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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 3 de març del 1993,
REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, RGE núm. 4718/92, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a obres a la carretera
Andratx-Estellencs. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1.-
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Punt 2.-
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A) 
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i

Pesca , davant la Comissió d'Economia, sobre les actuacions que el
Govern de les Illes Balears pensa mantenir davant l'aparició a les
costes de Mallorca i Menorca de l'alga Caulerpa taxifolia (alga
assassina). (RGE núm. 3092/92).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 2 de març del 1993, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca que
informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B) 

Compareixences de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca , davant la Comissió d'Economia, sobre el sector de
producció de la patata a les Illes Balears. (RGE núms. 3091/92 i
4553/92).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 2 de març del 1993, tengueren lloc
de manera conjunta les compareixences de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca que informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a decaïment de la Pregunta RGE núm. 1960/92.

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió celebrada dia 3 de març del 1993, quedà
decaiguda la pregunta RGE núm. 1960/92, del Diputat Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM (BOPIB núm. 31, de 12
de maig del 1992), perquè ha estat contestada per escrit.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ajornament de la Pregunta RGE núm. 1552/91.

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió celebrada dia 3 de març del 1993, s'ajornà la
pregunta RGE núm. 1552/91, del Diputat Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM (BOPIB núm. 7, de 4 d'octubre del 1991),
per absència del Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 9 de març del 1993, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei
RGE núm. 676/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
avaluació d'impacte ambiental, valoració econòmica del medi
ambient i gestió pública.

Palma, a 9 de març 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 125 i següents del Reglament  del Parlament
de les Illes Balears, presenta la següent Proposició de Llei.

PROPOSICIÓ DE LLEI    

AVALUACIÓ IMPACTE AMBIENTAL.
VALORACIÓ ECONÒMICA DEL MEDI AMBIENT I

GESTIÓ PUBLICA.

Parlament Illes Balears, 4 de març de 1993
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

PROPOSICIÓ DE LLEI D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE
AMBIENTAL

CAPÍTOL I. L'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE
AMBIENTAL I EL SEU CONTINGUT.

Article 1.-

Es objecte de la present Llei la regulació dels Estudis
d'Avaluació de l'Impacte Ambiental. Conjunt d'estudis i sistemes
tècnics, que permetin identificar, classificar, estudiar, interpretar
i prevenir, els efectes directes i indirectes d'un projecte, sobre la
salut, el benestar i l'entorn.

Article 2.- 

La present Llei s'aplicarà als projectes públics o privats
consistents en la realització d'obres, instal.lacions, o qualsevol
altra activitat de les enumerades a l'annex.

Article 3.- 

L'avaluació de l'impacte ambiental té que incloure, al
menys, l'estimació dels efectes sobre la població humana, la fauna,
la flora, la vegetació, el sòl, el subsòl, l'aigua, l'aire, el clima, el
paisatge i l'estructura i funció dels ecosistemes presents a l'àrea
previsiblement afectada. Així mateix, inclourà també l'estimació
de la incidència que el projecte, obra o activitat, té sobre els
elements que integren el Patrimoni Histórico-Artístic, sobre les
relacions socials i les condicions de descans públic, tals  com
renous, vibracions, olors i emissions lluminoses, i la de qualsevol
altre incidència ambiental derivada de la seva execució.

Article 4.- 

Contingut. Els projectes als que es refereix l'article 2,
hauran d'incloure un estudi d'avaluació d'impacte ambiental que
contindrà les següents dades:

- Descripció del projecte i les seves accions.

- Examen d'alternatives tècnicament viables i justificació
de la solució adoptada.

- Inventari ambiental i descripció de les interaccions
ecològiques i ambientals claus.

- Identificació i valoració d'impactes, tant en la solució
proposada com en les seves alternatives.

- Establiment de mesures protectores i correctores.

- Programa de vigilància ambiental.

- Document de síntesi.

Article 5.- 

Descripció del projecte i les seves accions, inclourà:

- Localització.

- Relació de totes les accions inherents a l'actuació de que
es tracti, susceptibles de produir un impacte sobre el medi ambient,
mitjançant examen detallat tant de la seva fase de realització com
del seu funcionament.

- Descripció dels materials a utilitzar, sòl a ocupar, i altres
recursos naturals afectats per l'execució del projecte.

- Tipus, quantitats, composició dels residus, les emissions
o afluents i qualsevol altre element derivat de l'actuació, tant de
tipus temporal com permanent.

- Un examen de les diferents alternatives tècnicament
viables i una justificació de la solució proposada.

- Una descripció de les exigències previsibles en el temps,
en ordre a l'utilització del sòl i altres recursos naturals, per a cada
alternativa examinada.

Article 6.- 

Inventari ambiental i descripció de les interaccions
ecològiques i ambientals claus, inclourà:

- Estudi de l'estat del lloc i de les seves condicions
ambientals abans de la realització de l'obra, així com dels tipus
existents d'ocupació de sòl i aprofitaments d'altres recursos naturals,
tenint en compte les activitats preexistents.

- Identificació, cens, inventari, quantificació i, en el seu
cas, cartografia, de tots els aspectes ambientals definits a l'article 3,
que puguin ser afectats per l'actuació projectada.

- Descripció de les interaccions ecològiques i la seva
justificació.
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- Delimitació i descripció cartografiada del territori o
conca  espacial afectada per el projecte per cadascun dels aspectes
ambientals definits.

- Estudi comparatiu de la situació ambiental actual i
futura, amb i sense l'actuació derivada del projecte objecte
d'avaluació, per a cada alternativa examinada. 

Article 7.- 

Identificació i valoració de l'impacte. S'inclourà
l'identificació i valoració dels efectes notables previsibles de les
activitats projectades sobre els aspectes ambientals indicats a
l'article 3,  per a cada alternativa examinada.

Necessàriament, la identificació dels impactes
ambientals derivarà de l'estudi de les interaccions entre les accions
derivades del projecte i les característiques especifiques dels
aspectes ambientals afectats en cada cas concret.

Es distingiran els efectes positius dels negatius; els
temporals dels permanents; els simples dels acumulatius i
sinèrgics; els directes dels indirectes; els reversibles dels
irreversibles; els recuperables dels irrecuperables; els periòdics
dels d'aparició irregular; els continus, dels discontinus.

S'indicaran els impactes ambientals compatibles,
moderats, severs i crítics a preveure com a conseqüència de
l'execució del 
projecte.

La valoració d'aquests efectes, quantitativa si és
possible, o qualitativa, expressarà els indicadors o paràmetres
utilitzats, emprant sempre que sigui possible normes i estudis
tècnics de general acceptació, que establesquin valors límit o guia,
segons els diferents tipus d'impacte. Quan l'impacte ambiental
superi el límit admissible, s'hauran de preveure les mesures
protectores o correctores que el rebaixin a un nivell inferior als
límits establerts. Si no és possible la correcció i resulten afectats
elements ambientals valuosos es procedirà a la recomanació de
l'anul.lació o substitució  de l'acció causant d'aquests efectes.

Indicaran els procediments utilitzats per conèixer el grau
d'acceptació o rebuig social de l'activitat, així com les
implicacions econòmiques dels seus efectes ambientals.

Detallaran les metodologies i processos de càlcul
utilitzats en l'avaluació o valoració dels diferents impactes
ambientals, així com la fonamentació científica d'aquesta
avaluació.

Es jerarquitzaran els impactes ambientals identificats i
valorats, per a conèixer la seva importància relativa. Així mateix,
s'efectuarà una avaluació global que permeti adquirir una visió
integrada i sintètica de l'incidència ambiental del projecte.

Article 8.- 

Proposta de mesures protectores i correctores i programa
de vigilància ambiental. S'indicaran les mesures previstes per
reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals negatius
significatius, així com les possibles alternatives existents a les
condicions inicialment previstes en el projecte. Amb aquesta
finalitat:

- Es descriuran les mesures adequades per atenuar o
suprimir els efectes ambientals negatius de l'activitat, tant els
referents al disseny com a l'ubicació, com als procediments
d'anticontaminació, depuració, i dispositius genèrics de protecció
del medi ambient.

- En defecte de les anteriors mesures, aquelles altres
dirigides a compensar els efectes negatius assenyalats, a ser possible
amb accions de restauració, o de la mateixa natura i efecte contrari
al de l'acció a emprendre.

- El programa de vigilància ambiental establirà un sistema
que garenteixi el compliment de les indicacions i mesures,
protectores i correctores, contingudes a l'estudi d'avaluació de
l'impacte ambiental.

Article 9.- 

Document de síntesi. Tindrà el següent contingut:

- Conclusions relatives a la viabilitat de les actuacions
proposades.

- Conclusions relatives a l'examen i elecció de les
alternatives.

- La proposta de mesures correctores i el programa de
vigilància en la fase d'execució de l'activitat projectada i en el seu
funcionament.

Article 10.- 

Equip redactor. Ateses la complexitat i multiplicitat dels
elements integrants en un estudi d'avaluació de l'impacte ambiental,
l'equip redactor ha de ser constituït per experts en les diferents
matèries que entren en joc a l'entorn ambiental.   

CAPÍTOL II. PROCEDIMENT.

Article 11.- 

Consultes. Amb l'objecte de facilitar l'elaboració de
l'estudi d'avaluació de l'impacte ambiental i quan es consideri que
pot resultar d'utilitzat per a la realització del mateix, l'Administració
posarà a disposició del titular del projecte els informes i qualsevol
altre documentació que estigui al seu abast.

A tals efectes, la persona física o jurídica, pública o
privada, que tengui el propòsit d'executar un projecte citat a l'annex
de la Llei, posarà en coneixement de la Comissió Balear de Medi
Ambient la seva intenció, presentant una Memòria-resum que
assenyali les característiques més significatives del projecte a
realitzar.

Article 12.- 

Tramitació de les consultes. En el termini de 10 dies,
comptats des de la presentació de la Memòria-resum, la Comissió
Balear de Medi Ambient podrà efectuar consulta a les persones,
administracions i institucions que poguessin resultar afectades per
a l'execució del projecte en relació a l'avaluació de l'impacte
ambiental que, a judici de cadascuna, es derivi d'aquest, perquè en
el termini de 30 dies puguin presentar les al.legacions, indicacions
o propostes, que estimin convenients.
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Rebudes les contestes a les consultes de la Comissió
Balear de Medi Ambient, aquesta, en el pla'de 20 dies, facilitarà
al titular del projecte el seu contingut, així com la consideració
dels aspectes més significatius que ha de tenir-se en compte en la
realització de l' Estudi d'Avaluació de l'Impacte Ambiental.

