
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 21 d'abril del 1993 III Legislatura Núm. 81  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

A) RGE núm. 1408/93, pel qual es regula el Pla de modernització de l'oferta turística complementària (restaurants, cafeteries, bars
i similars) a les Illes Balears. 2480

 
B) RGE núm. 1410/93, sobre el Consell Consultiu. 2483

 

3.5. CRITERIS, COMUNICACIONS I PLANS DEL GOVERN DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1482/93, relatiu a Pla de reindustrialització de les Illes Balears. 2486

 

3.8. INTERPEL•LACIONS
A) RGE núm. 1484/93, del Grup Parlamentari MIXT, al Govern de la CA, relativa a participació del Govern després de la fallida

de la cooperativa Sa Roqueta de Menorca. 2486

 
3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 1415/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE núm. 4741/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política del
Govern en matèria de publicitat institucional. 2487

B) RGE núm. 1438/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE núm. 587/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la creació
i regulació del Pla de modernització d'allotjaments turístics existents a Balears. 2487

 
3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 1411/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvencions a ajuntaments
per reciclatge. 2487



2478 BOPIB núm. 81 - 21 d'abril del 1993

B) RGE núm. 1412/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a suport a la recollida
selectiva i reciclatge de residus. 2487

C) RGE núm. 1413/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a constitució de la comissió
de reciclatge de Mallorca. 2487

D) RGE núm. 1414/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a projecte d'abocador a Son
Nuviet de Petra. 2487

E) RGE núm. 1421/93, del Diputat Hble. Sr. Vicent Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a compliment de les
condicions higiènico-sanitàries del Mercat de ses fruites d'Eivissa. 2487

F) RGE núm. 1422/93, del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reserves marines. 2488

G) RGE núm. 1423/93, del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a esculls artificials de
protecció al litoral d'Eivissa i Formentera. 2488

H) RGE núm. 1424/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a data en què es varen
presentar davant el Registre els balanços de totes les societats participades per la Societat Balear de Capital Risc. 2488

I) RGE núm. 1425/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cursos de formació que ha
realitzat la Conselleria de Treball i Transports durant el 1992. 2488

J) RGE núm. 1432/93, del Diputat Hble. Sr. Xavier Tejero, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a relació de centres i
quantitats concedides per a l'adquisició de material didàctic en llengua catalana. 2488

K) RGE núm. 1435/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a votació de l'acord
d'adquisició de Can Salas (Palma). 2488

L) RGE núm. 1436/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a acord d'adquisició de Can
Salas (Palma). 2488

M) RGE núm. 1437/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a sanció d'un mes de
cessament de funcions a l'apotecari titular de Calvià, Sr. Andreu Bordoy. 2488

N) RGE núm. 1474/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a sanció per infracció de caça.
2488

O) RGE núm. 1475/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a canvi d'ús de l'aigua de Sa
Marineta. 2488

P) RGE núm. 1476/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a tenència de fures. 2488

Q) RGE núm. 1477/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a infraccions a la Llei de caça.
2488

 

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1406/93, del Diputat Hble. Sr. Jaume Peralta, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a fiança de la targeta de transports

públics. 2491

B) RGE núm. 1434/93, del Diputat Hble. Sr. Xavier Tejero, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estat de resolució del
procés relatiu a l'ocupació il•legal de Cales Coves (Menorca). 2491

C) RGE núm. 1460/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a concurs públic relatiu a
Biblioteca Pública de Mallorca. 2491

D) RGE núm. 1461/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a sobre si ha estat signada
l'escriptura de compravenda de Can Salas. 2491

E) RGE núm. 1462/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si va sol•licitar la
Conselleria de Cultura la compra de l'edifici de Can Salas. 2491



BOPIB núm. 81 - 21 d'abril del 1993 2479

F) RGE núm. 1463/93, del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a col•locació de barreres de
protecció a les corbes de la carretera PM-820. 2491

G) RGE núm. 1480/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quines mesures pensa
prendre el Govern de la Comunitat per millorar la situació econòmica de les Illes Balears. 2491

