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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió celebrada dia 31 de
març del 1993, s'aprovà la Proposició de llei de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.

Palma, a 31 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A) 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE REFORMA DE L'ESTATUT
D'AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius.-

Com a conseqüència de la signatura del Pacte
Autonòmic entre els Partits Socialista i Popular, el 23 de desembre
es va aprovar la Llei Orgànica 9/1992 de Transferència de
Competències a les Comunitats Autònomes. Procedeix doncs
incorporar el contingut de l'esmentada Llei a l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears.

Article únic.-

Els articles de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer,
d'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, que a continuació es
relacionen, quedaran de la següent forma:

Primer.- Article 10.-

La Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en
les matèries següents:

1.- Organització, règim i funcionament de les seves institucions
d'autogovern en el marc de l'Estatut present.

2.- Alteracions dels termes municipals compresos dins el seu
territori i, en general, les funcions que corresponen a
l'Administració de l'Estat sobre les corporacions locals, la
transferència de les quals sigui autoritzada per la legislació sobre
el règim local.

3.- Ordenació del territori, litoral inclòs, urbanisme i habitatge.

4.- Obres públiques dins el territori de la Comunitat Autònoma
que no siguin d'interès general de l'Estat.

5.- Ferrocarrils, carreteres i camins. Transport fet per aquests
mitjans, per cable i per canonada. Ports de refugi, ports, aeroports
i heliports esportius i, en general, tots aquells que no desenvolupin
activitats comercials.

6.- Règim d'aigües i aprofitaments hidràulics, canals i regatges.
Aigües minerals i termals. Ordenació i concessió de recursos i
aprofitaments hidràulics quan les aigües discorrin integralment per
l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma.

7.- Monts i aprofitaments forestals, vies pecuàries i pastures.

8.- Agricultura i ramaderia, d'acord amb l'ordenació general de
l'economia.

9.- Foment i promoció del turisme. Ordenació del turisme dins el
seu àmbit territorial.

10.- Promoció de l'esport i de la utilització adequada dels lleures.

11.- Jovent i tercera edat.

12.- Assistència i beneficiència socials. Sanitat i higiene.

13.- Artesania.

14.- Vigilància i protecció dels seus edificis i de les seves
instalAlacions. Coordinació i totes les altres facultats, en relació amb
les policies locals, en els termes que establesqui una llei orgànica.

15.- Fires i mercats interiors.

16.- Foment del desenvolupament econòmic dins el territori de la
Comunitat Autònoma, d'acord amb les bases i la coordinació
general de l'activitat econòmica.

17.- Pesca i activitats recreatives en aigües interiors, cria i recollida
de marisc, aqüicultura i caça.

18.- Arxius, museus, biblioteques, conservatoris de música i
institucions semblants que no siguin de titularitat estatal.

19.- Patrimoni monumental, cultural, històric i paisatgístic d'interès
per a la Comunitat Autònoma, sense perjudici del que disposa
l'article 149.1.28 de la Constitució.

20.- Foment de la cultura, de la investigació i de l'ensenyament de
la llengua de la Comunitat Autònoma.

21.- Conservació, modificació i desenvolupament dels drets civils
especials de la Comunitat Autònoma.

22.- Ordenació de la Hisenda de la Comunitat Autònoma, d'acord
amb el que estableix aquest Estatut.

23.- Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les apostes mutua-
esportivo-benèfiques.

24.- Cooperatives i mutualitats no integrades en el sistema de la
Seguretat Social, sense perjudici de la legislació mercantil.

25.- Espectacles públics.

26.- Estadístiques per a finalitats no estatals.

27.- Fundacions que desenvolupin, fonamentalment, les seves
funcions a la Comunitat Autònoma.

28.- Indústria, sense perjudici del que determinin les normes de
l'Estat per raons de seguretat, sanitàries, o d'interès militar, i les
normes relacionades amb les indústries que estiguin subjectes a la
legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear. L'exercici de la
competència es realitzarà d'acord amb les bases i l'ordenació de
l'activitat econòmica general i la política monetària de l'Estat, en els
termes que disposen els articles 38, 131 i números 11 i 13 de
l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.



B.O.P.I.B. Núm.79 - 7 de març del 1993 2441

29.- InstalAlacions de producció, distribució i transport d'energia,
quan el transport no surti del territori de la Comunitat i el seu
aprofitament no afecti altra Comunitat Autònoma. Tot això sense
perjudici del que estableixen els números 22 i 25 de l'apartat 1 de
l'article 149 de la Constitució.

30.- Procediment administratiu derivat de les especialitats de
l'organització pròpia.

31.- Publicitat, sense perjudici de les normes dictades per l'Estat
per a sectors i mitjans específics, d'acord amb els números 1, 6 i
8 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.

32.- Servei meteorològic de la Comunitat Autònoma.

33.- Institucions públiques de protecció i tutela de menors.

34.- Transport marítim, exclusivament entre ports o punts de la
Comunitat Autònoma, sense connexió amb altres ports o punts
d'altres àmbits territorials.

En exercici d'aquestes competències, correspondrà a la
Comunitat Autònoma la potestat legislativa, la potestat
reglamentària i la funció executiva.

Segon. Article 11.-

En el marc de la legislació bàsica de l'Estat, i en el seu
cas, en els termes que aquesta establesqui, correspon a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el desenvolupament
legislatiu i l'execució de les següents matèries:

1.- Règim de responsabilitat de l'Administració de la Comunitat
Autònoma i de l'Administració Local, de conformitat amb el que
disposa l'apartat 1.18 de l'article 149 de la Constitució.

2.- Les normes processals i de Dret Administratiu derivades de les
peculiaritats del Dret substantiu de les Illes Balears o de les
especials de l'organització de la Comunitat Autònoma.

3.- Règim estatutari dels funcionaris de l'Administració de la
Comunitat Autònoma i de la seva Administració Local de
conformitat amb les bases contingudes en la legislació de l'Estat
en aquesta matèria.

4.- Institucions de crèdit cooperatiu públic i territorial i de caixes
d'estalvi.

5.- Espais naturals protegits. Ecologia.

6.- Coordinació hospitalària inclosa la de la Seguretat So-cial.

7.- Denominacions d'origen.

8.- Contractes i concessions administratives a l'àmbit substantiu de
competències de la Comunitat Autònoma.

9.- Centres de contractació i terminals de càrrega en matèria de
transport.

10.- Ordenació i planificació de l'activitat econòmica de les Illes
Balears, en l'exercici de les competències assumides en el marc
d'aquest Estatut.

