns de Palma reivindiquen la restauració de
l'edifici?

Es té en compte que l'Assocació de Veïns de Son
Forteza també reivindica la conservació i rehabilitació d'aquest
edifici, i que ha plantejat un pla de recuperació i ús amb la
participació directa dels veïns?

Té en compte la Conselleria de Cultura que durant els
darrers anys s'han tomat impunement tot un conjunt d'edificis amb
valors arquitectònics notables, situats a l'eixample de Palma i a les
afores, com són s'Hostal Arxiduc, Sa Teulera, ...?

Pensa la Conselleria de Cultura iniciar algun pla concret
que permeti la conservació i rehabilitació d'edificis de valor
arquitectònic i històric de l'Eixample i afores de Palma?

Pensa la Conselleria de Cultura coordinar les actuacions
amb l'Ajuntament de Palma en defensa del patrimoni?

Palma, a 15 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

 

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 388/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a gestió del Govern
amb el Banc de Crèdit Balear per suspendre la tramitació de la
hipoteca a Productos Lacteos SA. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 389/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si pensa el Govern de
la CA acudir a la subhasta dels terrenys i immobles de Blahi. (Mesa
de 18 de febrer del 1993).

Palma, a 18 de febrer 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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant ple.

Ha duit a terme el Govern de la Comunitat alguna gestió
amb el Banc de Crèdit Balear, per tal que aquest suspengués la
tramitació de la hipoteca que té sobre empresa Blahi Productos
Lácteos SA, i permetre així la constitució d'una comissió de
creditors?

Palma, 16 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant ple.
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És cert el remor que el Govern de la Comunitat
directament o bé mitjançant alguna empresa pública pensa acudir
a la tercera subhasta dels terrenys i els immobles de Blahi?

Palma, 16 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 313/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a declaracions d'espais naturals protegits. (Mesa de 18 de
febrer del 1993).

RGE núm. 315/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a construcció de carrils per a bicicletes. (Mesa de 18 de
febrer del 1993).

RGE núm. 336/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a paralització del projecte de planta incineradora de
residus sòlids urbans de Son Reus. (Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 337/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a construcció d'una macropresó a les Illes Balears. (Mesa
de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 344/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a regulació de l'ús vehicular del català a l'ensenyament.
(Mesa de 18 de febrer del 1993).

RGE núm. 362/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a foment de l'associacionisme juvenil. (Mesa de 18 de
febrer del 1993).

Palma, a 18 de febrer 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.

Tenint en compte la necessitat de prendre mesures
efectives per tal de preservar alguns aspectes dels espais protegits
per la legislació vigent, el Grup Parlamentari PSM i EEM presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Govern de les Illes Balears promourà dins el present
any la declaració d'Espais Naturals Protegits, d'acord amb el que
preveu la Llei 9/1991, d'espais naturals i de règim urbanístic de les
àrees d'especial protecció de les Illes Balears i la seva modificació,
aprovada dia 23 de desembre del 1992, i d'acord amb el que preveu
la Llei 4/1989, de conservació dels espais naturals i de la flora i
fauna silvestre a l'àmbit de les àrees següents:

MALLORCA:
- Es Trenc-Salobrar de Campos.
- S'Albufereta.
- Sa Dragonera.
- Àrees representatives de la Serra de Tramuntana.

MENORCA:
- S'Albufereta des Grau-Illa d'en Colom.

EIVISSA:
- Illots de Migjorn i Ponent d'Eivissa.

Palma, a 1 de febrer del 1993.
El Portacveu:
Pere Sampol i Mas.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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 ple.

L'ús de la bicicleta com a mitjà de transport és avui una
característica de les societats desenvolupades i amb un alt nivell de
sensibilitat ecològica. La bicicleta és una forma d'humanitzar més
les nostres ciutats i alhora de fer-les més habitables.

De cada cop els visitants de les Illes Balears demanden
més el respecte a l'entorn i la possibilitat de disposar d'itineraris
adequats i segurs per practicar el ciclisme i el passeig.

En conseqüència, el Govern de les Illes Balears ha de
passar a considerar prioritària la construcció d'una xarxa de carrils
per a bicicletes, que abasti tot el territori de la Comunitat
Autònoma.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat:

1. A dur a terme les obres necessàries a les carreteres ja
existents per tal de construir-hi carrils per a bicicletes.

2. A incloure en tota construcció o adequació d'una
carretera la construcció de carrils específics per a bicicletes.

3. A promoure amb els ajuntaments convenis per tal
d'adequar la xarxa viària urbana a l'ús quotidià de la bicicleta.

Palma, 2 de febrer del 1993.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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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 PSM i EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant ple.