Article 13.- 

Informació Pública conjunta. L'estudi d'avaluació
d'impacte ambiental serà sotmès, dins del procediment aplicable
per a l'autorització o realització del projecte al que correspongui,
i conjuntament amb aquest, al tràmit d'informació pública i demés
informes que en aquell s'estableixin.
 

Article 14.- 

Remissió de l'expedient. Els projectes que s'hagin de
sotmetre a Declaració d'Impacte Ambiental es presentaran davant
l'òrgan administratiu amb competència substantiva en la matèria,
excepte els instruments d'ordenació del territori, que es
presentaran davant la Comissió Balear de Medi Ambient abans de
presentar-se a l'òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.

Amb caràcter previ a la resolució administrativa que
s'adopti per a la realització o, en el seu cas, autorització de l'obra,
instal.lació o activitat de que es tracti, l'òrgan competent remetrà
l'expedient a la Comissió Balear de Medi Ambient, acompanyat
en el seu cas, de les observacions que trobi oportunes, a l'objecte
de que aquesta formuli una Declaració D'Impacte, on es
determinen les condicions que han d'establir-se per a l'adequada
protecció del medi ambient i els recursos naturals.

L'òrgan competent per a l'aprovació definitiva dels
instruments d'ordenació del territori subjectes a Declaració
D'Impacte Ambiental exigirà aquesta per a la seva admissió a
tràmit.
  

Article 15.- 

Informació Pública. Si en el procediment propi de
l'autorització del projecte, no fos previst el tràmit d'informació
pública, la Comissió Balear de Medi Ambient procedirà
directament a sotmetre l'estudi d'avaluació de l'impacte ambiental
al tràmit de l'informació pública per un termini de 30 dies hàbils,
perquè qui es consideri afectat d'alguna manera per la realització
del projecte puguin fer les observacions pertinents. L'anunci
d'aquest tràmit, serà publicat al BOCAIB.

Article 16.- 

Ampliació de l'estudi. Abans d'efectuar la Declaració de
l'Impacte, la Comissió Balear de Medi Ambient podrà indicar al
titular del projecte els aspectes en que, en el seu cas, l'Estudi ha de
ser completat, fixant un termini de 20 dies pel seu compliment.

Article 17.- Declaració d'Impacte Ambiental.

La Declaració de l'Impacte Ambiental determinarà, als
sols efectes ambientals, la conveniència o no de realitzar el
projecte i, en el cas afirmatiu, fixarà les condicions en que ha de
realitzar-se. En cas contrari, exigirà que es modifiqui el mateix o
s'utilitzin tecnologies alternatives, o proposarà una altra
localització, o el qualificarà de negatiu si les alteracions
previsibles no es consideren admissibles.

Les condicions, a més de contenir especificacions
concretes sobre protecció del medi ambient formarà un tot coherent
amb les exigides per a l'autorització del projecte; s'integraran en el
seu cas, amb les previsions contingudes en els plans ambientals
existents; i faran referència  a la necessitat de salvaguarda dels
ecosistemes i a la seva capacitat de recuperació.

Les condicions a que es refereix el paràgraf primer
d'aquest article hauran d'adaptar-se a les innovacions aportades pel
progrés científic i tècnic que alterin l'activitat autoritzada, excepte
que per la seva incidència en el medi ambient resulti necessària una
nova Declaració d'Impacte.

La Declaració d'Impacte Ambiental inclourà les
prescripcions pertinents sobre la forma de realitzar el seguiment de
les actuacions, de conformitat amb el programa de vigilància
ambiental.

La Comissió Balear de Medi Ambient podrà també
adoptar alguna de les següents decisions:

- Retornar l'Estudi al promotor, si troba no existeixen
elements de judici suficients per a prendre una decisió respecte a
l'actuació projectada.

- Retornar el procediment a la fase d'informació pública,
reiterar-la, si es considera que en la fase d'ampliació de l'Estudi
s'han introduït novetats de suficient importància que facin
aconsellable el seu coneixement públic.

Article 18.- Remissió de la Declaració D'Impacte
Ambiental.

En el termini dels 30 dies següents a la recepció de
l'expedient a que es refereix l'article 14, la Declaració d'Impacte
Ambiental serà remés a l'òrgan de l'Administració que ha de dictar
la resolució administrativa  d'autorització del projecte o d'aprovació
definitiva dels instruments d'ordenació del territori.

Article 19.- Resolució de discrepàncies. 

En cas de manca d'acord entre l'òrgan amb competència
substantiva i la Comissió Balear de Medi Ambient respecte de la
conveniència d'executar el projecte sobre el contingut de les
condicions assenyalades en la Declaració d'Impacte Ambiental,
resoldrà el Govern.

Article 20.- Notificació de les condicions de la Declaració
de l'Impacte Ambiental. 

Si el procediment de l'atorgament de l'autorització
substantiva està prevista la prèvia notificació de les condicions  al
peticionari, aquesta serà extensiva al contingut de la Declaració de
l'Impacte.

Article 21.- Publicació. 

La Declaració d'Impacte Ambiental es farà pública en tot
cas.



B.O.P.I.B. Núm.70 - 12 de març del 1993 2245

CAPÍTOL III. VIGILÀNCIA I RESPONSABILITAT.

Article 22.- 

Correspon als òrgans competents per raó de la matèria,
facultats per atorgar l'autorització del projecte, el seguiment i la
vigilància del compliment de lo establert a la Declaració
D'Impacte Ambiental. Sense perjudici del que s'ha exposat, la
Comissió Balear de medi Ambient podrà recollir informació
d'aquests al respecte, així com podrà efectuar les comprovacions
necessàries per a verificar el seu compliment.

Article 23.- 

Objectius de la vigilància. La vigilància de que
s'estableix a la Declaració d'Impacte tindrà com a objectius:

- Comprovar, que en relació al medi ambient, l'activitat
es realitzi d'acord amb el projecte i segons les condicions en que
s'hagués autoritzat.

- Determinar l'eficàcia de les mesures de protecció
ambiental contingudes a la Declaració d'Impacte.

- Verificar l'exactitud i correcció de l'Avaluació de
l'Impacte Ambiental.

Article 24.- 

A tots els efectes i, en especial als de vigilància i
seguiment del compliment de la Declaració d'Impacte Ambiental,
el condicionat d'aquesta, tindrà el mateix valor i eficàcia que la
resta del condicionat de l'autorització.

Article 25.- Finances. 

En els supòsits de que el projecte o el condicionat
ambiental proposin mesures correctores, i en tot cas pel programa
de vigilància ambiental, les Declaracions d'Impacte Ambiental
podran exigir les oportunes finances que garanteixin la seva
execució. Aquestes finances es constituiran a favor de la Comissió
Balear de Medi Ambient, davant els òrgans competents dels
Consells Insulars, en qualsevol de les modalitats previstes en la
normativa sobre contractació administrativa, i en quantia suficient
per cobrir l'import de l'implantació d'aquelles mesures correctores
o el compliment del programa de vigilància ambiental.

Les finances es constituiran per el termini previst en el
projecte o en el condicionat per a la implantació de les mesures
correctores, i es pot aplicar successivament, a les fases de
construcció, explotació i abandonament, si s'haguessin previst.

Les finances per al compliment del programa de
vigilància ambiental es  constituiran, com a mínim, per anualitats
complertes.

Els projectes no podran executar-se fins que no s'hagin
constituït les finances. Els Consells Insulars, comunicaran
immediatament aquesta constitució a la Comissió Balear de Medi
Ambient, que a la vegada ho comunicarà a l'òrgan amb
competència substantiva, i ambdós adoptaran les mesures
pertinents perquè  l'execució del projecte es realitzi degudament.

Article 26.- Suspensió d'activitats. 

Si un projecte o instrument, dels sotmesos obligatòriament
al procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental comences a
executar-se sense el compliment d'aquest requisit, serà suspesa la
seva execució a requeriment de la Comissió Balear de Medi
Ambient o els Consells Insulars, sense perjudici de qualsevol
possible responsabilitat.

Així mateix podrà acordar-se la suspensió quan es donin
alguna de les següents circumstàncies:

- Ocultament de dades, o el seu falsejament o manipulació
intencionada en el procediment d'Avaluació. 

- Incompliment o transgressió de les condicions
ambientals imposades per a l'execució del projecte.

El requeriment dels Consells Insulars o de la Comissió
Balear de Medi Ambient, pot ser acordada d'ofici o a instàncies de
part, una vegada justificats els supòsits a que es refereixen els
apartats assenyalats.
 

Article 27.- Responsabilitat. 

Quan l'execució dels projectes als que es refereix la
present Llei, produesquin una alteració negativa respecte a les
previsions de l'Estudi d'Avaluació de l'Impacte Ambiental, o una
alteració de la realitat física i biològica, el titular haurà de procedir
a la restitució de les mateixes en la forma en que disposi la
Comissió Balear de Medi Ambient. A tals efectes podrà imposar
sancions coercitives successives fins a 50.000 pessetes cadascuna,
sense perjudici de la possible execució subsidiària de la pròpia
administració.

Es requerirà a l'infractor fixant-li un termini variable d'un
a tres mesos, en atenció a les circumstàncies concurrents i a la
realitat física a restituir, per a l'execució de l'operacions relatives a
la citada restitució.

En qualsevol cas, el titular del projecte haurà
d'indemnitzar els danys i perjudicis causats. La valoració dels
mateixos la realitzarà la Comissió Balear de Medi Ambient, amb
intervenció de l'òrgan que tengui la competència substantiva, prèvia
taxació contradictòria quan el titular del projecte presenti la seva
disconformitat amb aquella.

En el cas de que les obres de restitució no es realitzin
voluntàriament, podran realitzar-se per part de l'Administració en
execució subsidiària, a costa de l'obligat.

Les despeses d'execució subsidiària, sancions i
indemnitzacions per danys i perjudicis podran ser exigides per la via
de constrenyiment.

Article 28.- Confidencialitat dels informes. 

Al realitzar l'Estudi d'Avaluació d'Impacte Ambiental,
l'Administració respectarà la confidencialitat de les informacions
facilitades pel titular del projecte o activitat, d'acord amb les
disposicions sobre propietat industrial i amb la pràctica jurídica en
matèria de secret industrial i comercial, tenguin en compte, en tot
cas, la protecció de l'interès públic.
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El titular del projecte o activitat podrà indicar quins
aspectes de la informació continguda a l'Estudi d'Avaluació
d'Impacte Ambiental considera de transcendència comercial i
industrial, i que la seva difusió podria causar-li perjudicis.

Però l`Administració decidirà sobre la informació que,
d'acord amb la legislació vigent, està exceptuada del secret
comercial o industrial i sobre l'emparada per la confidencialitat.