 
3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1404/93, del Diputat Hble. Sr. Jaume Peralta, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a plans de seguretat als
establiments hotelers. 2492

B) RGE núm. 1405/93, del Diputat Hble. Sr. Jaume Peralta, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a seguretat contra incendis. 2492

C) RGE núm. 1431/93, del Diputat Hble. Sr. Xavier Tejero, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a àmbit d'intervenció del
coordinador de les activitats relacionades amb la família i la infància. 2492

D) RGE núm. 1433/93, del Diputat Hble. Sr. Xavier Tejero, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a programa família,
infància i dona. 2492

E) RGE núm. 1450/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius pels quals
l'empresa Societat Balear Capital Risc va entrar a formar part de Polivas SA. 2492

F) RGE núm. 1451/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius pels quals
les empreses en les quals participa Capital Risc i no presenten en temps i forma els comptes. 2492

G) RGE núm. 1452/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a data de
desembutxacament dels diners corresponents a les accions adquirides per la Societat Balear de Capital Risc. 2492

H) RGE núm. 1453/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quin és el capital
social de l'empresa Polivas SA. 2492

I) RGE núm. 1454/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a socis de l'empresa
Polivas SA. 2492

J) RGE núm. 1455/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si pensa el Govern
continuar participant en l'empresa Polivas SA. 2492

K) RGE núm. 1456/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a informes previs
a l'hora d'entar a formar part d'una societat. 2492

L) RGE núm. 1457/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a activitats de
l'empresa Magnagrove Ltd. 2492

M) RGE núm. 1458/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a entrada de la
Societat Balear Capital Risc a l'empresa Polivas SA. 2492

N) RGE núm. 1459/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contrapartida
donada pel Govern de la Comunitat als organitzadors del viatge al Japó. 2492

O) RGE núm. 1479/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a per què no s'ha registrat
l'ampliació de capital de la Societat Balear de Capital Risc. 2492

P) RGE núm. 1481/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si pensa el Govern de
la Comunitat proposar a la Societat Bon Sossec SA la destitució del Sr. Agustín Guijarro Bravo, conseller de l'esmentada
societat. 2492

 
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 1416/93, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a emissions de TV a Balears. 2495

B) RGE núm. 1464/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a concurs públic per adquirir edifici o solar més idoni per
situar-hi la Biblioteca Pública de Mallorca. 2495

 



2480 BOPIB núm. 81 - 21 d'abril del 1993

3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 1427/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a sol•licitud de compareixença del Sr. Director General de

Presidència de la Comunitat Autònoma, Gabriel Godino i Busquets, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 2496
 

B) RGE núm. 1428/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a sol•licitud de compareixença del Sr. Cap de la Secció
d'Arquitectura de la Direcció General de Presidència de la Comunitat Autònoma, Alex Reynes Corbella, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. 2496

 
C) RGE núm. 1429/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller Adjunt

a la Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Socials. 2496
 

D) RGE núm. 1430/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller Adjunt
a la Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Socials. 2496

 
3.17. INFORMACIÓ

A) Relativa a retirada del Projecte de llei RGE núm. 3748/92, relatiu a ampliació de competències de la Comissió de política
territorial. 2497

 
B) Relativa a no conformitat amb la tramitació de la Proposició de Llei RGE núm. 1036/93, relativa a foment i regulació del

voluntariat social de les Illes Balears. 2497
 



BOPIB núm. 81 - 21 d'abril del 1993 2481

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 d'abril del 1993, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 1408/93, pel qual es regula el Pla de
modernització de l'oferta turística complementària (restaurants,
cafeteries, bars i similars) a les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió de Turisme, esmenes al projecte esmentat, el text del
qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 10 de
maig, a les 13 hores.

Palma, a 16 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

FRANCESC GILET 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 24 de febrer del 1993, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

78.- Projecte de llei pel qual es regula el Pla de
modernització de l'oferta turística complementària (restaurants,
cafeteries, bars i similars) existent a les Illes Balears.