11.- Corporacions de dret públic representatives d'interessos
econòmics i professionals.

12.- Defensa del consumidor i usuari, d'acord amb les bases i
l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política monetària
de l'Estat, les bases i coordinació general de la Sanitat, en els termes
del que es disposa en els articles 38, 131 i en els números 11, 13 i
16 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.

13.- Normes addicionals de protecció del medi ambient.

14.- Règim miner i energètic.

15.- Premsa, ràdio, televisió i altres mitjans de comunicació social,
en el marc de les normes bàsiques que l'Estat establesqui d'acord
amb el número 27 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.

16.- Ordenació del sector pesquer.

Tercer. Article 12.-

Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en els termes que establesquin les lleis i les normes reglamentàries
que en desenvolupament de la legislació pròpia dicti l'Estat, la
funció executiva en les matèries següents:

1.- Execució, dins del seu territori, dels Tractats Internacionals que
afectin les matèries pròpies de les competències de la Comunitat
Autònoma.

2.- Expropiació forçosa.

3.- Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses i, en especial,
abocadors industrials i contaminants de l'atmosfera així com de les
aigües interiors i litorals.

4.- Ordenació del transport de viatgers i mercaderies dins l'àmbit de
la Comunitat Autònoma.

5.- Protecció civil.

6.- Associacions.

7.- Fires internacionals.

8.- Gestió de les prestacions i serveis socials dins el sistema de la
Seguretat Social: INSERSO. La determinació de les prestacions del
sistema, els requisits per establir la condició de beneficiari i la
finançació s'efectuarà d'acord amb les normes establertes per l'Estat
en l'exercici de les seves competències i de conformitat amb el que
disposa el número 17 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.

9.- Gestió de museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal que
no es reservi l'Estat. Els termes de la gestió seran fixats mitjançant
convenis.

10.- Pesos i mesures. Contrast de metalls.

11.- Plans establerts per l'Estat per a la implantació o reestructuració
de sectors econòmics.
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12.- Productes farmacèutics.

13.- Propietat industrial.

14.- Propietat intelAlectual.

15.- Laboral. De conformitat amb el número 7 de l'apartat 1 de
l'article 149 de la Constitució, correspon a l'Estat la competència
sobre legislació laboral i l'alta inspecció. Queden reservades a
l'Estat totes les competències en matèria de migracions interiors
i exteriors, fons d'àmbit nacional i d'ocupació, sense perjudici del
que establesquin les normes de l'Estat sobre aquestes matèries.

16.- Salvament marítim.

Quart. Article 15.-

1.- Correspon a la Comunitat Autònoma la competència del
desenvolupament legislatiu i execució de l'ensenyament en tota la
seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, d'acord
amb el que es disposa a l'article 27 de la Constitució i les lleis
orgàniques que de conformitat amb l'apartat 1 de l'article 81
d'aquesta el desenvolupin i sense perjudici de les facultats que
atribueix a l'Estat el número 30 de l'apartat 1 de l'article 149 i de
l'Alta Inspecció pel seu compliment i garantia.

2.- Per a garantir una prestació homogènia i eficaç del servei
públic de l'educació que permeti corregir les desigualtats o
desequilibris que puguin produir-se, la Comunitat Autònoma
facilitarà a l'Administració de l'Estat la informació que aquesta li
solAliciti sobre el funcionament del sistema educatiu en els seus
aspectes qualitatius i quantitatius, i colAlaborarà amb
l'Administració de l'Estat en les actuacions de seguiment i
avaluació del sistema educatiu nacional.

Cinquè. Article 16.-

Transcorreguts els cinc anys prevists a l'apartat 2 de
l'article 148 de la Constitució, previ acord del Parlament de les
Illes Balears, adoptat per majoria absoluta, la Comunitat
Autònoma podrà ampliar l'àmbit de les seves competències en
matèries que no estiguin atribuïdes en exclusiva a l'Estat, o que
solament hi estiguin atribuïdes les bases o principis. L'acord
d'assumpció de noves competències se sotmetrà a les Corts
Generals per a la seva aprovació mitjançant Llei Orgànica.

Així mateix podrà assumir competències mitjançant els
procediments establerts en els números 1 i 2 de l'article 150 de la
Constitució.

Disposició derogatòria.-

Queden derogats els articles 10, 11, 12, 15 i 16 de la Llei
Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia per a
les Illes Balears.

Seu del Parlament, a 31 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari Primer:
Jesús G. Martínez de Dios.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 31 de març del 1993, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE
núm. 1308/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa al Consell
Consultiu de les Illes Balears .

Palma, a 1 d'abril  del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 

El Grup Parlamentari PSM i EEM, de conformitat amb el
que disposen els articles 125 i concordants del Reglament del
Parlament, presenta la PROPOSICIÓ DE LLEI següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI DEL CONSELL CONSULTIU DE
LES ILLES BALEARS.

Exposició de motius

Els òrgans consultius ocuparen un paper destacat en el dret
històric, no es limitaven a desenvolupar una tasca de consulta i
d'assessorament, sinó que exercien també funcions de naturalesa
jurisdiccional i administrativa. Aquesta darrera funció, no obstant
fou passant progressivament a mans dels òrgans unipersonals, de
manera que, ja entrat el segle XIX, es detecta en l'estructura
administrativa la presència d'una organització quasi exclusivament
consultiva que manté, amb tot, funcions jurisdiccionals, primer sota
el sistema de la justícia administrativa retenguda i després ja de
forma delegada. El Consell d'Estat, que és el nucli d'aquesta
organització, perdria, a la fi, tota funció jurisdiccional per quedar en
òrgan suprem de naturalesa estrictament consultiva.

A l'Estat social i democràtic de Dret, les administracions
públiques han de manifestar-se actuant, però aquesta actuació ha de
produir-se de manera objectiva, la qual s'aconsegueix mitjançant la
reflexió i d'altres components. El principi de reflexió, element
d'imparcialitat, confirma l'actuació amb major garantia del
sotmetiment a la llei i al dret.

L'objecte de l'activitat consultiva, en uns casos, consisteix
en apreciar la legalitat d'una activitat que es proposen de realitzar
les administracions, la qual cosa significa que l'òrgan consultiu
formularà la seva opinió en base a criteris jurídics o jurídico-
administratius; en altres casos, es destaca el caràcter obstatiu o
habilitant de les seves funcions, com ho són per als dictàmens
vinculants.