ANNEX

RELACIÓ D'ACTUACIONS QUE HAN DE SER
OBJECTE D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL.

1.- AGRICULTURA I ZOOLOGIA.

1.1.- Plans i projectes de colonització rural.

- Concentracions parcel.làries de terrenys de cultiu a
seca.

- Reparcel.lacions i assentaments rústecs.

- Regadius nous, d'extensió superior a 50 hec. i a partir
de les 5 hec., si s'ha previst la utilització d'aigües residuals, encara
que es tracti d'un regadiu existent.

1.2.- Projectes de transformació a cultiu de terrenys
seminaturals, naturals o incultivables, quan la superfície sigui
superior a 10 Hec., i a partir de 5 Hec. a terrenys en pendents
superiors al 15%

1.3.- Repoblacions forestals d'extensió superior a 50 hec.
i sempre quan comportin la formació de terrasses amb maquinaria
pesada o si s'hi ha previst la utilització d'espècies no baleàriques.

1.4.-Intervencions sobre sòls i vegetació que no estiguin
directament associades amb la seva conservació i millora a mig i
llarg termini o amb l'ordenat aprofitament que garanteixi la
persistència del recurs.

1.5.- Plans de correcció hidrológico-forestal.

1.6.- Traçat de pistes forestals.

1.7.- Nuclis zoològics : zoos i safaris.

1.8.- Piscifactories.

1.9.- Explotacions avícoles, a partir de 5.000 caps de
capacitat.

1.10.- Explotacions de bestiar boví, a partir de 150 caps
de capacitat.

1.11.- Explotacions de bestiar porquí, a partir de 150
caps de capacitat.

1.12.- Introduccions d'espècies exòtiques, vegetals i
animals.

1.13.- Campanyes antiplagues (insecticides i herbicides),
a partir de 15 Hec. si s'utilitzen productes tipus C o D.

1.14.- Legislació específica de caça i pesca.

1.15.- Construccions de camins rurals de nou traçat.

1.16.- Instal.lacions d'indústries agroalimentàries:
escorxadors, sales de trossejament i tractaments de despulles.

1.17.- Projectes de transformació a camp de golf de
terrenys naturals, seminaturals o no cultivats.
 

2.- INDÚSTRIA EXTRACTIVA.

2.1.- Extraccions de sorra i grava.

2.2.- Explotacions mineres.

2.3.- Pedreres.

2.4.- Extracció de materials de construcció.

3.- ENERGIA.

3.1.- Centrals elèctriques.

3.2.- Subestacions de transformació a partir de 10MW.

3.3.- Línies de transport d'energia elèctrica en paisatges
preservats.

3.4.- Producció i emmagatzamament de gas manufacturat,
a partir de 100 m3 de capacitat.

3.5.- Emmagatzamament de productes petrolífers, a partir
de 500 m3 de capacitat.

3.6.- Oleoductes, gaseoductes i xarxes de distribució.

4.- D'ALTRES INDÚSTRIES.

4.1.- Producció i primera transformació de metalls.

4.2.- Fabriques de ciment.

4.3.- Instal.lacions químiques integrades.

4.4.- Indústries transformades dels metalls.
- Fundicions.
- Construcció de vehicles automòbils.
- construcció de vaixells.

4.5.- Cementiris d'automòbils, i emmagatzament de
ferralla.

4.6.- Instal.lacions permanents per a fabricació
d'aglomerats asfàltics en calent.

4.7.- Teuleries i forns de vidre i ceràmica.

4.8.- Indústries de qualsevol tipus, si produeixen residus
líquids que no s'evacuïn a través del clavegueram municipal.

5.- INFRASTRUCTURES.

5.1.- Instal.lacions de tractament i/o eliminació de desfetes
i residus sòlids, incineració, tractament físic o químic o
emmagatzament en terra.
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5.2.- Instal.lacions de depuració d'aigües residuals,
conduccions, emissaris i sistemes de col.lectors.

5.3.- Embassaments amb capacitat superior a 1 Hm3

5.4.- Construcció d'autopistes, autovies, carreteres, vies
públiques o privades de comunicació i línies de ferrocarrils de nou
traçat, excepte en els casos que desenvolupin traçats i
característiques recollits als instruments de planejament i
ordenació del territori.

5.5.- Aeroports, comercials i esportius.

5.6.- Construcció i/o ampliació de ports esportius,
instal.lacions nàutiques o de pesca, que no siguin d'interès general,
sempre que l'ampliació excedesqui de la delimitació actual.
Excepte els casos que desenvolupin actuacions contemplades en
Plans d'Ordenació amb declaració positiva d'Impacte Ambiental.

5.7.-Realització d'obres de regeneració i defensa de la
costa.

5.8.- Plantes de dessalatge.

5.9.- Obres de canalització i/o regularització de cursos
d'aigua, quan travessin terrenys naturals, seminaturals o no
cultivats, qualificats com a sòl no urbanitzable, excepte que
responguin a traçats recollits a instruments d'ordenació del territori
amb Declaració positiva d'Impacte Ambiental.

6.- INSTRUMENTS D'ORDENACIÓ DEL
TERRITORI.

6.1.- Directrius d'Ordenació del territori,  Plans
Territorials  Parcials, Plans Directors Sectorials, Plans
d'Ordenació del Medi Natural.

6.2.- Plans Generals, Normes Complementaries i
Subsidiàries, Plans parcials i Especials, incloent-hi la revisió,
modificació i/o adaptació del planejament.

6.3.- Equipaments sanitaris, comercials, docents i
esportius no prevists al planejament vigent.

6.4.- Càmpings.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El medi és un recurs per a la producció de bens i de
serveis mitjançant els seus aspectes quantitatius i qualitatius,
l'aigua, els boscos, el sòl, els recursos pesquers,... són elements
bàsics i reconeguts en la producció.  A la vegada la qualitat del
medi, el paisatge, la qualitat de l'aigua, de l'aire, són elements que
intervenen en la posada en marxa i la producció de determinades
activitats, com és el cas del turisme. Hi ha també altres aspectes,
com és l'utilització del medi físic com a receptor dels residus dels
processos econòmics de producció i consum, tot açò per una
banda.

Per altra, el medi natural té una demanda com a producte
acabat de consum, la satisfacció de la qual forma part de la
qualitat de vida com a un component més de les necessitats
humanes. Aquesta demanda pren cada vegada més valor dins les
nostres economies. Hi ha una demanda social d'espais verds, de
preservació d'espais naturals, de gaudir del paisatge, de millorar
el medi de les ciutats, paral.lelament a la demanda de millors
condicions econòmiques.

L'assignació de recursos naturals a una determinada
activitat econòmica condiciona l'evolució d'altres possibles, en part
per les interrelacions econòmiques, en part pels costos externs que
una en concret pot generar, i a vegades fins i tot per les
incompatibilitats.

Els recursos naturals i el medi formen part del conjunt de
dotacions, limitades totes elles, de que disposa la societat, i que són
susceptibles d'usos alternatius.

La ciència econòmica es defineix com l'estudi dels
processos pels quals la societat distribueix els seus recursos.
L'anàlisi econòmica dona informació sobre les implicacions d'usos
diferents
dels recursos disponibles, és a dir, l'impacte econòmic de polítiques
alternatives.

Per aquests fets no es pot plantejar la conservació del medi
i el creixement com una dicotomia, sinó que tot dos aspectes formen
part del mateix fenomen d'evolució i desenvolupament econòmic.
El medi apareix intrínsecament lligat a la planificació econòmica
global i a la pressa de decisions quotidianes. Es tracta de projectes
multi-objectius en els quals es conjuguen el creixement econòmic
i la qualitat del medi.

Ara bé, l'inclusió del medi en l'anàlisi econòmica en
general, i en l'avaluació de projectes en particular, concretament la
valoració dels costos socials i els valors ambientals, no solen ésser
compatibilitzat en la seva justa mesura. I en aquest context és
necessari i urgent que l'administració arbitri  les mesures necessàries
per a l'evaluació i la consideració dels aspectes implicats en la
utilització del medi ambient.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovà el
Decret nombre 4 en data de 23 de gener de l986, d'implantació i
regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental. La decisió
d'aquesta aprovació coincideix sensiblement amb l'aprovació pel
Consell de les Comunitats Europees, dia 27 de juny de l985 de la
Directriu sobre Avaluació de les Incidències de certs projectes
públics i provats sobre el Medi Ambient".

Encara en aquesta data no s'havia aprovat a l'Estat cap
normativa específica al respecte, i així es justifica al preàmbul del
Decret, que la normativa desenvolupada a la Comunitat Autònoma
de les Illes balears, és provisional i progressiva, i obre un període
d'experimentació i correcció previ a la reglamentació definitiva. A
l'article 6, assenyala "durant la vigència de les Normes Provisionals,
les Conselleries, i els Organismes afectats han de remetre a la
Comissió Permanent de la Comissió Balear de Medi Ambient les
observacions, suggerències i propostes que considerin convenients
per a millorar-ne el contingut i completar o modificar les relacions
d'actuacions que s'han d'avaluar.

El Grup Parlamentari Socialista creu ja necessari avui, per
tot lo exposat a l'inici, comptar amb una reglamentació més
rigorosa, més ajustada no sols a les Directrius Europees, sinó també
i sobretot a les necessitats i característiques del nostre territori, al fet
específic de la insularitat i a la realitat econòmica del nostre present
i futur, i presenta una PROPOSICIÓ DE LLEI , de nova avaluació
d'impacte ambiental, a partir de les següents propostes, respecte al
Decret 4/86, de 23 de gener del Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
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3.5. CRITERIS, COMUNICACIONS I
PLANS DEL GOVERN DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 4555/92, relatiu a proposta de criteris generals
per a l'elaboració del Pla director sectorial d'ubicació d'indústries
energètiques de Menorca. (Mesa de 2 de març del 1993).

Palma, a 3 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)

Francesc Gilet i Girart, Secretari del Consell de Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CERTIFICA: Que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda dia 5 de
novembre del 1992, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

26.- Proposta de criteris generals per a l'elaboració del
Pla director sectorial d'ubicació d'indústries energètiques de
Menorca.

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

"Primer.- Aprovar la proposta de criteris generals per a
l'elaboració del Pla director sectorial d'indústries energètiques de
Menorca, als efectes prevists a la disposició transitòria única de la
Llei d'ordenació territorial de les Illes Balears.

Segon.- Remetre aquesta proposta al Parlament de les
Illes Balears i sol•licitar-ne l'aprovació perquè serveixi com a base
per a l'elaboració del Pla director sectorial d'ubicació d'indústries
energètiques de Menorca per part del Consell Insular".

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

Vist i plau,
El President.