El Consell de Govern, a proposta del conseller de
Turisme, adopta l'acord següent:

Primer.- Aprovar el text articulat del Projecte de llei pel
qual es crea i regula el Pla de modernització de l'oferta turística
complementària (restaurants, cafeteries, bars i similars) existent
a les Illes Balears.

Segon.- Remetre al Parlament de les Illes Balears el
projecte de llei esmentat perquè en faci la tramitació.

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segells a Palma, a dia quatre de març del
1993.

El Secretari del Consell de Govern:
Francesc Gilet i Girart.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

A) 
PROJECTE DE LLEI PEL QUAL ES CREA I ES

REGULA EL PLA DE MODERNITZACIÓ DE L'OFERTA
TURÍSTICA COMPLEMENTÀRIA. (RESTAURANTS,
CAFETERIES, BARS I SIMILARS) A LES ILLES BALEARS

Exposició de motius.

El BOCAIB núm. 74 de dia 19 de juny de 1990 va
publicar la Llei 3/1990, de 30 de maig, per la qual es creava i es
regulava el Pla de modernització d'allotja- ments turístics de les
Illes Balears. Aquest va ser l'inici de l'ambiciós projecte
d'aconseguir la millora qualitativa de la nostra oferta turística, línia
prioritària de l'actuació política del Govern Balear, que, a més d'un
impuls institucional fort, necessita el concurs del sector turístic
privat.

 D'acord amb el que s'ha exposat abans i seguint la línia
marcada per la disposició esmentada, es fa necessari d'actuar,
sempre comptant amb la col.laboració del sector privat, sobre els
establiments que componen prioritàriament  l'oferta turística
complementària (restaurants, cafeteries, bars i similars), que,
juntament amb la indústria d'allotjaments, conformen la realitat
turística d'aquesta Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 Sempre respectant els principis constitucionals, és molt
cert que una aplicació correcta de la legislació vigent en matèria
d'oferta complementària, exigible als establiments que la componen,
permet d'aconseguir els objectius de modernització i actualització
necessaris.

 És totalment imprescindible que la nostra oferta turística
sigui comparable a qualsevol altra d'europea, tant pel fet de
pertànyer a les institucions europees, com pel nivell d'exigència dels
nostres visitants, majoritàriament europeus. Per això, la política del
Govern Balear és tan decidida i segueix aquesta línia de
modernització i actualització dels sectors que conformen la base
principal de la nostra economia i per això és propòsit infrangible de
les institucions autonòmiques d'aplicar tota la normativa vigent en
matèria turística, com també de fer una interpretació socialment
progressiva del títol preliminar del Codi civil, és a dir, no prenent
les paraules en sentit estricte, sinó donant-los el sentit en relació
amb el context, els antecedents històrics i legislatius i la realitat
social del temps en què han de ser aplicades.

 D'altra banda, havent-se promulgat el Decret     2/1992,
de 16 de gener, pel qual s'ordena i regula l'oferta turística
complementària a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les
ordres que el despleguen, s'observa clarament les tendències de
millora dels serveis turístics i, en especial, dels serveis de l'oferta
turística complementària, imposant unes característiques de
superfícies, equipaments, protecció al consumidor, etc., que
constitueixen una millora important en relació amb les establertes
abans de la legislació esmentada. Per això, si per a l'oferta pre-
existent no s'exigia el compliment estricte i la posada al dia en
relació amb la normativa en base a la qual foren autoritzats, la qual,
encara que menys rigorosa que l'actual, és suficient perquè,
complint-la, suposi de fet una millora preceptible en molts dels
establiment de les Illes Balears que, pel temps transcorregut, han
quedat desfasats en alguns aspectes.
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Article 1.-

 Tots els establiments d'oferta turística complementària
(restaurants, cafeteries, bars i similars) existents a les Illes Balears
l'autorització d'obertura dels quals concedida per la Conselleria de
Turisme o l'inici d'activitats dels quals hagi tingut lloc abans de
dia 31 de gener de 1992, han de superar la inspecció tècnica del
Pla de modernització de l'oferta turística complementària que es
crea i es regula mitjançant el present Projecte de Llei.