El Parlament de les Illes Balears aprovava dia 23 de
novembre del 1989 els Criteris generals per a la redacció del Pla
director per a la gestió dels residus sòlids urbans a les Illes
Balears. Conseqüentment amb aquest fet, mitjançant el Decret
87/1990 de 20 de setembre, el Govern aprovava el Pla director per
a la gestió dels residus sòlids urbans per a l'illa de Mallorca.

Atès que de la informació pública de l'estudi d'avaluació
d'impacte ambiental de la planta incineradora de resiud sòlids de
Son Reus deduïm:

1. No hi ha un tractament que faci possible
l'aprofitament dels recursos materials i energètics continguts en els
residus urbans i que alhora tengui una seguretat ambiental de
menys impactes negatius que el present projecte.

2. L'avaluació d'impacte ambiental que s'ha fet no és
suficient, donat que compara l'actual situació ambiental respecte
de la futura basant-se en una única alternativa. A partir de la mala
situació actual, qualsevol actuació de control pot semblar
fàcilment un impacte positiu sobre la globalitat. Es tracta, en
canvi, d'avaluar comparativament entre les possibles alternatives
quina serà ambientalment la més convenient per a una bona gestió
ambiental.

3. Una correcta recollida selectiva inicial limitaria
enormement l'impacte ambiental, donat que podria significar el
reciclatge i l'aprofitament del 67% del total dels residus, davant la
solució adoptada amb capacitat d'incinerar la totalitat de 551.150
t/any, sense aprofitar res, equivalent a produir 218.124 t/any
d'escòries, 53.173 t/any de cendres fixades amb ciment i el risc
potencial de l'emissió de 337.800 m3/hora de gasos tòxics que
tenen incidència sobre una superfície de 30 quilòmetres de
diàmetre. Això significa el transport de 271.297 t/any de residus
a abocadors i un consum de 300.000 m3/any d'aigua i de 11.826
t/any de ciment per al tractament dels residus, a més de 8.030
t/any de calç.

4. S'ha de fer referència dels possibles impactes nocius
sobre el patrimoni arquitectònic dins totta la zona d'influència de
l'emissió de gasos.

5. Les immenses despeses per a l'execució i posada en
marxa del projecte ja és, en xifres absolutes, un impacte prou
negatiu que repercuteix sobre els ciutadans. Però, a més, hi manca
una important avaluació de l'increment de despeses anuals que
afectaran directament sobre cada ciutadà, i aquest és un punt
imprescindible per tenir una informació veraç sobre el cost social
ja que pot ser molt elevat.

6. Manca una avaluació d'impacte ambiental de
l'abocador d'escòries i cendres que s'ha de tractar conjuntament
amb el de la planta incineradora.

Atès que de l'adjudicació per part del Consell Insular de
Mallorca es preveu una inversió inicial de 10.789.890.750 pessetes,
incomplint-se així la normativa reguladora expressada a la clàusula
quarta del plec de bases d'adjudicació amb la quantitat de
6.000.000.000 pessetes, significant un increment de més del 79%
del pressupost total de la concessió.

Atès que s'han incomplir els criteris 2, 10 i 11 dels Criteris
generals per a la redacció del Pla director per a la gestió dels residus
sòlids urbans de les Illes Balears, aprovats per aquest Parlament:

"Criteri 2.-
- La minimització de l'impacte ecològic i social de la

gestió dels RSU.
- L'optimització del cost de tractament dels RSU.
- L'aprofitament prioritari dels RSU mitjançant el seu

reciclatge i/o la seva transformació."

"Criteri 10.-
- El Pla haurà de promoure mesures per tal de fomentar els

sistemes de separació domèstica de residus, per a aconseguir una
aplicació més eficaç del reciclatge."

"Criteri 11.-
- El Pla haurà d'incloure previsions educatives tant per a

l'àmbgit escolar com per a la resta dels àmbits socials respecte de la
generació i la gestió domèstiques dels RSU."

Atesa la normativa mediambiental de la Comunitat
Europea que preveu la reducció de la contaminació procedent
d'instal•lacions noves o existents d'incineració de residus.

Ateses les noves propostes tendents a frenar la incineració
de residus en general i dels perillosos en particular.

Ateses les al•legacions presentades pel PSM i EEM al Pla
insular per a l'illa de Mallorca per a la gestió dels residus sòlids
urbans.