El Secretari del Consell de Govern.

CRITERIS GENERALS DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL
D'INDÚSTRIES ENERGÈTIQUES DE MENORCA

1.- Evolució històrica.

Els productes derivats del petroli han estat sempre pilars
bàsics per al desenrotllament de l'activitat humana, tant a nivell
industrial com domèstic. Aquest fet i la realitat insular han provocat
que el transport d'aquests productes procedents de la península hagi
estat sempre marítim, com a única forma viable per atendre les
necessitats de la població.

La situació de la planta-factoria de Repsol-Butano a
Ciutadella i la de Campsa a Maó, encara que aquesta darrera no era
la idònia, sí que podem dir que no tenia la influència negativa que
té en l'actualitat tant a nivell ambiental com de seguretat.

El fort creixement del sector turístic ha arrossegat tots els
factors, la qual cosa comporta una expansió natural dels sectors
urbans de Ciutadella i Maó que envolten les àrees destinades a les
plantes factories. Això obliga a considerar la urgent necessitat de
desplaçar l'emmagatzematge dels productes petrolífers a un lloc més
idoni i a tractar de cercar un punt de descàrrega que pugui
solucionar el problema, tenint com a futur un horitzó llunyà.

2.- Problemàtica actual.

La conclusió de les instal•lacions existents a Maó i
Ciutadella de Campsa i Butano i, sobretot, la remodelació i
ampliació programada de la central Gesa, representa consolidar
definitivament, o per un llarg període de temps, la presència de
vaixells-tanc a l'interior del port de Maó, amb possibilitat futura
d'un fort i notable increment de trascolament de productes i líquids
inflamables, la qual cosa multiplica els riscs de perillositat i
contaminació de les aigües del port, a la vegada que comporta el
compromís d'una àmplia zona de seguretat de circulació i moviment
d'aquests vaixells.

Aquesta és una de les grans raons per la qual, atenent
sobretot el volum de les inversions a realitzar en qualsevol cas,
convindria plantejar com a alternativa mereixedora de consideració
i estudi, la solució de situar fora del port de Maó, en zona
prèviament estudiada i racionalment elegida, les instal•lacions
d'atracament, descàrrega i impulsió de carburants, sempre que
oferesquin garanties suficients de seguretat en la descàrrega.

Els riscs de contaminació de les aigües del port, així com
els inherents a la perillositat del trascolament s'eliminarien
definitivament.

El que s'ha apuntat per al port de Maó 'ñes exactament
vàlid per al port de Ciutadella i la problemàtica amb la descàrrega
dels butaners.

D'aquesta manera, els escenaris de múltiples activitats
humanes quedarien salvaguardats del perill potencial que representa
la descàrrega, manipulació i tràfec de productes petrolífers.

3. Evolució de la demanda.

De les dades subministrades per les companyies afectades
podem establir la demanda següent:



B.O.P.I.B. Núm.70 - 12 de març del 1993 2249

A) Evolució demanda Repsol-Butano.

Any 1984:
Total producte: ---
GLP anual (Tn): ---
Variació %: 0

Any 1985:
Total producte: ---
GLP anual (Tn): 4.697
Variació %: -1'3%

Any 1986:
Total producte: ---
GLP anual (Tn): 4.798
Variació %: 3'5%

Any 1987:
Total producte: ---
GLP anual (Tn): 5.021
Variació %: 4'6%

Any 1988:
Total producte: ---
GLP anual (Tn): 5.108
Variació %: 1'7%

B) Evolució demanda combustible Campsa:

Any 1984:
Total producte: ---
Campsa (Tn): 60.436
Variació %: 0

Any 1985:
Total producte: ---
Campsa (Tn): 55.631
Variació %: -7'9%

Any 1986:
Total producte: ---
Campsa (Tn): 56.949
Variació %: 2'4%

Any 1987:
Total producte: ---
Campsa (Tn): 72.522
Variació %: 27'3%

Any 1988:
Total producte: ---
Campsa (Tn): 75.127
Variació %: 3'6%

C) Evolució consum KWH a Menorca:

Any 1986:
Total anual: 151.363.159
Increment: 9'7%

Any 1987:
Total anual: 167.931.195
Increment: 10'9%

Any 1988:
Total anual: 189.575.944
Increment: 12'9%

4. Previsions de futur.

No hi ha cap dubte que el creixement de la demanda està
estretament lligat amb l'increment de la indústria turística de
Menorca.

L'evolució del consum d'energuia elèctrica és el que
sembla més clar i rotund, xifrant-se entre un 10 i un 12% anual.

D'igual manera, encara que amb els percentatges no tan
elevats, veim que el creixement dels combustibles lliurats per
Campsa pot sofrir un increment d'un 5% anual, si bé en entrar en
funcionament la nova central de Gesa, alimentada per fuel-oil, es
produirà un augment puntual de l'ordre del 30-40%, que augmentarà
després a un ritme normal.

L'increment de butà, tot i que sempre és positiu, el xifram
en quantitats més petites, de l'ordre del 3%.

No hi ha dubte que, a més del factor turístic, hi ha molts
altres factors que incideixen en la demanda, per la qual cosa les
previsions s'han de prendre d'una manera cautelar.

5.- Proposta de criteris generals.

Conscient de la complexitat que composta la solució
adequada a les necessitats presents i sobretot futures, la Conselleria
d'Obres Públiques i Urbanisme del Consell Insular de Menorca
considera peremptori redactar el Pla d'indústries energètiques que,
com a pla director sectorial, s'emmarca en la Llei d'ordenació
territorial de les Illes Balears.

Atès que les directrius d'ordenació territorial encara són
en elaboració, pertoca d'aplicar la disposició transitòria única de la
LOT, per al compliment de la qual la Conselleria proposa
l'aprovació dels criteris generals que s'assenyalen a continuació.

Aquests criteris generals, una vegada plasmats en el pla
esmentat, vincularan amb les seves determinacions els plans
generals d'ordenació urbana, les normes subsidiàries de planejament
i el planejament parcial.

Criteris generals.

I.- L'àmbit geogràfic del Pla serà l'illa de Menorca.

II.- El Pla distingirà clarament les operacions
d'amarrament i descàrrega de les d'emmagatzamatge de productes
petrolífers i derivats.

III.- Tant per a les operacions d'amarrament i descàrrega
com per a les d'emmagatzematge de productes energètics se
seguiran estrictament les disposicions legals vigents a Espanya i a
la CEE.

IV.- El Pla contendrà, d'acord amb la Llei d'ordenació
territorial de les Illes Balears, les conclusions següents:

a) Definició dels objectius que es persegueixen amb el Pla.

b) Anàlisi dels aspectes a què es refereix el Pla, formulant
una diagnosi sobre la seva eficàcia en relació amb el sistema general
d'assentaments humans, amb l'activitat econòmica i amb el medi
natural.
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c) Articulació amb els plans territorials parcials i amb els
planejaments municipals existents, amb determinació expressa de
les vinculacions que es creïn.

d) Justificació i definició de l'esquema general de les
infrastructures, obres, instal•lacions i serveis que es prevegin,
tenint en compte la seva incidència ambiental.

e) Fixació de les característiques tècniques generals que
hauran d'aplicar-se, degudament classificades, si n'era el cas, en
arribar a la fase de projecte d'obra.

f) Relació i localització de les obres i actuacions
integrades en el Pla.

g) Estudi econòmico-financer, en el qual es valorin les
obres i actuacions i s'estableixin els recursos directes o indirectes
amb els quals es pretenen finançar.

h) Prioritat d'execució i programació de les actuacions.

i) Justificació i fixació del termini de vigència del Pla.

j) Causes i procediment d'actualització o revisió.

k) Mesures de suport encaminades a incentivar les
actuacions que afavoreixin la consecució dels objectius
assenyalats.

l) Règims transitoris.

V.- S'estudiarà com a possible solució la situació actual
dels depòsits de Campsa a les immediacions de l'aeroport com a
futur centre d'emmagatzematge general de productes petrolífers i
derivats. Si es considerava més adequat un altre emplaçament, es
justificarà clarament i s'hi adjuntarà un estudi econòmico-financer
per al seu trasllat.

VI.- Amb els condicionants físics i urbanístics existents
a l'àrea oriental de Menorca i amb total sotmetiment a les
prescripcions de la Llei d'espais naturals i de règim urbanístic de
les àrees de protecció especial de les Illes balears, es desenrotllarà
un estudi econòmic comparatiu entre centralitzar la descàrrega
dels productes energètics en una o més zones del port de Maó i la
formació d'un nou port utilitzable per a:

a) La descàrrega i impulsió dels productes petrolífers i
derivats al lloc d'emmagatzematge.

b) Càrrega, descàrrega i emmagatzematge d'una possible
zona industrial de Menorca.

VII.- El Pla presentarà distintes alternatives d'ubicació:
- A l'interior del port.
- A l'exterior del port: costa nord i costa sud amb les

alternatives de "nou port" o camps de boies.

VIII.- S'estudiarà l'impacte ecològic i paisatgístic per a
qualsevol de les solucions proposades.

IX.- S'efectuarà un estudi exhaustiu de les vies de
comunicació i de la infrastructura existent i/o necessària.

X.- Si es proposa ubicar la descàrrega a l'exterior del port
de Maó, el Pla indicarà una o més alternatives, justificades
mitjançant estudis de l'onatge, amb el predimensionament dels dics
de redòs i l'ús de la zona utilitzable d'amarrament i de la zona
terrestre.

En qualsevol cas s'hauran d'indicar les noves obres
d'infrastructura que siguin necessàries.

XI.- El Pla establirà les mesures jurídiques i urbanístiques
necessàries per a fer possible el trasllat de les instal•lacions
d'emmagatzamatge fora de les zones portuàries i urbanes i que
impedeixin de construir-hi nous dipòsits i també la permanència
dels actuals, excepte d'aquells que siguin estrictament necessaris.

XII.- El Pla contemplarà mesures de protecció civil.

Palma, 5 de novembre del 1992.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.
El President:
Gabriel Cañellas i Fons.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 587/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al
Govern de la CA, relativa a creació i regulació del Pla de
modernització d'allotjaments turístics existents a Balears. (Mesa de
2 de març del 1993).

Palma, a 3 de març 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 al Govern de la Comunitat Autònoma la següent
interpel•lació per tal que sigui debatuda en el ple de la Cambra.

En el BOCAIB núm. 74, corresponent a dia 19 de juny del
1990, es va publicar la Llei 3/11990, de 30 de maig, per la qual es
crea i es regula el Pla de modernització d'allotjaments turístics
existents a Balears.