La funció consultiva és cada vegada més imprescindible
dins l'entramat relacional en què les administracions actuen i en la
complexitat de la seva tecnificació, per la qual cosa és aconsellable
en el procés de creació de les normes, en sentit ampli, i en el procés
d'execució i aplicació d'aquestes.
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Reconeixent el prestigi doctrinal del Consell d'Estat i el
seu paper estelAlar en matèries claus del Dret públic, la nova
organització territorial de l'Estat i la necessitat d'atendre amb
rapidesa i eficàcia els interessos generals demanden la creació
d'un alt òrgan consultiu de la Comunitat Autònoma que efectuï
aquestes funcions, per dictaminar quan la legislació vigent així ho
requereixi, o quan, facultativament, se li solAliciti.

Per acomplir tan alts objectius, es promulga la llei
present que està estructurada en:

Títol Preliminar, articles 1 a 4, que regula les
disposicions generals del Consell Consultiu de les Illes Balears
com a alt òrgan consultiu de la Comunitat Autònoma, que no
forma part de l'Administració activa, que executa les seves
funcions amb autonomia orgànica i funcional per garantir la seva
objectivitat i independència, per a la tutela de la legalitat i de
l'Estat de Dret, adscrit administrativament a la Presidència de la
Comunitat Autònoma, encarregat de dictaminar sobre l'adequació
a l'Estatut d'Autonomia i la concordança amb aquest dels projectes
o proposicions de llei que se sotmetin al Parlament; prèviament a
la interposició davant del Tribunal Constitucional d'un recurs
d'inconstitucionalitat o d'un conflicte de competència pel Consell
de Govern, o d'un recurs d'inconstitucionalitat pel Parlament de les
Illes Balears; així com sobre les restants matèries que es
determinen en aquesta llei.

Títol I, articles 5 a 8, que regula la composició del
Consell Consultiu de les Illes Balears com a òrgan colAlegiat, ja
que és usual que la funció consultiva de màxima transcendència
sigui atribuïda a òrgans colAlectius o de composició colAlegiada.
Els seus membres són designats per cinc institucions de les Illes
Balears, per ampliar la participació, i correspon al President de la
Comunitat Autònoma el nomenament del President i del Secretari
d'aquest.

Títol II, articles 9 a 12, que regula la competència del
Consell Consultiu de les Illes Balears en harmonia amb el
concepte mateix d'autonomia i el reconeixement de la
competència de la Comunitat Autònoma, proclamat pel Tribunal
Constitucional en la seva sentència 204/1992, de 26 de novembre,
per crear, en virtut de les seves potestats d'autoorganització, article
10.1 de l'Estatut d'Autonomia i article 148.1.1a de la Constitució,
un òrgan consultiu amb les característiques i amb les funcions
similars a les del Consell d'Estat. Les funcions del Consell
Consultiu suposen en determinats casos una importantíssima
garantia de l'interès general i de la legalitat objectiva i,
conseqüentment, dels drets i legítims interessos dels qui són part
d'un determinat procediment administratiu, i se substitueix per
això l'informe preceptiu del Consell d'Estat pel del Consell
Consultiu de les Illes Balears, a la vegada que agilita els
procediments de l'Administració autonòmica i de l'Administració
local, en els quals és legalment preceptiva la redacció d'un
dictamen.

Títol III, articles 13 i 14, que regula el procediment per
solAlicitar al Consell Consultiu de les Illes Balears els seus
dictàmens, així com el termini per elaborar-los.

Títol IV, articles 15 a 19, que regula el funcionament del
Consell Consultiu de les Illes Balears i en garanteix l'objectivitat,
independència i rigorosa qualificació tècnica dels seus dictàmens.

Una disposició transitòria, una derogatòria i dues
disposicions finals regulen uns terminis suficients i adequats per a
la constitució del Consell Consultiu de les Illes Balears, la
derogació general de totes les disposicions que s'oposin a la llei
present, l'aprovació pel Govern de la Comunitat Autònoma, a
proposta del Consell Consultiu de les Illes Balears, del seu
Reglament d'organització i funcionament, així com l'entrada en
vigor d'aquesta llei.

Títol preliminar.- Disposicions generals.

Article 1.-

El Consell Consultiu de les Illes Balears és l'alt òrgan
consultiu de la Comunitat Autònoma encarregat de dictaminar sobre
l'adequació a l'Estatut d'Autonomia i la concordança amb aquest
dels projectes o proposicions de llei que se sotmetin al Parlament,
així com sobre les restants matèries que es determinen en aquesta
llei, i vetlla, en l'exercici de les seves funcions, per l'observança de
la Constitució, de l'Estatut d'Autonomia i de la resta de l'ordenament
jurídic.

Article 2.-

El Consell Consultiu de les Illes Balears exerceix les seves
funcions amb autonomia orgànica i funcional per garantir la seva
objectivitat i independència. Serà adscrit administrativament a la
Presidència de la Comunitat Autònoma. Elaborarà l'avantprojecte
del seu pressupost, que figurarà com a una secció dins dels
Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma.

Article 3.-

El Consell Consultiu de les Illes Balears i els seus
membres gaudiran dels honors i distincions que els corresponguin
d'acord amb les normes aplicables i seva seu es fixa en la Ciutat de
Mallorca.

Article 4.-

1.- La consulta al Consell Consultiu de les Illes Balears serà
preceptiva, quan en aquesta o en altra llei així s'estableixi, i
facultativa en la resta de casos.

2.- Els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears no són
vinculants, excepte en el cas en què la llei així ho estableixi i es
fonamentaran en l'ordenament jurídic sense que puguin contenir
valoracions d'oportunitat o conveniència.

3.- Les disposicions o resolucions adoptades en qüestions sobre les
quals el Consell Consultiu de les Illes Balears ha informat
preceptivament hauran d'expressar si es formulen d'acord amb el
dictamen emès, quan s'ajusten al dictamen en els punts essencials,
i també quan s'aparten de les observacions o suggerències que
formula, o que es dicten després d'haver vist el dictamen en els
altres casos.

4.- Respecte de les qüestions sobre les quals hagi dictaminat el
Consell Consultiu de les Illes Balears no pot emetre informe cap
altre òrgan assessor.

5.- L'atribució de competències al Consell Consultiu de les Illes
Balears que s'opera per aquesta llei, exclou la intervenció del
Consell d'Estat quant a les matèries a què es refereix aquesta.



2444 B.O.P.I.B. Núm.79 - 7 de març del 1993

Títol I.- Composició.