Atès el recurs de reposició previ al contenciós
administratiu, presentat contra l'adjudicació del concurs per a la
gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca, aprovat pel plenari del
Consell Insular de Mallorca de dia 30 de març del 1992, i sense
resposta fins el dia d'avui.

Conegudes diverses experiències de tractament de residus
sòlids poc contaminants, tant a la Comunitat Europea com a
Amèrica.

El Grup Parlamentari PSM i EEM presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Indústria a paralitzar el projecte d'incineradora de residus sòlids
urbans de Son Reus.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Indústria a presentar una nova alternativa per a la gestió dels
residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, més en concordança amb
la defensa del medi ambient i més econòmica, basada en el
reciclatge i compostatge.

Palma, 5 de febrer del 1993.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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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.

La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha
realitzat una anàlisi de la situació de les presons a l'Estat espanyol
on es posa de manifest el dèficit de places existent que sobrepassa
a l'actualitat les 6.000 places. D'altra banda, bona part dels
establiments penitenciaris es troben obsolets.

Aquesta situació ha duit a l'elaboració d'un important
projecte de construcció de nous centres, amb un cost global de
125.000 milions de pessetes.

El 9 d'abrill del 1992, el Ministre de Justícia va presentar
el model de les noves presons que substituiran les actuals el 1996.
Aquests centres, dels quals se'n construiran vint, són dissenyats
pràcticament com a ciutats independents, amb sistemes de
seguretat electrònics i amplis espais per al desenvolupament físic
i intel•lectual dels interns. Dominades per una torre de control de
70 metres d'altura, amb un mínim de 30 ha. entre edifici i franja
de seguretat, les presons es dividiran en catorze mòduls, amb una
capacitat per a seixanta-vui interns cadascun, fent un total de nou-
cents cinauqnta reclusos aproximadament. Cada un dels mòduls
inclou tallers-escola, menjador, gimnàs, pati amb polisportiu, etc.
Inclouen un hospital amb seixanta-quatre llits, edificis per a visites
i comunicacions, àrea sociocultural, piscina coberta, pistes de
squach, pista d'atletisme, camp de futbol, gimnàs, edificis per a les
forces de seguretat, tallers, edificis de serveis, edifici d'aïllaments
per a presos de màxima perillositat, etc.

L'illa de Mallorca és un dels llocs elegits pel Ministeri
de Justícia per ubicar-hi una de les noves macropresons.

Aquest fet afectarà profundament el desenvolupament
futur de la zona que en resti afectada. Transformarà negativament
el teixit social i la qualitat de vida dels nuclis urbans propers, amb
seriosos impactes econòmics, socials, territorials i culturals.

D'altra banda, un sistema de presó massificadora per
minimitzar costos es contradiu amb els objectius de la reinserció
social, i fins i tot pot contradir la Llei general penitenciària del
1979 que preveu un nombre màxim de 350 interns.

Creim que es fa necessari que el Parlament de les Illes
Balears es manifesti, tal i com ho ha fet el Parlament d'Aragó,
sobre aquest projecte. És per tot això que el Grup Parlamentari
PSM i EEM proposa la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
oposició a la construcció d'una macropresó a l'illa de Mallorca,
prevista per la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, i així
ho farà constar a les institucions pertinents.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta que la
solució a la problemàtica penitenciària d'aquesta comunitat s'ha
d'establir a partir de la participació de les institucions autonòmiques
i els municipis en la determinació de les actuacions a seguir, i així
ho farà constar a les institucions pertinents.

Palma, 5 de febrer del 1993.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
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.

Tot i que hi ha centres d'ensenyament que tenen grups en
català, no s'ha produït un avanç substancial per arrelar els
programes educatius al medi i en especial per regular l'ús vehicular
del català més enllà de l'assignatura de llengua i literatura catalanes,
amb el greuge que la competència en educació no serà transferida
fins que la LOGSE no estigui totalment implantada.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Ciència a promocionar i regular l'ús vehicular del
català a l'educació infantil, educació primària, educació secundària
obligatòria i batxillerat, en altres assignatures que no sigui
l'ensenyament de la llengua i literatura catalanes.

Palma, 5 de febrer del 1993.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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 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.
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El foment de l'associacionisme és una de les majors
garanties de la democràcia i d'una societat viva i vertebrada. Per
als joves, que viuen un procés formatiu i d'integració progressiva
dins la societat, la possibilitat de comptar amb espais d'expressió
i associació és molt important, fonamental per tal de permetre
l'aparició de ciutadans conscients, cívics i solidaris.