Aquesta norma té com a finalitat millorar qualitativament
l'oferta d'allotjaments turístics de Balears, la qual preveu la
realització d'inspeccions tècniques de les obres, instal•lacions i
equipaments dels establiments turístics, d'aquestes inspeccions se
n'havia de derivar la determinació de les reformes i millores
d'aquests.

Per tot això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre la creació i
regulació del Pla de modernització d'allotjaments turístics existents
a Balears.

Palma, a 24 de febrer del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.
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3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 717/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 3678/92, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a política
general del Govern sobre organització i funcionament dels consells
insulars en la seva vessant autonòmica. (Mesa de 9 de març del
1993).

RGE núm. 724/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 390/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
mesures per fer front a l'actual crisi política, econòmica i social de
la CAIB. (Mesa de 9 de març del 1993).

RGE núm. 888/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 3679/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
política del Govern en matèria de defensa i conservació del
patrimoni històric i artístic de les Illes Balears. (Mesa de 9 de març
del 1993).

RGE núm. 889/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 3767/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
política del Govern en matèria de residus sòlids. (Mesa de 9 de
març del 1993).

Palma, a 9 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 3678/92, la
següent MOCIÓ: 

Quan s'han complit deu anys de la nostra autonomia i es
tracta de consolidar la construcció de la Comunitat de les Illes
Balears, no hi ha dubte que cal culminar el procés d'estructuració
organitzativa interna de la Comunitat Autònoma desenvolupant el
que disposa l'Estatut respecte dels consells insulars i, per tant, una
vegada regulat el paper d'aquests per la Llei de 13 d'abril del 1989,
determinar per part del Govern la forma en què es transferiran als
ens autonòmics de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera les
competències en les matèries que s'enumeren a l'article 39 del text
estatutari.

Per tractar-se d'un tema de gran transcendència per al
futur de la nostra comunitat i tenint en compte les peculiaritats
d'aquesta, sembla aconsellable no iniciar l'esmentat procés sense
procedir abans a una consulta i a la recerca de consens prop de
totes les forces polítiques representades en aquesta Cambra, al
marge del debat i dels corresponents acords que es produeixin
posteriorment en la seva tramitació parlamentària.

Per tot això i tenint present que el Govern ha presentat
ja en data 18 de desembre del 1992 un projecte de llei sobre
l'exercici de les competències transferides o delegades per la
CAIB als consells insulars, el Grup Parlamentari MIXT presenta
al Ple la següent

MOCIÓ:

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda instar el
Govern de la Comunitat Autònoma que, amb caràcter d'urgència
convoqui una reunió dels representants de totes les formacions
polítiques presents en aquesta Cambra amb l'objecte de consultar i
tractar de consensuar tant com sigui possible la forma més adient de
determinar l'organització i el funcionament dels consells insulars pel
que respecta a l'exercici de les competències delegades o
transferides per la CAIB als consells insulars.

2.- A causa que ja és en tràmit un projecte de llei del
Govern sobre l'assumpte de referència, la reunió a què es fa menció
en el punt precedent haurà de fixar-se per a una data anterior a
qualsevol debat dels que preveu el Reglament en relació al tema en
qüestió.

Palma, 5 de març del 1993.
El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 390/93,
la següent MOCIÓ: 

1.- El Govern de la Comunitat destinarà 5.000 milions de
pessetes, distribuïts en deu anys, per subvencionar interessos en la
compra d'habitatges nous o en rehabilitació, incrementant l'oferta
del conveni amb el MOPU.

2.- El Govern de la Comunitat transferirà 1.000 milions de
pessetes de despeses corrents als ajuntaments destinats a inversions
en infrastructures públiques bàsiques.

3.- El Govern de la Comunitat convocarà abans de tres
mesos, el major nombre possible de projectes d'inversió prevists per
al 1993.

4.- El Govern de la Comunitat posarà en funcionament el
segon pla de millora d'infrastructures i embelliment de zones
turístiques, i donarà prioritat a aquells projectes que donin major
ocupació de mà d'obra.

5.- El Govern de la Comunitat presentarà un pla de
formació ocupacional que comprengui el sector turístic, industrial
i agrícola.   

6.- El Govern de la Comunitat elaborarà, juntament amb
els agents socials, un pla de competitivitat de l'economia balear a
nivell insular.

7.- El Govern de la Comunitat definirà amb els agents
econòmics i socials, els sectors d'actuació prioritaris per aplicar les
subvencions de circulant i els avals de la Societat de Garanties
Recíproques.

Palma, a 5 de març del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
El Grup Parlamentari PSM i EEM, d'acord amb el que

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm.
3679/92, la següent MOCIÓ: 

1.- La Conselleria de Culturà procedirà a la renovació de
les Comissions de Patrimoni, garantint la presència en el seu si de
representants de les entitats proteccionistes i d'estudi del
patrimoni, en aquelles comissions on no hi siguin presents els
representants esmentats.

2.- La Conselleria de Cultura procedirà a la publicació
del catàleg dels inventaris del patrimoni històric i artístic de les
Illes Balears.

3.- La Conselleria de Culturà posarà en funcionament els
programes d'investigació arqueològica dels museus transferits,
ajornats des de l'any 1987.

4.- La Conselleria de Cultura, en coordinació amb la
Conselleria de Treball, posarà en funcionament un programa per
tal que els jaciments arqueològics propietat de l'Estat i transferits
a la Comunitat Autònoma, no estiguin abandonats.

5.- La Conselleria de Cultura posarà en funcionament un
programa de didàctica als museus, dependent de la Conselleria.

6.- La Conselleria de Turisme elaborarà uns programes
de turisme cultural, basats en la difusió del nostre patrimoni
històric i artístic.

7.- La Conselleria de Cultura presentarà al Parlament de
les Illes Balears per al seu debat i posterior aprovació, un
programa efectiu de restauració de monuments històrico-artístics,
començant pels edificis declarats com a béns d'interès cultural.

8.- El Parlament de les Illes Balears es compromet a
tramitar durant l'actual període de sessions el Projecte de llei
d'adequació de les xarxes d'instal•lacions a les condicions
històrico-ambientals dels nuclis de població.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
El Grup Parlamentari PSM i EEM, d'acord amb el que

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm.
3797/92, la següent MOCIÓ: 

1.- La Conselleria d'Indústria paralitzarà l'actual projecte
d'incineradora de residus sòlids urbans de Son Reus i presentarà una
nova alternativa per a la gestió dels RSU de l'illa de Mallorca, més
en concordança amb la defensa del medi ambient i més econòmica.

2.- La Conselleria d'Indústria i la resta del Govern de les
Illes Balears posaran els mitjans necessaris per tal que es
compleixin de forma rigorosa els criteris 2, 10 i 11 dels Criteris
generals per a la redacció del Pla director per a la gestió dels residus
sòlids urbans, aprovats per aquest Parlament.

3.- La Conselleria d'Indústria realitzarà un seguiment de
les directives comunitàries respecte de la contaminació.

4.- La Conselleria d'Indústria instarà la Conselleria
d'Obres Públiques a realitzar exposició pública de l'estudi
d'avaluació d'impacte ambiental de l'abocador de cendres al terme
municipal de Petra, contemplat al projecte d'incineradora de Son
Reus.

5.- La Conselleria d'Indústria instarà la Conselleria
d'Obres Públiques a realitzar exposició pública de l'estudi
d'avaluació d'impacte ambiental de les estacions de transferència
previstes al Pla director de residus sòlids de l'illa de Mallorca.

6.- La Conselleria d'Indústria presentarà un pla específic
per al tractament dels residus exclosos per l'actual Pla director de
residus sòlids de l'illa de Mallorca. És significativament important
la inclusió en aquest pla dels residus hospitalaris i, en general, de tot
el conjunt de residus perillosos.

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

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 553/93, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a activitats de
marisqueig al port de Maó. (Mesa de 2 de març del 1993).

RGE núm. 554/93, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a calendari d'activitats
de la Mesa sindicat. (Mesa de 2 de març del 1993).

RGE núm. 555/93, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a especialitat de
formació professional rama-agropecuària. (Mesa de 2 de març del
1993).



B.O.P.I.B. Núm.70 - 12 de març del 1993 2253

RGE núm. 556/93, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a acord de la
Conselleria d'Agricultura i la Mancomunitat del Pla en relació amb
els camins rurals. (Mesa de 2 de març del 1993).

RGE núm. 557/93, del Diputat Hble. Sr. Francesc Triay,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Comissió de
seguiment del programa 5B-Foner. (Mesa de 2 de març del 1993).

RGE núm. 576/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvencions a la
residència de la tercera edat de Vilafranca. (Mesa de 2 de març del
1993).

RGE núm. 583/93, de la Diputada Hble. Sra. Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
contractació d'obres públiques. (Mesa de 2 de març del 1993).

RGE núm. 584/93, de la Diputada Hble. Sra. Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a programa
d'inversió en carreteres per a Menorca. (Mesa de 2 de març del
1993).

RGE núm. 585/93, de la Diputada Hble. Sra. Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a realització
d'un pla d'usos per al port de Ciutadella de Menorca. (Mesa de 2 de
març del 1993).

RGE núm. 586/93, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a seguiment de la
invasió de la Caulerpa Taxifolia a les aigües de la Comunitat
Autònoma. (Mesa de 2 de març del 1993).

RGE núm. 649/93, del Diputat Hble. Sr. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a dades
relatives a producció, comercialització, ús, reciclat i reutilització
d'envasos per a aliments líquids. (Mesa de 9 de març del 1993).

RGE núm. 886/93, del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a creació del
Consell Econòmic i Social. (Mesa de 9 de març del 1993).

Palma, a 9 de març 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.

Quantes analítiques sobre la qualitat de l'aigua del port
de Maó s'han efectuat durant l'any 1992?

Quins resultats s'han obtingut?

Quines valoracions han merescut per part de les
autoritats comunitàries?

Quins laboratoris les han efectuat?

On es produeix la depuració del marisc que s'extreu del
port de Maó?

Quantes actuacions ha efectuat la inspecció de pesca en
relació amb el marisc produït i comercialitzat a Menorca?

Quina ha estat la producció marisquera de Menorca els
anys 1990, 1991 i 1992?

Palma, a 27 de gener del 1993.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

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.

Quin calendari d'activitats té previst la mesa sindical,
recentment constituïda, per als propers mesos?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

A partir de febrer d'enguany poden començar a donar-se
classes de Formació Professional rama-agropecuària a distints
indrets de l'illa de Mallorca.

Amb quines condicions s'impartirà aquesta especialitat?

Quins ajuts ha arbitrat la Conselleria d'Agricultura?

És possible estendre aquesta experiència a les altres illes
de la Comunitat Autònoma?