Article 5.-

1.- El Consell Consultiu de les Illes Balears està integrat per cinc
membres electius, nomenats pel President de la Comunitat
Autònoma, d'entre juristes de reconeguda competència que
gaudeixen de la condició política de ciutadans de la Comunitat
Autònoma i amb més de deu anys de dedicació a la funció o
activitat professional:

a) un serà designat pel Consell de Govern.

b) un serà designat pel Parlament de les Illes Balears, mitjançant
votació per majoria de les tres cinquenes parts dels diputats.

c) tres seran designats per cada un dels consells insulars,
mitjançant votació per majoria de les tres cinquenes parts del
membres del plenari de la Corporació insular.

2.- Els membres del Consell Consultiu de les Illes Balears seran
nomenats per un període de quatre anys i podran ser reelegits.

3.- En cas de produir-se vacants, seran cobertes pel sistema previst
en aquest article, a proposta de l'òrgan que designà el substituït i
per al temps que li restava.

Article 6.-

1.- El President de la Comunitat Autònoma nomenarà el President
del Consell Consultiu de les Illes Balears d'entre els cinc membres
designats per les diverses institucions.

2.- En cas d'absència o de malaltia, el President del Consell
Consultiu de les Illes Balears serà substituït pel membre més antic
i, en cas d'igual antiguitat, pel de més edat.

3.- El President de la Comunitat Autònoma nomenarà el Secretari
del Consell Consultiu de les Illes Balears. La designació ha de
recaure en un funcionari de l'Escala de Lletrats del Cos Superior
d'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4.- El càrrec de Secretari és d'especial confiança i responsabilitat
i està assimilat, als efectes retributius, al de director general.

Article 7.-

1.- Els membres del Consell Consultiu de les Illes Balears seran
independents i inamovibles en l'exercici del seu càrrec.

2.- Els membres del Consell Consultiu de les Illes Balears, abans
de prendre possessió del càrrec, han de jurar o prometre, davant
el President de la Comunitat Autònoma, fidelitat a la Constitució,
a l'Estatut d'Autonomia i a les institucions de govern de les Illes
Balears.

3.- Els membres del Consell Consultiu de les Illes Balears
s'obliguen a guardar secret sobre les matèries i assumptes tractats
i sobre els acords adoptats, així com a abstenir-se com a ponents
i en les deliberacions i votació d'un dictamen, quan concorrin els
supòsits regulats en l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

4.- La condició de membre del Consell Consultiu de les Illes
Balears és incompatible amb tot mandat representatiu, qualsevol
càrrec polític o administratiu, l'exercici de funcions directives en un
partit polític, sindicat de treballadors o associacions empresarials i
l'ús al servei d'aquests, l'exercici de la carrera judicial i fiscal i
qualsevol activitat professional o mercantil, excepte la docent i
investigadora.

5.- Quan concorrerà causa d'incompatibilitat en qui fos designat
membre del Consell Consultiu de les Illes Balears abans de
prendre'n possessió, haurà de cessar en el càrrec o l'activitat
incompatible. Si no ho feia en el termini dels deu dies següents a la
designació, s'entendrà que no accepta el càrrec i així ho decretarà el
President de la Comunitat Autònoma. La mateixa norma s'aplicarà
en el cas d'incompatibilitat sobrevinguda.

Article 8.-

1.- Els membres del Consell Consultiu de les Illes Balears perden
la seva condició per les causes següents:

a) Per incompatibilitat sobrevinguda.

b) Per incompliment de les obligacions del càrrec.

c) Per renúncia.

d) Per extinció del mandat en expirar-se el termini.

e) Per la pèrdua de la condició política de ciutadans de la Comunitat
Autònoma.

f) Per condemna a causa de delicte, per sentència ferma.

g) Per inhabilitació per a l'exercici dels drets polítics declarada per
decisió judicial ferma.

2.- El cessament serà decretat pel President de la Comunitat
Autònoma. En els casos prevists als epígrafs a) i b) es requerirà
acord favorable de la majoria dels membres del Consell Consultiu
de les Illes Balears i l'audiència de l'interessat.

3.- Els membres del Consell Consultiu de les Illes Balears podran
ser suspesos en la seva condició en cas de processament o durant el
temps necessari per a resoldre sobre la concurrència d'alguna de les
causes de cessament previstes en l'apartat 1 d'aquest article. La
suspensió ha de ser decidida, atesa la gravetat dels fets, per majoria
absoluta dels membres del Consell Consultiu i decretada pel
President de la Comunitat Autònoma.

Títol II.-  Competència.

Article 9.-

El Consell Consultiu de les Illes Balears dictaminarà en
els casos següents:

Primer: Sobre l'adequació a l'Estatut d'Autonomia i la concordança
amb aquest i a la resta de l'ordenament jurídic de tots els projectes
i proposicions de llei sotmesos a debat i a aprovació del Parlament
de les Illes Balears, a iniciativa del Consell de Govern, de dos grups
parlamentaris o d'una desena part dels diputats.
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Segon: Prèviament a la interposició davant del Tribunal
Constitucional del recurs d'inconstitucionalitat o d'un conflicte de
competència pel Consell de Govern, o d'un recurs
d'inconstitucionalitat pel Parlament de les Illes Balears, a
iniciativa del Consell de Govern, de dos grups parlamentaris o
d'una desena part dels diputats.

Article 10.- 

1.- En el supòsit previst en el cas Primer de l'article 9, el o els
proposants, en el termini de cinc dies hàbils a partir de la
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
del text admès a tràmit, haurà de fer-ho avinent a la Mesa del
Parlament, la qual haurà de trametre les solAlicituds de dictamen
al Consell Consultiu de les Illes Balears. Aquest haurà d'elaborar
el dictamen pertinent en el termini màxim d'un mes i remetre'l a
la Mesa del Parlament.

2.- Si transcorregut el termini previst en l'apartat anterior, el
Consell Consultiu de les Illes Balears no hagués remès el
dictamen pertinent, s'entendrà que no té objeccions a fer al text del
projecte o proposició de llei.

3.- En tot cas, el procediment legislatiu corresponent restarà
suspès fins que no sigui elaborat el dictamen pertinent o hagi
transcorregut el mes sense que el Consell Consultiu de les Illes
Balears l'hagi tramès a la Mesa del Parlament.

Article 11.- 

1.- En el supòsit previst en el número Segon de l'article 9, els
grups parlamentaris o els diputats als quals es reconeix la
iniciativa, en el termini de trenta dies hàbils a partir de la
publicació de la llei o disposició normativa amb força de llei
contra la qual es pretén interposar recurs d'inconstitucionalitat,
haurà de fer-ho avinent a la Mesa del Parlament, la qual trametrà
al Consell Consultiu de les Illes Balears la solAlicitud de dictamen.
Aquest lliurarà el dictamen pertinent en un termini no superior a
vint dies a comptar des del dia de la recepció de la petició.