Article 2.-

 Tots els establiments d'oferta turística complementària
que es trobin dins l'àmbit d'aplicació determinat a l'article anterior
seran objecte d'una inspecció tècnica, en la qual se'n comprovaran
els serveis, les instal.lacions i els equipa- ments, d'acord amb el
grup i la categoria a què pertanyin, i determinaran les reformes i
les millores que, si n'era el cas, s'hi han de dur a terme amb el fi
d'adaptar-los a la normativa vigent en el moment de l'inici
d'activitats o de la concessió d'autorització d'obertura concedida
per la Conselleria de Turisme, la qual serà interpretada d'acord
amb l'article tres del Codi civil, en relació amb el context i la
realitat sòcio-econòmica del temps i de la dinàmica turística,
atenent principalment a l'esperit i la finalitat actualitzada
d'aquestes normes per a coadjuvar a millorar la qualitat dels
establiments d'oferta turística complementària, sense perjudici de
la resta de legislació aplicable.

Article 3.-

El pla d'inspeccions tècniques dels establiments afectats
pel present Projecte de Llei s'ha de fer tenint en compte les
prioritats següents:

a) Se n'inspeccionaran, en primer lloc, aquells
establiments que hagin estat objecte de reclamacions reiterades
sobre instal.lacions i equipaments.

b) En segon lloc, es procedirà a inspeccionar aquells
establiments que, amb caràcter voluntari, ho sol.licitin.

c) Per últim, i per ordre cronològic de la data
d'autorització d'obertura o d'inici d'activitats, la resta
d'establiments afectats, des dels més antics als més moderns.

 No obstant això, s'establiran plans d'inspecció, que,
d'acord amb l'organitza- ció i els mètodes de treball de la
Conselleria de Turisme, accelerin el procés, tot respectant, al
màxim possible, les instruccions anteriors i sempre tenint en
compte el cens d'establiments afectats, realitzat a aquest efecte.

Article 4.-

Seran objecte de comprovació per part de la inspecció
tècnica els requisits dels serveis, les instal.lacions i els
equipaments exigits per la normativa vigent en el moment en què
va ser autoritzat l'exercici de l'activitat de què es tracti, segons el
grup i la categoria, i també el bon estat de funcionament d'aquests.
Se'n comprovarà expressament el mobiliari, els estris, el parament,
la llenceria, etc., amb el fi que l'aspecte general de l'establiment es
correspongui amb el grup i la categoria que té i en garanteixi el
bon estat d'ús i servei.

 Article 5.-

 La inspecció tècnica es realitzarà mitjançant una visita
detallada de cada establiment, que haurà d'haver estat notificada al
titular o explotador, en la forma prescrita en la legislació vigent,
excepte en el cas que hagin estat concer- tades la data i l'hora
d'aquesta inspecció entre la Conselleria de Turisme i l'interessat. En
tots els casos, la inspecció tècnica s'ha de fer en presència del titular
o explotador de l'establiment, o la persona autoritzada per aquest.
Aquesta autorització s'haurà d'acreditar per mitjà de document
públic, document privat amb signatura legitimada notarialment i, si
n'era el cas, legalitzada, o poder "apud acta".

Article 6.-

 Si la inspecció tècnica comprova l'adequació de
l'establiment a les previsions del present Projecte de Llei i a la
normativa existent en el moment de l'inici d'activitats o autorització
d'obertura de la Conselleria de Turisme, aquesta es considerarà
superada, i, amb els tràmits previs oportuns, es dictarà resolució
acreditant que l'establiment esmentat s'adequa a les prescripcions
dels present Projecte de Llei i se li atorgarà l'autorització d'utilitzar
la denominació i el distintiu d'"Establiment Modernitzat", amb el
distintiu que es determinarà reglamentàriament.