Palma, a 27 de gener del 1993.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

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.
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Quin és l'acord al qual han arribat la Conselleria
d'Agricultura i els ajuntaments de la Mancomunitat del Pla en
relació amb els camins rurals?

Palma, a 27 de gener del 1993.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

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 persones i amb quins representació constitueixen
la Comissió de seguiment del programa 5B FONER?

En quines dates s'ha reunit l'esmentada comissió?

Quins acords han adoptat a cada reunió?

Palma, a 19 de febrer del 1993.
El Diputat:
Francesc Triay i Llopis.

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 subvencions ha concedit el Govern fins al dia
d'avui per construir la residència de la tercera edat de Vilafranca?

Quina quantitat té previst invertir en el futur?

Qui es farà càrrec del cost de manteniment?

Sap el Govern que l'edifici en construcció no té llicència
municipal i que es troba fora d'ordenació?

Palma, a 26 de febrer del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Al BOCAIB de dia 12 de gener del 1993, com a
resolució de la Secretaria General Tècnica de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, es publiquen diversos
contractes.

Quina és la forma d'adjudicació de cadascuna?

Quin és el pressupost global contractual de cadascuna?

Quines són les ofertes presentades: empreses, preus
ofertats i baixes de cadascuna?

Palma, a 16 de febrer del 1993.
La Diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quan pensa el Govern de la Comunitat Autònoma efectuar
les obres de millora de l'accés al Migjorn, previstes dins el
programa de construcció per a l'exercici del 1992?

Quin és el programa d'inversions del Govern de la
Comunitat Autònoma en carreteres, construcció i millora per a
Menorca l'any 1993?

Palma, a 27 de gener del 1993.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

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.

Quina serà l'aportació directa a càrrec del pressupost
general de la CAIB, que invertirà el Govern de la Comunitat
Autònoma en l'ampliació del port de Ciutadella?

Per al Govern de la Comunitat Autònoma, quines són les
prioritats en les actuacions i inversions i quines són les condicions
que exigeix aquest govern per tal de realitzar la inversió sol•licitada
per l'Ajuntanmentr de Ciutadella en relació amb l'ampliació del
port?

Pensa el Govern de la Comunitat Autònoma realitzar un
pla integral d'usos per al port de Ciutadella per tal de rendibilitzar
les inversions públiques previstes i millorar i augmentar els serveis
portuaris, en benefici de tots els usos i usuaris del port, existents
avui i a potenciar?

En cas afirmatiu:

Quines seran les millores i els serveis portuaris prioritaris?

Atesa la dificultat que es preveu, de compatibilitzar l'ús
comercial, l'esportiu i el pesquer, als propers mesos d'estiu, al port
de Ciutadella:

Quines són les previsions en actuacions i inversions que
realitzarà el Govern de la Comunitat Autònoma, per tal de
compaginar l'ús comercial, l'ús pesquer i l'ús esportiu, importants i
irrenunciables els tres per a l'activitat econòmica de la població?

Palma, a 16 de febrer del 1993.
La Diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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.

Quines previsions ha fet la Conselleria d'Agricultura per
tal de procedir al seguiment de la invasió de la caulerpa taxifolia
a les aigües de la Comunitat Autònoma?

Quins han estat els resultats obtinguts fins ara en la
detecció i erradicació de l'alga caulerpa taxifolia?

Palma, a 27 de gener del 1993.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

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 Conseller de Comerç i Indústria la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les quantitats d'aliments líquids embotellats,
fent-ne una relació detallada del tipus de líquids i tipus d'envasos
que s'han utilitzat?

Quina quantitat d'envasos són reutilitzats i reciclats,
fent-ne una relació detallada per a cada tipus de material utilitzat
per a l'envasat?

Quina quantitat d'envasos no són reutilitzats ni reciclats,
fent-ne una relació detallada per a cada tipus de material?

Quines són les dades sobre el consum d'energia que es
necessita per a la fabricació i reutilització dels envasos?

Quins mètodes s'utilitzen per recollir i elaborar aquestes
informacions, fent-ne una descripció detallada?

Palma, 1 de març del 1993.
El Diputat:
Francesc Triay i Llopis.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears promoure la creació
del Consell Econòmic i Social davant la necessitat de fomentar el
consens social, tal i com ha manifestat recentment el Conseller
d'Economia i Hisenda, Sr. Alexandre Forcades?

Es Mercadal, 5 de març del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 541/93, del Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual,
del Grup Parlamentari MIXT, relativa a campanya turística Illes
Balears=Illes protegides. (Mesa de 2 de març del 1993).

RGE núm. 574/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a assumpció de
competències en matèria d'ordenació farmacèutica. (Mesa de 2 de
març del 1993).

RGE núm. 575/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a ampliació del camp de tir
dins l'espai natural de Son Vida. (Mesa de 2 de març del 1993).

RGE núm. 725/93, del Diputat Hble. Sr. Antoni Pallicer, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a valoració que ha fet la
Conselleria de Turisme del reportatge del Sunday Times de la
reforma d'espais naturals. (Mesa de 9 de març del 1993).

RGE núm. 729/93, del Diputat Hble. Sr. Antoni Pallicer, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reunió de la Comissió
Tècnica i Política del POOT. (Mesa de 9 de març del 1993).

Palma, a 9 de març 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.

Després de l'aprovació de la Llei 7/1992, de 23 de
desembre, de modificació de determinats articles de la Llei 1/1992,
de 30 de gener, d'espais naturals, pensa el Govern de la Comunitat
Autònoma continuar amb la campanya turística que presenta les
Illes Balears com a Islas Protegidas, o, pel contrari, pensa cercar un
altre tipus d'eslògan?

Palma, a 23 de febrer del 1993.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.
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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.

Dia 3 de novembre del 1992, el ple del Parlament adoptà
la resolució següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
assumir les competències en matèria d'ordenació farmacèutica,
transferides pel Reial Decret 2567/80 i, en el termini de tres
mesos,  a dictar el corresponent decret que reguli la instrucció,
tramitació i resolució dels expedients d'instal•lació, trasllat i
transmissions d'oficines de farmàcia.  

Per quin motiu el Govern no ha complit la resolució
esmentada?

Palma, a 26 de febrer del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 oral davant Ple.

Quines actuacions ha emprès el Govern de les Illes
Balears per evitar l'ampliació del camp de tir, denominat PT-3, del
Ministeri de Defensa, dins l'àrea natural d'especial interès de Son
Vida?

Palma, a 26 de febrer del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 oral davant Ple.

Dia 14 de febrer va sortir en el diari Sunday Times una
devastadora notícia que explicava als quasi dos milions de lectors
d'aquest mitjà, la reforma d'espais naturals propiciada per dos
líders del Partit Popular, el Sr. Matutes per una banda i el mateix
president de la Comunitat Autònoma per l'altra.

Quina valoració ha fet la Conselleria de Turisme
d'aquest reportatge?

Palma, 25 de febrer del 1993.
El Diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

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 oral davant Ple.

Quan pensa el Conseller de Turisme reunir la Comissió
Tècnica i la Comissió Política del POOT?

Palma, 25 de febrer del 1993.
El Diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 647/93, del Diputat Hble. Sr. Francesc Triay, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al túnel de Sóller.  (Mesa
de 9 de març del 1993).

RGE núm. 648/93, del Diputat Hble. Sr. Francesc Triay, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a actuacions relatives a la
producció, comercialització, ús, reciclat i reutilització d'envasos per
a aliments líquids.  (Mesa de 9 de març del 1993).

RGE núm. 885/93, del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a adjudicacions d'habitatges
de l'IBAVI en règim de lloguer a Ciutadella.  (Mesa de 9 de març del
1993).

Palma, a 9 de març 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 oral davant la comissió d'Ordenació
Territorial.

Quines raons ha adduït l'empresa concessionària per
demanar una nova pròrroga de construcció?

Quin és el criteri del Govern de la Comunitat Autònoma
en relació a la petició esmentada?

D'acceptar-se la petició de segona pròrroga, quina és la
data fixada per a l'obertura al trànsit del túnel?

Quines conseqüències té l'acceptació de la petició de
pròrroga respecte dels compromisos assumits pel concessionari?

Palma, a 2 de març del 1993.
El Diputat:
Francesc Triay i Llopis.
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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 oral davant la
comissió d'Economia.

Quines actuacions ha duit endavant el Govern de la
Comunitat Autònoma en compliment del Reial Decret 319/1991,
relatiu a la producció, comercialització, ús, reciclat i reutilització
d'envasos per a aliments líquids?

Quines informacions s'han subministrat al Govern
espanyol per a l'elaboració de programes tendents a reduir el pes
o volum dels envasos per a aliments líquids?

Quins programes de retorn i reciclatge d'envasos ha
desplegat el Govern de la Comunitat Autònoma?

Palma, 2 de març del 1993.
El Diputat:
Francesc Triay i Llopis.

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 oral davant la
comissió d'Economia.

Quines motivacions han duit a l'IBAVI a canviar la
previsió inicialment anunciada, en el sentit de destinar devuit dels
vint-i-set nous habitatges promoguts a Ciutadella de Menorca a
adjudicacions en règim de lloguer, de tal manera que finalment es
posaran a la venda la totalitat d'aquestes?

Quin criteri ha fet possible que a cadascun dels
esmentats habitatges s'hi afegeixi una plaça de pàrking valorada
en 700.000 pessetes que, segons sembla, s'hauran d'abonar en la
seva totalitat juntament amb el primer pagament de l'habitatge?

Es Mercadal, 5 de març del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons. 

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 643/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a recepció de les emissions de televisió en llengua catalana
dependent d'altres comunitats autònomes. (Mesa de 9 de març del
1993).

RGE núm. 723/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a criteris de regulació dels estandars de qualitat  de serveis
dels establiments hotelers. (Mesa de 9 de març del 1993).

RGE núm. 728/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a presentació d'un projecte de llei regulador de l'esport i de
l'esplai. (Mesa de 9 de març del 1993).

Palma, a 10 de març 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.

1.- El Parlament balear reafirma una vegada més la seva
decisió (voluntat) política i legislativa de "recepció de les emissions
de televisió en llengua catalana dependent d'altres comunitats
autònomes" (art. 30.2, Llei 3/1986), sense entrebancs de cap classe,
i per tant palesa la necessitat que les noves atribucions de
freqüències que faci el Govern central respectin aquelles ja
consolidades que es fan servir a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera per a rebre Televisió de Catalunya i Televisió
Valenciana, sobretot tenint en compte que hi ha altres espais lliures
a l'espectre radioelèctric i que els canvis provocarien greus
perjudicis als usuaris.