Per tant, el foment i la promoció de l'associacionisme
juvenil ha de ser un dels objectius permanents del nostre govern,
amb la finalitat d'ajudar a constituir una xarxa associativa densa,
que generi activitats i serveis plenament vinculats a la sensibilitat
i les aspiracions dels joves.

A les Illes Balears l'associacionisme juvenil es troba en
una situació encara molt precària, i això contrasta amb l'extrema
importància del seu desenvolupament.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

1. Dur a terme una campanya de promoció de
l'associacionisme juvenil que comporti la coordinació entre
l'administració autònoma, les corporacions locals i el Consell de
la Joventut de les Illes Balears. Aquesta campanya s'ha de basar
en l'extensió dels moviments juvenils per totes les illes, donant
suport a les associacions existents i a l'aparició de nous marcs
d'activitat.

2. Aquesta campanya es dotarà dels recursos humans,
econòmics i infrastructurals suficients per garantir una intervenció
significativa.

3. El Govern avaluarà els resultats d'aquesta actuació
institucional en el foment de l'associacionisme juvenil i presentarà
una comunicació anual al Parlament al respecte.

Palma, 10 de febrer del 1993.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
 

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 356/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a informació mitjançant cartells de la cofinançació amb
fons de la Comunitat Europea d'obres i inversions. (Mesa de 18 de
febrer del 1993).

Palma, a 18 de febrer 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.

Amb la finalitat d'estendre entre els ciutadans comunitaris
que ens visiten, una actitud favorable a la cohesió econònmica i
social d'Europa, mitjançant informacions concretes sobre la realitat
de les inversions subvencionades per fons estructurals o d'altres
programes comunitaris, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
considera necessària a les Illes Balears una política informativa més
completa sobre les obres i inversions que s'executen amb aquest
tipus de cofinançació, i amb aquesta finalitat proposa la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Govern establirà, per decret, l'obligatorietat que durant
l'execució i el termini de garantia de qualsevol projecte d'obra
cofinançat amb fons o ajudes de la Comunitat Europea, s'instal•lin
cartells ben visibles, en els quals sota els símbols i logotipus de la
Comunitat Europea s'informi de l'obra de què es tracta, dels fons o
programes que la financen, de la quantia econòmica de l'aportació
comunitària i del percentatge que això suposa sobre el cost total de
l'obra.

Palma, 8 de febrer del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació

A) 
A les preguntes RGE núms. 3593/92, 3594/92, 3608/92,

3612/92, 3613/92 i 3614/92, presentades per les diputades Sres.
Encarna Magaña i Teresa Riera, relatives a la formació ocupacional
de les dones. (BOPIB núm. 52, de 4 de novembre del 1992).

Pel que fa a l'àrea de Foment de l'ocupació i acció
formativa per a totes aquelles accions de formació ocupacional que
es programen i cofinancien, es respecta al màxim el principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones i s'evita qualsevol
discriminació en l'accés a lña formació ocupacional.

Aquesta política d'igualtat d'oportunitats queda reflectida
en les programacions que desenvolupa i es pretén aconseguir una
millora no sols quantitativa sinó qualitativa en l'oferta de formació.

Com és sabut, el Govern balear participa i cofinancia
accions de FPO juntament amb el Fons Social Europeu i ambdós
concentren una part important de la seva intervenció en la lluita
contra l'atur de llarga durada i la inserció professional de joves. Així
mateix es preveuen intervencions a favor del col•lectiu "dones" per
a la promoció del seu accés al món laboral, especialment en aquelles
professions en les quals es troben subrepresentades.

La participació femenina en l'àmbit de la nostra comunitat
autònoma és tangible, ara bé el recorregut és llarg i complex, i és
evident que no són suficients els esforços i recursos que destinen les
distintes instàncies comunitàries, nacionals i autonòmiques,
especialment si consideram que el mercat de treball experimentarà
en un futur molt pròxim derivat del mercat interior, canvis
substancials que previsiblement afectaran directament aquella
col•locació femenina menys qualificada.
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Així mateix des de la Direcció General participam en la
iniciativa comunitària Now, que té cinc projectes aprovats:

- Nous àmbits per a la dona del segle XXI.
- Empredona.
- Formació i qualificació per a treballadors del sector de

guarderies.
- Accions transaccionals dirigides a fomentar

l'autoocupació i la revalorització i promoció de la qualificació de
la dona.

- Artedona.