Article 7.-

 Si no s'ha superat la inspecció tècnica i una vegada que,
en el decurs d'aques- ta, s'hagin determinat les obres i millores a fer
a cada establiment, havent-ne ponderat la importància i intensitat,
d'acord amb els criteris establerts en els articles 2 i 4 d'aquest
Projecte de Llei, se'n concretarà la realització entre el titular de
l'establiment i la Conselleria de Turisme, d'acord amb el
procediment següent:

 a) La Conselleria de Turisme ha de notificar l'acta de la
inspecció tècnica amb les deficiències detectades al titular de
l'establiment i l'invitarà a redactar una proposta de programa de les
obres i millores a realitzar, d'acord amb aquella.

b) Aquest titular ha de remetre per escrit aquesta proposta
de programa d'execució en el termini màxim de dos mesos a la
Conselleria de Turisme o mani- festar-ne fefaentment la
discrepància amb el contingut de l'acta, sempre que durant aquest
termini i mitjançant les negociacions pertinents no s'arribi a
subscriure per acord de les dues parts el programa d'execució, que
en tots els casos ha d'incloure un calendari genèric i un termini de
finalització.

 c) La Conselleria de Turisme haurà de contestar per escrit
a la proposta de programa d'execució en el termini màxim de 15
dies hàbils i, si n'era el cas, mitjançant els contactes directes
esmentats, arribar a un acord subscrit per ambdues parts. Cas que no
se signi aquest acord i no hi hagi contestació per part de la
Conselleria de Turisme en el termini esmentat abans, el silenci
administratiu s'entendrà positiu, sense que hagi de transcórrer cap
termini per a això.
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 Article 8.-

 Si no s'arribava a un acord entre el titular de
l'establiment i la inspecció tècnica de la Conselleria de Turisme,
no es presentava la proposta empresarial en el termini assenyalat
a l'article 7 b) d'aquest Projecte de Llei, no hi con- corria la
circumstància de l'article 7 c) o hi havia discrepància tàcita o
manifesta entre l'interessat i el contingut de les actes formulades
per la inspecció tècnica o qualsevol altre acte de la Conselleria, la
proposta d'aquesta i la del titular se sotmetran al dictamen de la
Comissió del Pla de Modernització de l'Oferta Turística
Complementària, que es crea amb aquest Projecte de Llei.

Article 9.-

 Es crea la Comissió del Pla de Modernització de
l'Oferta Turística Complementària `una per cada una de les illes
de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera, integrada pels
representants de cada una de les institucions següents:

Tres alts càrrecs o tècnics de la Conselleria de Turisme,
que seran designats pel conseller de Turisme.

Un representant de cada una de les associacions
d'empresaris dels distints establiments que conformen l'oferta
turística complementària.

Les associacions empresarials que hi han de designar un
representant han de ser, en tots els casos, les més representatives
del sector afectat i d'àmbit geogràfic mínim de l'illa on radiqui
l'establiment. Els membres d'aquesta Comissió podran ser assistits
per un o diversos tècnics en la matèria, els quals tindran veu, però
no vot. Cap assistent a la Comissió serà retribuït per cap concepte,
si bé, si n'era el cas, seran compensats per la Conselleria per les
despeses degudament justificades que origini aquesta assistència.

La Comissió es reunirà com a mínim una vegada al mes
amb caràcter ordinari o quan ho determini la majoria dels seus
components, i actuarà amb criteris d'economia, celeritat i eficàcia.

Article 10.-

 La Comissió del Pla de Modernització, prèvia
l'audiència de l'interessat, es pronunciarà sobre tots i cadascun dels
punts inclosos en l'acta d'inspecció tècnica i/o els que, prèvia la
inspecció efectuada per la mateixa Comissió, consideri necessaris
incloure, i l'informe que es realitzi serà remès immediatament al
conseller de Turisme, el qual disposarà de quinze dies hàbils per
a emetre reso- lució i notificar-la a l'interessat. Si en aquest
termini de quinze dies hàbils el conseller de Turisme no ha dictat
resolució, el dictamen de la Comissió es con- siderarà aprovat i
l'empresari afectat podrà optar per comen_ccar l'execució de les
obres, els terminis pertinents de les quals s'han de computar a
partir de la data esmentada.