2.- Un cop rebut el dictamen, el President del Parlament ordenarà
de publicar-lo en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears. Si en el termini de cinc dies d'haver-se publicat, tres
grups parlamentaris o una cinquena part dels diputats comuniquen
al President del Parlament la pretensió d'interposar el recurs
d'inconstitucionalitat, aquest convocarà el Ple en un termini de
cinc dies.

3.- Si el Consell de Govern decidia d'interposar recurs
d'inconstitucionalitat contra una llei o una disposició normativa
amb força de llei, o un conflicte de competència, en el termini de
trenta dies hàbils de publicació de la norma, disposició, resolució
o acte impugnable, solAlicitarà del Consell Consultiu de les Illes
Balears el dictamen pertinent, el qual li serà lliurat en un termini
no superior a vint dies a comptar a partir de la recepció de la
petició.

Article 12.-

1.- Correspon al Consell Consultiu de les Illes Balears dictaminar
sobre:

a) Els projectes de disposicions normatives que elabori el Consell
de Govern en virtut de delegació legislativa.

b) Els projectes de reglaments o disposicions de caràcter general i
les seves modificacions que es dictin en execució de les lleis.

2.- És preceptiu el dictamen del Consell Consultiu de les Illes
Balears en els expedients de l'Administració de la Comunitat
Autònoma o de l'Administració Local en què sigui exigit per llei el
dictamen d'alt òrgan consultiu, i referit a les matèries següents:

a) Reclamacions administratives d'indemnitzacions per danys i
perjudicis.

b) Recursos administratius de revisió.

c) Revisió d'ofici dels actes administratius, basada en una causa de
nulAlitat.

d) Revisió d'ofici dels actes administratius, basada en una causa
d'anulAlabilitat

e) NulAlitat, interpretació, modificació i resolució dels contractes
administratius quan es formuli oposició per part del contractista i,
en tot cas, en els supòsits prevists en la legislació de contractes de
l'Estat.

f) Interpretació, modificació, resolució i nulAlitat de concessions
administratives, qualssevulla que sigui el seu objecte, quan es
formuli oposició per part del concessionari i, en tot cas, quan així ho
disposin les normes aplicables.

g) Concessió de monopolis i serveis públics monopolitzats.

h) Modificació dels plans, les normes complementàries i
subsidiàries i els programes d'actuació que tenguin per objecte una
diferent zonificació o ús urbanístic de les zones verdes o espais
lliures prevists en el pla.

i) Reducció per un ajuntament de la contribució dels propietaris a
les despeses d'urbanització, quan en determinades unitats d'execució
no sigui presumiblement rendible l'actuació, per resultar excessives
les càrregues en relació amb l'escàs aprofitament previst per a les
zones edificables.

j) Formulació i execució de programes d'actuació urbanística sense
prèvia convocatòria de concurs, quan es tracti de la urbanització de
terrenys destinats a instalAlacions d'activitats relevants o d'especial
importància econòmica i social.

k) Creació o supressió de municipis.

l) Alteració de termes municipals.

ll) Constitució, modificació i supressió d'entitats municipals
descentralitzades.

m) Qualsevol altra matèria que sigui competència de la Comunitat
Autònoma respecte a la que les lleis estableixen l'obligació de
demanar el dictamen.

3.- També correspon al Consell Consultiu de les Illes Balears:

a) Dictaminar sobre els avantprojectes de llei i sobre els projectes
de reglaments i de disposicions de caràcter general no inclosos en
el punt b) de l'apartat 1 de l'article present i que se sotmetin a la
seva consideració.
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b) Dictaminar sobre qüestions relatives a l'ordenament jurídic de
les Illes Balears i a les relacions d'aquest amb el de l'Estat i d'altres
ordenaments.

c) Dictaminar sobre avantprojectes de llei, proposicions de llei o
projectes de disposicions administratives, qualssevulla que fora el
seu rang i objecte, que afecti l'organització, competència o
funcionament del Consell Consultiu de les Illes Balears.

d) Aprovar la memòria anual d'activitats, així com els extractes de
la doctrina legal formulada pel Consell Consultiu de les Illes
Balears.

e) Aprovar l'avantprojecte del seu pressupost i la liquidació de
l'any precedent.

f) Interpretar el Reglament d'organització i funcionament del
Consell Consultiu de les Illes Balears i suplir-lo en els casos de
dubte i d'omissió.

g) Elevar al President de la Comunitat Autònoma les propostes de
modificació del Reglament d'organització i funcionament del
Consell Consultiu de les Illes Balears.

h) Elevar al President de la Comunitat Autònoma les propostes i
suggerències que cregui convenients sobre l'ordenament jurídic de
les Illes Balears.

Títol III.- Procediment.

Article 13.-

1.- La solAlicitud de dictàmens correspon al President de la
Comunitat Autònoma, al President del Parlament, al Consell de
Govern i als consellers que tenguin atribuïda la competència sobre
la matèria.

2.- Les peticions de dictamen preceptiu que hagin de fer les
autoritats de l'Administració local les cursaran a través del
President de la Comunitat Autònoma.

Article 14.-

Els dictàmens regulats en l'article 12, han de ser emesos
en un termini màxim de dos mesos a comptar des de l'entrada de
l'expedient. El termini es pot reduir en casos d'urgència, a petició
de l'òrgan consultant. A proposta del President del Consell
Consultiu de les Illes Balears, fonamentada en la complexitat del
dictamen, pot ampliar-se el termini fins a tres mesos.

Títol IV.- Funcionament.

Article 15.-

El Consell Consultiu de les Illes Balears, d'acord amb el
seu Reglament, pot crear les ponències que jutjarà convenients per
a la preparació dels dictàmens.

Article 16.-

1.- El Consell Consultiu de les Illes Balears, a través del seu
President, pot solAlicitar de l'òrgan consultant que es completin els
expedients amb tots els antecedents i informes que es considerin
necessaris. Mentre no es completi la documentació solAlicitada, no
corren els terminis establerts per dictaminar.

2.- Mitjançant l'òrgan consultant o directament per part del
President del Consell Consultiu de les Illes Balears es poden
convidar a informar davant del Consell, per escrit o de paraula, als
organismes o a les persones que tenguin competència tècnica
notòria en les qüestions relacionades amb els assumptes sotmesos
a consulta.