2.- Demana la legalització de l'àmbit estatal d'aquesta
recepció, mitjançant l'atribució  de freqüència i potència, que s'ha
demanat sempre prèviament a la posada en marxa dels repetidors
d'Alfàbia, i ja fa gairebé vuit anys en el cas de TV3, extrem que
hagués evitat el problema que ara s'ha produït i que enfortiria
aquesta via essencial de comunicació cultural entre comunitats
autònomes veïnes i que compartim la mateixa llengua, a més de
llevar excuses o pseudojustificacions als que han atacat, fins i tot de
forma violenta, aquesta pacífica recepció.

3.- Interessa que la solució tècnica que s'adopti respecti la
llibertat d'emissió de les televisions locals de les Illes Balears, que
juguen un paper molt important en la vertebració de la societat de
la nostra comunitat; en la pluralitat d'informació, formació i
entreteniment dels nostres ciutadans; i en el desenvolupament de la
creativitat i de la indústria audiovisual, a més de contribuir a crear
un arxiu viu molt valuós de la nostra història; molt especialment en
la circumstància present d'inexistència de televisió autonòmica.

4.- Demana al Govern central que possibiliti d'una vegada,
després de tres anys de recepció provisional, l'arribada d'un senyal
suficient, de qualitat i estable que permeti la reemissió en
condicions de Canal 9-Televisió Valenciana a tota la nostra
comunitat autònoma. 

Palma, 2 de març del 1993.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.



2258 B.O.P.I.B. Núm.70 - 12 de març del 1993

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.

No hi ha cap dubte que, dia a dia, per marcar les
diferències amb altres mercats competidors, hem d'anar cap a una
millora amb la qualitat, no just s'ha d'entendre amb les millores de
les instal•lacions i modernització de les plantes hoteleres. La
indústria turística requereix que el servei que es doni als
establiments, també estigui en consonància amb el que demanda
el consumidor, per tant el Grup Parlamentari SOCIALISTA
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

"El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà al
Parlament de les Illes Balears uns criteris de regulació dels
estandars de qualitat de serveis dels establiments hotelers".

Palma, 3 de març del 1993.
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.

Des de l'any 1983, la nostra comunitat autònoma té totes
les competències en matèria esportiva. Però el Govern de la
Comunitat Autònoma, d'aleshores ençà no ha estat capaç encara
d'elaborar una llei que reguli l'esport, essent una de les poques
comunitats autònoma que no té una llei de l'esport.

Reiterades vegades hem vist en els mitjans de
comunicació anuncis d'esborranys de l'esmentada llei, però cap
d'ells encara no s'ha presentat al Parlament. Per aquest motiu, el
Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, en el termini de tres mesos, a presentar un
projecte de llei regulador de l'esport i de l'esplai".

Palma, 3 de març del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos. 

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 887/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a elaboració dels plans d'ordenació dels recursos naturals
per a l'establiment d'una xarxa de reserves marines, amb qualificació
de tramitació davant la comissió d'Economia.(Mesa de 9 de març del
1993).

Palma, a 10 de març 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'article 45 de la Constitució Espanyola estableix que
tothom té dret a disposar d'un mediambient adequat per al
desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-lo. Així
mateix disposa que els poders públics vetllaran per la defensa i
restauració del mediambient, amb el suport de la indispensable
solidaritat col•lectiva.

La Llei 4/89 de Conservación de los espacios naturales y
de la flora y fauna silvestre, estableix en el capítol segon una sèrie
de figures de protecció dels espais naturals que contenguin elements
i sistemes naturals d'especial interès, o valors naturals que
sobresurtin. 

Algunes zones marines de les Illes Balears, d'un gran
interès ecològic, sofreixen problemes derivats d'una excessiva
proliferació de l'activitat de pesca submarina o de la utilització d'arts
de pesca que degraden els ecosistemes marins.

Atès que el Consell Insular de Menorca va acordar
demanar, el març del 1991, la declaració de Reserva Marina per a
la zona de l'illa de l'Aire i el seu entorn, a petició del club de
submarinisme recreatiu S'Algar Aqua Sport Diving.

Atès que es dóna una competència compartida entre
l'Administració de l'estat i l'Administració autonòmica, segons es
tracti d'aigïes interiors o exteriors -la part nord de l'illa de l'Aire-,
pel que fa a l'esmentada zona.

Atès que la Llei 4/89 atorga a l'Estat la capacitat de
declarar y gestionar les reserves, competència sobre la qual es
troben pendents diversos recursos davant el Tribunal Constitucional.

Atès que, abans de la declaració de Reserva Marina, s'ha
d'elaborar un Pla d'ordenació dels recursos naturals, és pel que el
Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la següent
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, en
el termini d'un any, elabori els plans d'ordenació dels recursos
naturals que permetin l'establiment d'una xarxa de reserves
marines, al litoral de les Illes Balears, entre les quals s'inclogui
l'illa de l'Aire a Menorca.

A tal efecte, el Govern de les Illes Balears s'esforçarà
per tal de fer possible la necessària col•laboració amb
l'Administració de l'estat, pel que fa a les aigües exteriors en les
quals aquell és competent.

Es Mercadal, a 4 de març 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. 559/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç i Indústria davant la Comissió d'Economia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 2 de març del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre la política de residus sòlids urbans a l'illa
d'Eivissa.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de l'escrit RGE núm. 3649/92. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 2 de març del 1993, a la vista de l'escrit RGE núm.
543/93, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, acordà la
retirada de l'escrit de referència, relatiu a sol•licitud de
compareixença del responsable del Govern de la CAIB, sobre la
política pressupostària referent a l'empresa vinculada a la CA,
Societat Balear de Capital Risc (BOPIB núm. 53, de 12 de
novembre del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a remissió a la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 3708/92,
per la qual passa a denominar-se Illes Balears la "província de les
Illes Balears" i obertura del termini d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 9 de març del 1993, d'acord amb l'article 126.4 del
Reglament de la Cambra, acordà de remetre a la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, la Proposició de Llei de
referència, presa en consideració a la sessió plenària de dia 3 de
març.

Els Hbles. Srs. Diputats disposen d'un termini de quinze
dies a comptar des del dia següent al de la publicació per presentar
esmenes davant la Mesa de la comissió esmentada.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a procediment d'urgència per a la tramitació de la

Proposició no de llei RGE núm. 643/93.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 9 de març del 1993, a la vista de l'escrit RGE núm.
651/93 i d'acord amb l'article 95 del Reglament de la Cambra, acordà
tramitar la Proposició no de llei RGE núm. 643/93, presentada pel
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a recepció de les emissions
de televisió en llengua catalana dependent d'altres comunitats
autònomes (publicada en aquest BOPIB) pel procediment d'urgència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 3701/92,

relativa a la política del Govern de la CA en aplicació del Pla de
comerç.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 9 de març del 1993, a la vista de l'escrit RGE núm.
645/93, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, acordà
d'acceptar la retirada de la interpel•lació de referència, que fou
publicada en el BOPIB núm. 53, de 12 de novembre del 1992.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

E) 
Relativa a retirada de la sol•licitud de compareixença de

l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports, RGE núm.
3504/92.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 9 de març del 1993, a la vista de l'escrit RGE núm.
646/93, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, acordà
d'acceptar la retirada de l'assumpte de referència, que fou publicat
en el BOPIB núm. 51, de 30 d'octubre del 1992.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a designació de portaveu del Grup Parlamentari

PP-UM (RGE núm. 577/93).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 2 de març del 1993, a la vista de l'escrit RGE núm.
577/93, presentat pel Grup Parlamentari PP-UM, restà
assabentada de la designació de referència.

El portaveu del Grup Parlamentari PP-UM serà el diputat
Sr. Joan Huguet i Rotger, i els diputats que podran substituir-lo
eventualment seran el Sr. Joan Marí i Tur i la Sra. Maria Salom i
Coll.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Acord institució-personal per al 1992.

CLÀUSULA PRIMERA.-

1.- El present acord s'aplicarà al personal funcionari, i
eventual del Parlament de les Illes Balears, de conformitat amb el
contingut d'aquest.

Serà d'aplicació al personal laboral si la seva
representació així ho decideix.

2.- La vigència del present acord serà del 1 de Gener al
31 de Desembre de 1992, i s'entendrà prorrogat fins a la signatura
d'un nou acord.

CLÀUSULA SEGONA.-

1.- L'increment de les retribucions per al 1992 serà el
previst i aprovat amb caràcter general per a l'Administració General
de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En cas
d'aprovacions d'altres millores retributives per a les esmentades
Administracions, aquestes seran d'aplicació al personal del
Parlament.

2.- En cas que l'I.P.C. augmenti respecte a la previsió
general aprovada per l'Administració de l'Estat i de la CAIB, les
retribucions del personal de la Cambra s'incrementaran en el mateix
percentatge en què es desviï l'Índex de preus al consum.

CLÀUSULA TERCERA.-

1.- Es mantendrà oberta la Mesa de Negociació, per a
l'estudi i revisió si pertoca, dels Complements Específics i de
Productivitat dels llocs de treball, que per les seves especials
característiques impliquen la presència ineludible dels funcionaris
adscrits complint un nombre de hores de feina superior a les
ordinàries.

2.- Es gratificaran les hores de feina fora de la jornada
habitual a tot el personal, exceptuant els funcionaris que ocupin
llocs de feina que impliquin incompatibilitat absoluta i en rebin els
complements adients.

No es gratificaran les hores de feina que es derivin de
l'activitat parlamentària ordinària, la de període extraordinari, o les
directament relacionades amb aquestes.

Les quantitats fixades per Grup son:

- Grup A................   3.500'- ptes.
- Grup B................   3.000'- ptes.
- Grup C................   2.500'- ptes.
- Grup D................   2.000'- ptes.

En tot cas, per a percebre aquestes gratificacions serà
preceptiu l'informe de la Cabdalia corresponent, on es facin constar
els motius i les hores de l'assistència dels funcionaris implicats.

3.- Es procedirà sense més pròrrogues a l'adaptació de
l'Estatut de Personal del Parlament a la Llei de la Funció Pública de
la C.A.I.B., 2/89 del 22/02/89, així com a la redacció del Reglament
de Règim Interior, on es delimitaran les tasques corresponents a
cada lloc de treball. 

CLÀUSULA QUARTA.-

1.- Es mantendrà el sistema de revisió mèdica anual i
voluntària, ja establert i vigent.