Article 11.-

 Contra la resolució del conseller de Turisme es podrà
interposar el recurs or- dinari corresponent, d'acord amb la
legislació vigent.

Article 12.-

 El programa d'execució i millores d'obres, tant si es
realitza per concert del titular de l'establiment i l'Administració,
com si s'imposa per resolució del con- seller de Turisme, podrà ser
plurianual, si n'era el cas, atesos el contingut i l'abast, les etapes del
qual hauran de complir-se puntualment fins a la realització
completa. L'informe de la Comissió del Pla de Modernització ha
d'incloure a aquest efecte una proposta de calendari que solament
podrà ser modificada per raons justificades, degudament al.legades
i provades, que hauran de ser admeses per resolució del conseller de
Turisme, previ l'informe de la Comissió referida.

 Els terminis per a l'execució de les obres i millores que es
determinin seran com a màxim els següents, d'acord amb el que
comprenguin:

 a) Millora o substitució dels serveis, parament, llenceria,
vaixelles, etc.: tres mesos.

 b) Millora, substitució, reparació, etc. de mobiliari i
maquinària: un any.

 c) Millores, substitucions, etc. que impliquin la realització
d'obres de paleta i/o instal.lacions: dos anys.

Article 13.-

La Conselleria de Turisme supervisarà i comprovarà el
compliment de totes i cada una de les determinacions a què s'hagués
arribat i a què el titular estigués obligat d'acord amb el que es
determina en aquest Projecte de Llei. El retard significatiu en
qualsevol termini del calendari ha de ser advertit a l'administrat
mitjçant requeriment de la Conselleria de Turisme i si, una vegada
efectuat aquest requeriment, persistia el retard, excepte en el cas que
fos imputable a força major per causes alienes al titular de
l'establiment, s'incoarà expedient sancionador que, d'acord amb la
Llei 6/1989, de 3 de maig, sobre la funció inspectora i sancionadora
en matèria de turisme, serà classificat com a falta greu o molt greu,
segons que pertoqui, i, si n'era el cas, a més de la sanció econòmica
corresponent, es podrà imposar la suspensió de les activitats de
l'establiment fins que no hagi executat les obres i millores
determinades i, fins i tot, la clausura definitiva de l'establiment.

Article 14.-

Una vegada comprovada per la inspecció tècnica la
realització completa del programa d'execució d'obres i millores a
què es fa referència en els criteris anteriors, s'aixecarà acta d'aquesta
circumstància de la manera prevista a l'article 6 del Projecte de Llei.

Disposició addicional primera. 

Els titulars d'establiments d'oferta turística
complementària que no superin la inspecció tècnica,
excepcionalment, podran ser eximits del compliment d'aquest
Projecte de Llei, si presenten immediatament la baixa definitiva
com a explotació del mateix establiment, baixa que quedarà en
suspens pel termini màxim d'un any, sempre que compleixin la
normativa que afecta la seguretat, la prevenció d'incendis i les
prescripions sanitàrio-alimentàries, i que aquesta sus- pensió se
sol.liciti expressament. En la resolució que es dicti, el conseller
requerirà el compliment inexcusable d'aquesta normativa,
mitjançant l'execució, si n'era el cas, de les obres necessàries com
a condició per a l'exercici de l'activitat durant el temps de suspensió
de la baixa, que en cap cas no podrà ser objecte de pròrroga.
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Disposició addicional segona. 

La Conselleria de Turisme, a petició de l'interessat,
donarà l'assessorament tècnic necessari sobre el Pla de
modernització de l'oferta turística complementària.

Disposició addicional tercera. 