Article 17.-

El President del Consell Consultiu de les Illes Balears fixa
l'ordre del dia i en presideix les sessions, té la direcció de totes les
dependències del Consell i el representa.

Article 18.-

Els acords del Consell Consultiu de les Illes Balears
s'adopten per majoria absoluta dels seus membres. Els Consellers
que discrepin de l'acord majoritari hi podran formular vot particular
per escrit que acompanyarà el dictamen.

Article 19.-

El Consell Consultiu de les Illes Balears ha de disposar
dels mitjans personals i materials necessaris per a les seves tasques.

Disposició transitòria.-

1.- Dins dels cinc mesos següents a l'entrada en vigor de la llei
present, el Parlament de les Illes Balears, el Consell de Govern i els
tres consells insulars han d'elevar al President de la Comunitat
Autònoma les propostes de nomenament dels membres del Consell
Consultiu de les Illes Balears. Aquest termini s'interromprà per al
Parlament durant el temps fora dels períodes de sessions.

2.- El Consell Consultiu de les Illes Balears es constituirà durant els
trenta dies següents a la data de publicació de l'últim nomenament.

Disposició derogatòria.-

Queda derogada tota disposició que s'oposi al que
s'estableix a la llei present.

Disposició final primera.-

El Govern de la Comunitat Autònoma, a proposta del
Consell Consultiu de les Illes Balears, aprovarà el Reglament
d'organització i funcionament del Consell Consultiu de les Illes
Balears, basant-se en els principis de la llei present.

Disposició final segona.-

La llei present entrarà en vigor als vint dies d'haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Palma, 24 de març del 1993.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 1334/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA, relativa a política financera del Govern de la
Comunitat Autònoma. (Mesa de 31 de març del 1993).

RGE núm. 1346/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
al Govern de la CA, relativa a política hidràulica. (Mesa de 31 de
març del 1993).

Palma, a 1 d'abril  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.

L'evolució a l'alça de les despeses de la Comunitat
Autònoma i el permanent incompliment en les previsions
d'ingressos situen el Govern conservador de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en una situació financera que
podem qualificar de crítica pels continus dèficits de caixa que es
produeixen.

Per tot això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre política
financera.

Palma, a 23 de març del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula la següent interpel•lació per tal que sigui debatuda en el
Ple de la Cambra.

Davant la greu situació de manca d'aigua potable que es
dóna a les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM i EEM
interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre política
hidràulica que segueix.

Palma, a 26 de març del 1993
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 1355/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 357/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
execució del Programa 5b "Foner". (Mesa de 31 de març del 1993).

RGE núm. 1360/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 461/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la
política teatral a les Illes Balears. (Mesa de 31 de març del 1993).

Palma, a 1 d'abril 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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 357/93,
relativa a l'execució del Programa 5b "Foner", la moció següent:

1. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
la Comunitat la revisió d'ofici de les despeses adscrites al Programa
operatiu 5b 1991-1993, per tal d'excloure-hi les que corresponen a
activitats no destinades, en exclusiva, a les zones 5b; a entitats
l'àmbit d'actuació de les quals superi el de les zones 5b o sigui
clarament exterior a elles, o a explotacions situades a municipis que
no formen part del territori 5b.

2. El Parlament constata la incongruència i contradicció
entre les diverses dades i informacions facilitades pel Govern en
relació amb la realització del Programa operatiu 5b, i ho valora com
un intent d'emmascarar el baix grau d'execució.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a destinar als camins rurals de la Serra de Tramuntana de
Mallorca els recursos econòmics del Programa 5b que els pertoquen
en una distribució justa, sense discriminacions territorials.

4. El Govern sotmetrà al Parlament tota proposta de
modificació o d'ampliació del Programa "Foner", abans de sotmetre-
la a altres administracions.

Palma, a 26 de març del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

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. 461/93,
relativa a la política teatral a les Illes Balears, la moció següent:
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"El Parlament de les Illes Balears acorda instar el
Govern de la Comunitat Autònoma a impulsar, abans del 31 de
desembre del 1993, la creació de la Fundació Pública del Teatre
a les Illes Balears".

Palma, a 26 de març del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 1335/93, del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a autoritzacions per
exercir de guia turístic. (Mesa de 31 de març del 1993).

RGE núm. 1336/93, del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a legisla-ció aplicada per
a la concessió d'autoritzacions per exercir de guia turístic. (Mesa
de 31 de març del 1993).

RGE núm. 1341/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a no
recaptació de 136 milions del pressupost del 1992 de la Direcció
General d'Indústria en prestació de serveis. (Mesa de 31 de març
del 1993).

RGE núm. 1391/93, del Diputat Hble. Sr. Francesc
Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a recaptació
de l'impost sobre actes jurídics documentats durant l'any 1992 a les
illes d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 31 de març del 1993).

RGE núm. 1392/93, del Diputat Hble. Sr. Francesc
Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a recaptació
de l'impost sobre el patrimoni de les persones durant l'any 1992 a
les illes d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 31 de març del 1993).

RGE núm. 1393/93, del Diputat Hble. Sr. Francesc
Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a recaptació
de l'impost general sobre successions i donacions durant l'any 1992
a les illes d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 31 de març del 1993).

RGE núm. 1394/93, del Diputat Hble. Sr. Francesc
Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a recaptació
de l'impost sobre transmissions entre vius durant  l'any 1992 a les
illes d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 31 de març del 1993).

Palma, a 1 d'abril 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.

Quants d'informes favorables s'han donat per a l'any 1993
i a quines persones per autoritzar-les a exercir de guia turístic oficial
a les illes d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 19 de març del 1993.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

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.

Quina legislació aplica la Conselleria de Turisme per a la
concessió d'autoritzacions per exercir de guia turístic a la nostra
comunitat autònoma?

Palma, a 19 de març del 1993.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

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.

Quins han estat els motius pels quals la Direcció General
d'Indústria, al programa de control industrial, d'un pressupost
definitiu de 310.168.788 pessetes, només n'ha recaptat 184.163.718,
amb la qual cosa resten més de 136 milions sense recaptar en
prestació de serveis?

Palma, a 23 de març del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat l'import final que s'ha recaptat a les illes
d'Eivissa i Formentera durant l'any 1992 en concepte d'impost sobre
actes jurídics documentats?

Palma, a 24 de març del 1993.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.
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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.

Quin ha estat l'import final que s'ha recaptat a les illes
d'Eivissa i Formentera durant l'any 1992 en concepte d'impost
sobre el patrimoni de les persones?