També té aprovat un projecte de IRIS, que consisteix en
un programa d'intercanvi de formació, en turisme i agroturisme
per a la dona.

No obstant això, cal no oblidar que els recursos
disponibles per a la formació ocupacional -independentment de les
aportacions de cofinançació comunitària- en el nostre país,
derivats dels imposts que per a la formació aporten els
contribuents, són gestionats en la seva totalitat per l'Institut
Nacional de Col•locació i destaquen per la seva importància en
recursos econòmics i àmbit territorial d'aplicació el Pla de
formació i inserció professional (Ple FPI), que té un programna
específic dirigit a la formació ocupacional per a la inserció i
reinserció professional de les dones.

Així mateix, aquest col•lectiu, i com a mesura de foment
de l'ocupació específica per a la dona, en aplicació del Reial
Decret Llei 1/1992, per cada contracte indefinit rep una subvenció
de 500.000 pessetes en els supòsits que la norma indica, essent,
com és obligat, incompatibles amb altres ajudes públiques per a la
mateixa finalitat.

El Govern balear està convençut que una política
efectiva en formació ocupacional tan sols podrà dur-se a terme a
través de les transferències a les Illes Balears de la formació
ocupacional. En aquest sentit s'ha manifestat i ha resolt el mateix
parlament balear.
 

Palma, 27 de novembre del 1992.
LA CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm.334/93, del Govern de la CA, relatiu a

sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Transports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 18 de febrer del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Treball i Transports, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, per
tal de celebrar sessió informativa sobre el Pla d'ordenació del
transport regular de viatgers per carretera a la Comunitat Autònoma.

Palma, a 18 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 335/93, del Govern de la CA, relatiu a sol•licitud

de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 18 de febrer del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Treball i Transports, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal
de celebrar sessió informativa sobre la formació ocupacional a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 18 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
RGE núm. 361/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 18 de febrer del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, acompanyat del Director General de Pesca,
davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre com es
pensen dur a terme les funcions de vigilància i control de les aigües
en matèria de pesca a les Illes Balears, a partir de la notícia que la
Comandància de Marina ha retirat les unitats navals de vigi`lància
que tenien base a Alcúdia, Maó i Eivissa.

Palma, a 18 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a convocatòria de sessió plenària extraordinària

i procediment d'urgència per a la Interpel•lació RGE núm. 340/93,
presendaat per una cinquena part dels diputats de la Cambra,
adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures i
propostes que pensa dur a terme el Govern de la CA per fer front a
l'actual crisi política, econòmica i social.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 18 de febrer del 1993, d'acord amb el que preveu
l'article 61.2 del Reglament de la Cambra, acordà de convocar
sessió plenària extraordinària, la data de la qual es fixarà
oportunament, per al debat de la interpel•lació de referència; i,
consegüentment, habilitar els dies necessaris per tal que es pugui
procedir a la tramitació esmentada.

Igualment, d'acord amb el que disposa l'article 95 del
Reglament del Parlament, i atesa la petició d'una cinquena part dels
diputats de la Cambra, tramitar la interpel•lació esmentada pel
procediment d'urgència.

Palma, a 18 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A) 
Resolució de Presidència 1/93, reguladora del termini per

a la manifestació, per part del Govern de la CAIB, del criteri
respecte de la presa en consideració de les proposicions de llei.

Atès que, ni l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, ni
el Reglament de la Cambra, no preveuen terminis per tal que el
Govern manifesti el criteri respecte de la presa en consideració o
la seva conformitat o no, a la tramitació de les proposicions de llei,
d'acord amb el que estableix l'article 126.2.

Aquesta presidència, d'acord amb el reglament esmentat,
en ús de les facultats previstes a l'article 31.2, recapta el parer
favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus, respecte de la
següent proposta de 

RESOLUCIÓ:

Transcorreguts quinze dies des de la comunicació al
Govern, sense que aquest hagués negat expressament la seva
conformitat a la tramitació d'una proposició de llei, aquesta
quedarà en condicions de ser inclosa a l'ordre del dia d'una sessió
plenària, per ser presa en consideració.

Palma, a 2 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 65.

- SUMARI. Apartat J)
On diu: J) A la pregunta RGE núm. 2691/92, ...
Ha de dir: J) A la pregunta RGE núm. 2696/92, ...

- Pàg. 2159. Apartat J)
On diu: J) A la pregunta RGE núm. 2691/92, ...
Ha de dir: J) A la pregunta RGE núm. 2696/92, ...
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