 Si, a causa de la inspecció tècnica, era necessari el canvi
de grup o categoria de l'establiment amb al fi d'adaptar-lo a la
normativa actualment en vigor, i expressament al Decret 2/1992,
de 16 de gener, pel qual s'ordena i regula l'oferta turística
complementària en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
i a les ordres que el despleguen, o futura normativa, es considerarà
que aquesta adequació s'efectua únicament a efectes
administratius davant la Conselleria de Turisme, sense que tengui
cap altre efecte legal o jurídic, i, en especial, sobre la legislació i
les relacions arrendatícies.

Disposició final primera. 

Es faculta el Consell de Govern i la Conselleria de
Turisme per desplegar, interpretar i aplicar les disposicions
contingudes en aquest Projecte de Llei.

Disposició final segona. 

El present Projecte de Llei entrarà en vigor l'endemà
d'haver-se publicat en el BOCAIB.

A Palma, 24 de febrer del 1993.
El conseller de Turisme:
Jaume Cladera i Cladera.
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

 

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 d'abril del 1993, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 1410/93, sobre el Consell Consultiu.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de vuit dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini
finalitzarà dia 30 d'abril, a les 13 hores.

Palma, a 16 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

FRANCESC GILET 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 25 de març del 1993, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

18.- Projecte de llei del consell consultiu.

El Consell de Govern, a proposta del conseller Adjunt a
la Presidència, adopta l'acord següent:

1. El Consell de Govern aprova el Projecte de Llei del
Consell Consultiu.

2.- El Consell de Govern remet al Parlament de les Illes
Balears el projecte de llei esmentat i sol•licita que procedeixi, si així
ho considera, a tramitar-lo pel procediment d'urgència, d'acord amb
el que es determina als articles 95 i 96 del Reglament del Parlament.

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr. President,
que firm i segells a Palma, a dia trenta de març del 1993.

El Secretari del Consell de Govern:
Francesc Gilet i Girart.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

B) 

PROJECTE DE LLEI DEL CONSELL CONSULTIU

Exposició de motius.

La Llei Orgànica del Consell d'Estat, a l'article 23,
paràgraf segon, disposa que el dictamen que emeti serà preceptiu
per a les comunitats autònomes en els mateixos casos que la Llei
esmentada estableix per a l'Estat, quan hagin assumit les
competències corresponents.

 El Tribunal Constitucional ha establert que tal imposició
és plenament constitucional en la mesura que és norma bàsica del
règim jurídic de les administracions públiques o part del
procediment administratiu comú, tot declarant que "aquesta garantia
ha de cohonestar-se amb les competències que les comunitats
autònomes han assumit per regular l'organització de les seves
institucions d'autogovern (148.1 CE)".

 Com a conseqüència d'aquesta harmonització, el Tribunal
Constitucional entén que "no tan sols s'ha de reconèixer les
competències de les comunitats autònomes per crear, ateses les
potestats d'autoorganització, òrgans consultius propis de les
mateixes característiques i amb funcions idèntiques o semblants a
les del Consell d'Estat, sinó, per la mateixa raó, estimar possible
constitucionalment la substitució de l'informe preceptiu d'aquest
darrer pel d'un òrgan superior consultiu autonòmic, en relació amb
l'exercici de les competències de la comunitat respectiva", adornat
amb les característiques d'objectivitat, competència i, sobretot,
independència de l'Administració, que la doctrina i la ju-
risprudència exigeixen.

 El Tribunal Constitucional, doncs, ha deixat ja clar que,
en tots els supòsits relacionats en els articles 21 i 22 de la Llei
Orgànica del Consell d'Estat, tan aviat com les comunitats
autònomes hagin assumit les competències corresponents i no
disposin de cap òrgan superior consultiu propi, aquestes hauran de
sol.licitar, sota pena de nul.litat, el dictamen del Consell d'Estat.
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 Alguns dels supòsits d'intervenció, com poden ser els
dictàmens sobre disposicions de caràcter general que es dictin en
execució de les Lleis, o les modificacions d'aquestes, els casos de
revisió d'ofici dels actes administratius nuls o anul.lables que, per
efecte del nou règim del silenci positiu, és previsible que
s'incrementin, o les molt freqüents reclamacions que, en concepte
de danys i perjudicis, són formulades davant l'Administració de la
Comunitat Autònoma, justifiquen la introducció del suprem òrgan
consultiu en el cos institucional d'aquesta Comunitat.