Palma, a 24 de març del 1993.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.

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.

1. Quin ha estat l'import final que s'ha recaptat a les illes
d'Eivissa i Formentera durant l'any 1992 en concepte d'impost
general sobre successions i donacions durant l'any 1992?

2. Quina quantitat correspon per aquelles successions i
donacions fetes a l'illa de Formentera?

3. Quants d'expedients corresponents a l'any 1992
queden pendents de liquidació?

4. Quants d'expedients corresponents a l'any 1991 es van
liquidar durant 1992 i quina quantitat en pessetes representaven
aquelles liquidacions?

5. Quants d'expedients liquidats durant l'any 1992 varen
ser objecte de recurs per part dels administrats i quina és la seva
quantitat en pessetes?

Palma, a 24 de març del 1993.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.

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.

1. Quin ha estat l'import final que s'ha recaptat a les illes
d'Eivissa i Formentera durant l'any 1992 en concepte d'impost
sobre transmissions entre vius durant l'any 1992?

2. Quina quantitat correspon per aquelles transmissions
entre vius fetes a l'illa de Formentera?

3. Quants d'expedients corresponents a l'any 1992
queden pendents de liquidació?

4. Quants d'expedients corresponents a l'any 1991 es van
liquidar durant l'any 1992?

5. Quants d'expedients liquidats durant l'any 1992 van ser
objecte de recurs per part dels administrats i quina és la seva
quantitat en pessetes?

Palma, a 24 de març del 1993.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 1305/93, del Diputat Hble. Sr. Cosme Vidal, del
Grup Parlamentari MIXT, relativa a construcció del centre sanitari
de Formentera. (Mesa de 31 de març del 1993).

RGE núm. 1383/93, del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a declara-ció de la zona de
Tramuntana reserva de la biosfera. (Mesa de 31 de març del 1993).

RGE núm. 1386/93, del Diputat Hble. Valentí Valen-ciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a legalització actual
del pou Bon Sossec. (Mesa de 31 de març del 1993).

RGE núm. 1387/93, del Diputat Hble. Valentí Valen-ciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reposició de
mecanització il•legal del  pou Bon Sossec. (Mesa de 31 de març del
1993).

Palma, a 1 d'abril 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 a l'Hble Sr. Conseller de Sanitat  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin ha estat el cost final i quina l'aportació del Govern
balear a la construcció del centre sanitari de Formentera?

Palma, a 24 de març del 1993.
El Diputat:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
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Quines són les motivacions que han duit el Govern de la
Comunitat Autònoma a no presentar la zona de Tramuntana per
ser declarada Reserva de la biosfera?

Palma, a 25 de març del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El mes de febrer del 1991, com a conseqüència d'una
inspecció la Conselleria de Comerç i Indústria va sancionar
l'empresa Bon Sossec per la mecanització il•legal del pou.

Té actualment legalitzada la mecanització del pou per a
l'aprofitament del seu cabdal, l'esmentada empresa?

Palma, a 29 de març del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.

El mes de febrer del 1991, com a conseqüència d'una
inspecció la Conselleria de Comerç i Indústria va sancionar
l'empresa Bon Sossec per la mecanització il•legal del pou.

Va instar o recomanar aquesta conselleria que es
reposessin les coses al seu estat primitiu?

Palma, a 29 de març del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 1357/93, de la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a conveni
amb els ajuntaments d'Eivissa i Formentera per a la millora dels
camins rurals. (Mesa de 31 de març del 1993).

RGE núm. 1390/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Pla d'ordenació
d'oferta turística (POOT) pel que respecta a l'illa d'Eivissa. (Mesa
de 31 de març del 1993).

Palma, a 1 d'abril 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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la comissió
d'Economia.

En referència a les declaracions del President del Govern
de la Comunitat Autònoma de dia 19 de març passat, a les quals va
anunciar que signaria un conveni amb els ajuntaments d'Eivissa i
Formentera per millorar els seus camins rurals, quin tipus de
conveni es farà i a càrrec de quina partida o programa
pressupostari?, quins camins es milloraran l'any 1993?

Palma, a 25 de març del 1993.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En referència al Pla d'ordenació d'oferta turística (POOT)
i pel que respecta a l'illa d'Eivissa, quan pensa iniciar els treballs per
fer el POOT a Eivissa?, quin és el motiu pel qual l'illa d'Eivissa és
la darrera?

Palma, 26 de març del 1993.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1303/93, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a ajuts per pal•liar els danys causats pels huracans a l'illa de Cuba.
(Mesa de 31 de març del 1993).

RGE núm. 1325/93, del Grup Parlamentari PP-UM relativa
a proposta de directiva del Consell Europeu per la qual es crea un
impost sobre les emissions de diòxid de carboni i sobre el consum
d'energia. (Mesa de 31 de març del 1993).

RGE núm. 1356/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a regulació de les instal•lacions esportives, públiques i
privades. (Mesa de 31 de març del 1993).

Palma, a 1 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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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 MIXT presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Els passats dies 13 i 14 de març. l'illa de Cuba es va
veure afectada per un catastròfic huracà que va suposar l'entrada
de 400 metres terra endins de la mar, la qual cosa provocà greus
inundacions a poblacions, camps i àrees de conreu, diversos
morts, nombrosos ferits i cents de milers de damnificats. Aquesta
catàstrofe natural ha agreujat moltíssim la situació que ja patia el
poble de Cuba a causa de la manca de combustible, medicaments
i béns de servei en general.

Diverses associacions per a la Cooperació amb
Centroamèrica i el tercer món han iniciat campanyes per tal de
recaptar ajuts que ajudin a pal•liar aquesta greu situació provocada
en aquest indret de la mar Carib.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAIB que destini un ajut econòmic de la partida pressupostària
del programa d'ajuts al tercer món (secció 11, programa 1343) per
pal•liar la greu situació que pateix l'illa de Cuba a causa de la
catàstrofe natural succeïda els passats dies 13 i 14 de març.

Palma, a 24 de març del 1993.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.
El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.

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 PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La proposició de directiva del Consell Europeu que fixa
un impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) i sobre
l'energia (92/C 196/01) constitueix una greu amenaça per a
l'economia de les Illes Balears per la seva especial repercussió a
l'àmbit del transport marítim i aeri.

L'esmentada proposta de directiva preveu l'aplicació
progressiva, des de la seva aprovació fins a l'any 2000, d'una taxa
de deu dòlars USA per barril de petroli, que suposaria una pujada
de més del 50% sobre els preus actuals del cru en els mercats
internacionals.