2.- D'acord amb els principis generals establerts al Decret
60/90 del 13 de maig, de la Conselleria d'Economia i Hisenda de la
C.A.I.B., en el qual es regula l'acció social a favor de funcionaris i
personal laboral de la C.A.I.B., amb caràcter permanent, s'aplicaran
al personal del Parlament de les Illes Balears els principis generals
d'ajudes socials establerts en el present acord:

2.1.- Jubilació anticipada.  Es concedirà als funcionaris i
membres del personal laboral que sol.licitin la jubilació anticipada
o voluntària i tenguin una antiguitat mínima de 15 anys a l'empresa
i l'edad mínima de 60 anys, les ajudes següents:
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- Als 60 anys...............   1.500.000 ptes.
- Als 61 anys...............   1.200.000 ptes.
- Als 62 anys...............     900.000 ptes.
- Als 63 anys...............     600.000 ptes.
- Als 64 anys...............     400.000 ptes.

Aquesta ajuda es podrà reportar en dues anualitats o en
una, segons les disponibilitats pressupostàries.

2.2- Bestretes ordinàries. 

2.2.1. El personal de la Cambra en actiu i amb càrrec a
operacions extrapressupostàries (VIAP), tendrà dret a la concessió
de bestretes ordinàries sense cap tipus d'interès de fins el 100 per
100 del sou líquid mensual, sempre i quan no es prevegi la
finalització contractual abans de final de mes .

Aquesta bestreta haurà de ser compensada a la nòmina
corresponent al mes sol.licitat.

Així mateix, per a aquelles persones a les quals se'ls
practiqui qualsevol tipus de retenció mensual, la quantia màxima
de la bestreta mensual serà igual al 100 per 100 del sou líquid
mensual menys la retenció assenyalada anteriorment.

2.2.2. El Parlament podrà concedir com a bestreta
l'import de fins a dues mensualitats íntegres. Aquestes bestretes
hauran de ser reintegrades per dècimes parts iguals que seran
retengudes a la nòmina i no acreditaran cap tipus d'interès.

2.3. Bestretes extraordinàries. El personal de la Cambra
tendrà dret a bestretes de fins a 6 mensualitats líquides per a
atendre necessitats de caràcter urgent, la reintegració de les quals
s'efectuarà en un període màxim de fins a 24 mensualitats i no
reportaran cap tipus d'interès, tendran la consideració de
necessitats urgents les derivades de:

- Matrimoni.
- Divorci, nul.litat o separació del sol.licitant.
- Defunció del cònjuge o fills.
- Naixement de fills.
- Malaltia o intervenció quirúrgica greu del sol.licitant,

cònjuge o fills.
- Adquisició d'habitatge habitual.
- Amortizació de crèdits públicament documentades amb

ocasió de l'adquisició de l'habitatge habitual.
- Realització d'obres necessàries per a la conservació de

l'habitatge habitual.
- Adquisició de mobiliari.
- Despeses per estudis oficials, a centres nacionals o

estrangers, per al sol.licitant, cònjuge o fills.
- Adquisició de vehicles.
- D'altres circumstàncies d'anàloga naturalesa.

En qualsevol cas el personal funcionari interí,
funcionaris en practiques i personal eventual de confiança no
tindran dret a percebre les bestretes de dues i sis mensualitats.

2.4.- Bestreta extraordinària excepcional, per a casos en
què el/la funcionari/a, cònjuge, fills, pares o germans, es veiessin
afectats d'una malaltia molt greu en situació límit i que requerís
desplaçaments i estades fora del territori de la C.A.I.B. amb costos
elevats. La quantia d'aquest tipus de bestreta seria del sou íntegre
anual per als Grups A i B, i del sou íntegre de dos anys, per als
Grups C i D, a retornar, amb uns interessos calculats sobre la
mitjana que resulti de la pujada oficial del I.P.C. dels darrers 10
anys, en un termini de fins a 10 anys. Aquesta bestreta seria
compatible amb una altra de prèvia i si l'afectat per la causa de la
sol.licitud era el mateix funcionari, se n'asseguraria, en qualsevol
cas, la devolució mitjançant l'assegurança  de vida contractada pel
mateix Parlament.

L'existència d'una situació que donàs lloc a la sol.licitud
d'aquest tipus de bestreta, donaria lloc automàticament al dret de
disposar d'una llicència extraordinària amb sou de fins a dos mesos,
prorrogable per altres sis, aquests sense sou, sempre que l'afectat no
en fos el funcionari i estigués de baixa.
  

2.5.- Jubilació ordinària.  Se satisfarà a l'interessat/de la
quantitat de tres-centes mil pessetes (300.000'-ptes).
                                                      

2.6. Ajudes per defunció. Es concedirà una ajuda als
causahabents de primer grau del membre del personal de la Cambra
que mori trobant-se en la situació de servei actiu, o excedència en
les seves modalitats, excepte la voluntària, la quantitat de tres-
centes mil pessetes (300.000'- ptes).

CLÀUSULA CINQUENA. 

Es cobriran, durant l'any 1993, pel sistema de promoció
interna aquelles places ocupades provisionalment per Uixers i que
corresponen a places pertanyents al Cos d'Auxiliars Administratius,
del Grup D, nivell 14.
           

Així mateix es faran les gestions oportunes a fi que el
personal de la Cambra pugui assistir als cursos de perfeccionament
promoguts per l'Institut Balear d'Administració Pública i al
programa "Oci i Cultura".

CLÀUSULA SISENA.-

L'assegurança de vida subscrita per la Institució a favor
del personal que hi presta els seus serveis tendrà la consideració de
prestació social, en el marc del present acord.

CLÀUSULA SETENA.-

Per a la concessió de les bestretes de 6 mensualitats així
com a la bestreta extraordinària excepcional serà preceptiu l'informe
favorable de la Junta de Personal, el/la beneficiat/ada haurà de
presentar, en el termini d'un mes a comptar des de l'aprovació per
part de la Junta, en el Registre de la Cambra, els documents
acreditatius del motiu o motius de la sol.licitud presentada, en cas
de no presentar en el termini indicat els documents pertinents sense
causa justificada la Junta de Personal n'informarà la Mesa, la qual
resoldrà, i determinarà les possibles responsabilitats administratives
o d'altres en què pugui incórrer el personal.

Per a la concessió de les ajudes socials serà preceptiu
l'informe de la Junta de Personal; aquestes no seran extensives als
cònjuges i fills amb ingressos propis que superin el sou mínim
interprofessional. Les peticions d'ajudes que a criteri de la Junta de
personal resultin dubtoses es denegaran i es notificarà a
l'interessat/de el motiu de la no aprovació, a fi que faciliti les
oportunes explicacions, per tal d'accedir a una nova tramitació de la
petició.

El criteri per a atorgar ajudes i el sistema de pagament
d'aquestes serà el següent:
       

- Pagament per trimestres vençuts, prèvia sol.licitud
acompanyada de factura oficial. Exceptuant-ne les ajudes per fills
entre 0 i 18 anys, que es pagaran d'ofici per part de la Cambra el
mes de Gener de cada any i, successivament, s'abonaran les ajudes
per fills nascuts al llarg de l'any, i a totes aquelles persones que
s'incorporin a un lloc de treball en el transcurs de l'any, prèvia
solAlicitud del funcionari, mitjançant la presentació d'una fotocòpia
del llibre de família.
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- Preferència a les peticions d'aquells membres del
personal que no n'hagin demanat cap, o que n'hagin demanat
menys.

- Les ajudes que no es puguin pagar un trimestre seran
les primeres del següent.

- En cas que no hi hagués crèdit suficient en un moment
determinat, l'ordre de pagament en seria l'invers al de la jerarquia
dels grups funcionarials ( D- C- B- i A-).

Solament a aquest efectes, el personal laboral, si pertoca,
i l'eventual de la Cambra, tendran l'equivalència que pertorqui a
les seves retribucions contrastades amb les retribucions
corresponents als Grups abans assenyalats dels funcionaris de
Carrera de la Cambra.

CLÀUSULA VUITENA.-

Les qüestions que es puguin suscitar per la interpretació
de les diverses clàusules de l'Acord present, així com el seguiment
i el control del compliment d'aquestes, seran tractades entre la
persona o persones que la Institució assenyali i la Junta de
Personal.

CLÀUSULA NOVENA.-

Es destina un fons per a ajudes de caràcter social i per a
la formació del personal funcionari, fills i cònjuges, les quanties
de les quals figuren a l'Annex de l'Acord present.

En el cas que el present acord es prorrogàs durant tot
l'any 1993, totes les quantitats recollides s'incrementaran amb
l'I.P.C.

ANNEX D'AJUDES SOCIALS

1- Ajudes per fills entre 0 i 18 anys, 55.000'- ptes anuals.

2- Ajudes per nupcialitat, 55.000'- ptes.

3- Ajudes per estudis universitaris de funcionaris, cònjuge, o fills,
fins a 55.000'- ptes. anuals.

4- Ajudes per altres estudis no oficials, si la Junta de Personal
considera que té o podrà tenir relació amb la feina del
funcionari/a, fins a 25.000'- ptes. anuals.

5- Ajudes sanitàries:

5-1. Ajudes Odontològiques i per pròtesis
odontològiques i traumatològiques:

- Fins a 50.000 ptes íntegres.
- Una vegada coberta aquesta quantitat, només es pagarà

el 50% de l'import de les ajudes que se solAlicitin.
Aquest tipus d'ajuda no podrà superar el total de

100.000'-ptes. per any i membre de la unitat familiar, llevat de
casos extraordinaris a valorar per la Junta. 

5-2. Per a pròtesis oftalmològiques fins a un màxim de
20.000 ptes. anuals per a cada membre de la unitat familiar
(funcionari, cònjuge i fills).

5-3. Per a pròtesis otorrinolaringològiques, fins a un
màxim de 30.000 ptes. anuals per a cada membre de la unitat
familiar (cònjuge i fills).

5-4. Per altres tipus de tractaments especials i
excepcionals, 25.000'-ptes. Una vegada coberta aquesta quantitat,
només es pagarà el 50% de l'import de les ajudes solAlicitades per
aquest concepte.

5-5. Ajudes per discapacitats, fins a 20.000 ptes mensuals
per a familiars de primer grau amb disminucions físiques,
psíquiques o sensorials, incapacitats per a realitzar qualsevol treball
i que es trobin a càrrec directe del funcionari/a, reconeguda aquesta
per qualsevol Organisme Oficial.

5-6. Per a revisió ginecològica, fins a 10.000 ptes. anuals.

Palma, a 26 de febrer del 1993.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 58.

- Pàg. 2019. Ordre de Publicació. Apartat O).
On diu: A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 25 de novembre del 1992, tengué
lloc la compareixença ...
Ha de dir:  A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 25 de novembre del 1992, s'ajornà
la compareixença ...

B) Correcció errates BOPIB núm. 69.

- Pàg. 2204. 3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
On diu: 3.1. PROJECTES DE LLEI
Ha de dir:  3.6. PROPOSTES
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