Considerant que la política comunitària de medi ambient
ha d'aplicar-se de forma individualitzada en raó de les
característiques i peculiaritats de les regions i molt especial de les
illes.

Considerant que l'aprovació de l'esmentada directiva
constituiria un gravamen més de la insularitat que afectaria de
forma molt negativa el transport de mercaderies i el turisme.

Considerant que altres regions i illes de la CEE -entre elles
Canàries- són excloses justament del camp d'aplicació de
l'esmentada proposta de directiva (article 2), presentam la
proposició no de llei següent:

Instar el Govern de la Comunitat Autònoma perquè
sol•liciti del Govern de la nació la intervenció urgent i enèrgica a
l'objecte de modificar la proposta de directiva 92/C 196/01 amb la
finalitat d'excloure del seu camp d'aplicació les Illes Balears, o, en
el seu defecte, de suspendre temporalment l'impost.

Palma, a 23 de març del 1993.
El Portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

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.

A les instal•lacions esportives, tant públiques com
privades, hi ha una problemàtica no resolta deguda, precisament, a
una manca de regulació. La qualificació del personal treballador en
aquest tipus d'instal•lacions i les condicions que han de complir
aquestes quant a infraestructura són algunes de les qüestions que no
sols preocupen els usuaris, sinó també les persones relacionades
amb aquest món. Per aquest motiu, el Grup Parlamentari
SOCIALISTA presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que, en el termini de tres mesos, reguli els
requisits que han de complir les instal•lacions esportives, públiques
o privades, així com la qualificació del personal, que treballada en
aquestes instal•lacions.

Palma, a 25 de març del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1347/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a adscripció de magistrats als jutjats de Manacor i d'Inca,
amb qualificació de tramitació davant comissió (Mesa de 31 de març
del 1993).

Palma, a 1 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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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 21, capítol II de la Llei 38/1988, de 28 de
desembre, de demarcació i planta judicial, estableix la possibilitat
que els jutjats de primera instància i d'instrucció o de primera
instància i instrucció, siguin servits per magistrats sempre que
estiguin radicats en un partit judicial superior a 150.000 habitants
de dret o experimentin augments de població de fet que superin
dita xifra i el volum de càrregues competencials així ho exigeixi.

Els partits judicials d'Inca i de Manacor superen
cadascun les condicions establertes a l'article esmentat, tant pel
nombre d'habitants de fet com pel volum de càrregues
competencials que tenen, i la complexitat dels assumptes que es
tracten a causa del seu volum econòmic fa necessària una certa
estabilitat de les places.

És per tot això que el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Consell General
del Poder Judicial per tal que proposi al Ministeri de Justícia:

a) Que els jutjats de primera instància i instrucció de
Manacor i d'Inca siguin servits per magistrats.

b) La creació de jutjats penals per a l'enjudiciament de
les causes per delicte que els siguin competents i que pertanyin als
partits judicials de Manacor i d'Inca.

Palma, a 26 de març del 1993.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 1358/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 31 de març del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Turisme, davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre
el compliment de la normativa de prevenció d'incendis als hotels i
allotjaments turístics extrahotelers.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril  del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 1389/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença dels Hbles. Srs. Consellers de
Sanitat i Seguretat Social i d'Agricultura i Pesca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 31 de març del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença dels Hbles. Srs.
Consellers de Sanitat i Seguretat Social i d'Agricultura i Pesca,
davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre les gestions
per complir la directiva 94/96, relativa a normes higièniques i
sanitàries de la llet i productes lactis.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril  del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
RGE núm. 1384/93, del Govern de la CA, relatiu a

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 31 de març del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el compliment i l'execució del programa operatiu 5b
a 31.12.92..

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril  del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D) 
RGE núm. 1301/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 31 de març del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre els efectes que tendrà sobre els productors de
formatges de les Illes la Directiva 94/46 de la Comunitat Europea,
publicada el 14 de setembre del 1992 al Butlletí de les Comunitats
Europees.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril  del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a remissió a la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals de les propostes presentades per la
Comissió Tècnica Interinsular d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'Administració Local i d'informació
turística i de delegació de competències als consells insulars en
matèria de transports, RGE núms. 55/93 (PCTI-0001, 0002 i 0003),
i obertura del termini d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 31 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, les propostes de referència,
preses en consideració a la sessió plenària de dia 23 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 1 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a convocatòria de sessió extraordinària i

tramitació pel procediment d'urgència de la sol•licitud de
compareixença RGE núm. 1358/93, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 31 de març del 1993, d'acord amb l'article 61.2 del
Reglament de la Cambra, acordà de convocar sessió extraordinària
de la Comissió de Turisme, la data de la qual es fixarà
oportunament i, consegüentment, d'habilitar els dies necessaris per
tal que es pugui procedir a la tramitació de referència (publicada
en aquest BOPIB).

Així mateix, d'acord amb el que es preveu a l'article 95
del mateix Reglament, i atesa la petició formulada, acordà de
tramitar la compareixença al•ludida pel procediment d'urgència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a tramitació davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports de la Proposició de llei RGE núm. 1211/93.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 de març, a la vista de l'escrit RGE núm. 1345/93, presentat pel
Grup Parlamentari PSM i EEM, acordà que la Proposició no de llei
RGE núm. 1211/93, presentada per aquest grup, relativa a
reconeixement de la reciprocitat de les diferents titulacions en
llengua catalana (publicada en el BOPIB núm. 77, de 2 d'abril del
1993), passi a ser tractada davant la comissió de referència i no
davant plenari.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a designació dels tres diputats que han de defensar

davant el Congrés dels Diputats la Proposició de Llei de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 de març, d'acord amb l'article 178.1 del Reglament d'aquesta
Cambra, designà els tres diputats que han de defensar davant el
Congrés dels Diputats la proposició de llei de referència (publicada
en aquest BOPIB), que són els següents:

Hble. Sr. Joan Huguet i Rotger.
Hble. Sr. Francesc Gilet i Girart.
Hble. Sr. Josep Alfonso i Villanueva.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a substitucions a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 de març del 1993, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1326/93, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant
el qual se sol•liciten les substitucions següents:

- Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver per Hble. Sr. Albert
Moragues i Gomila a la Comissió d'Economia.

- Hble. Sr. Albert Moragues i Gomila per Hble. Sr.
Francesc Antich i Oliver a la Comissió d'Assumptes Institu-cionals i
Generals.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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