TÍTOL I.- Principis generals. 

Article 1.-

El Consell Consultiu és el suprem òrgan consultiu del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 2.-

 1. En l'exercici de la seva funció, el Consell Consultiu
vetllarà per l'observança de la Constitució, de l'Estatut
d'Autonomia i de la resta d'ordenament jurídic.

2. El Consell Consultiu exercirà les seves funcions amb
autonomia orgànica i funcional per garantir-ne l'objectivitat i la
independència.

3. Els assumptes dictaminats pel Consell Consultiu
podran ser sotmesos a informe d'un altre òrgan o organisme de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sempre que no es
refereixi a funcions competencials d'aquell, segons que s'estableix
a l'apartat 1 d'aquest article.

Article 3.-

 1. La consulta al Consell Consultiu serà preceptiva quan
així ho s'estableixi en aquesta Llei o en una altra disposició del
mateix rang, i facultativa en els altres casos.

2. Els dictàmens no seran vinculants, exceptuant en els
casos que s'estableixi legalment.

3. Les disposicions i resolucions sobre assumptes
informats pel Consell Consultiu expressaran si s'adopten d'acord
amb el seu dictamen o si se n'allunyen. En el primer cas, s'usarà
la fórmula "d'acord amb el Consell Consultiu"; en el segon, la
d'"havent escoltat el Consell Consultiu".

TíTOL II.- Composició.

Article 4.-

1. El Consell Consultiu és constituït per set membres,
designats amb caràcter honorífic, d'entre els qual es nomenarà un
president i un secretari.

2. El president, el secretari i els vocals seran nomenats
per Decret del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma
entre juristes de reconegut prestigi que tenguin la condició política
de ciutadans de les Illes Balears, amb més de deu anys d'exercici
professional.

3. La Secretaria correspondrà a un membre de l'escala de
lletrats del Cos Superior de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. En cap cas no podran ser designats
més de dos vocals d'entre els funcionaris de la Comunitat
Autònoma, incloent-hi el secretari.

4. En cap cas els altres vocals no podran assumir la
condició de càrrecs, funcionaris o personal eventual o laboral en
actiu de l'Estat o de qualsevol administració pública que tengui
aquesta consideració, excepció feta de la Universitat.

Article 5.-

 1. El nomenament del president, del secretari i dels vocals
s'efectuarà per un període de quatre anys; la meitat dels
components, contemplada per excés, es renovarà cada dos anys, i
podran ser designats una altra vegada per a perío- des iguals
successius.

 2. Els membres del Consell Consultiu prendran possessió
dels seus càrrecs davant el President del Govern de la Comunitat
Autònoma i, en aquest acte, prestaran jurament o promesa de
fidelitat a la Constitució, a l'Estatut d'Autono- mia i a les
institucions d'autogovern de les Illes Balears.

3. Els membres del Consell Consultiu quedaran obligats
a assistir normalment a les reunions per a la deliberació dels
assumptes i a les altres a què siguin convocats, a fer els estudis, les
ponències i els treballs propis del seu càrrec que els siguin
encomanats pel president del Consell Consultiu o per acord dels
seus membres, i a guardar secret de les actuacions. 

Article 6.-

1. Els membres del Consell Consultiu cessaran en el seu
càrrec per alguna de les raons següents:

 a) Renúncia

 b) Decisió del Consell de Govern.

 c) Expiració del termini de nomenament.

 d) Incompatibilitat sobrevinguda.

 e) Incompliment greu de les seves funcions.

 f) Condemna per delicte en virtut de sentència ferma.

 g) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

2. El cessament serà acordat per Decret del Consell de
Govern. En els casos prevists en els apartats d), e) i g) es requerirà
audiència de l'interessat i informe del Consell Consultiu.

Article 7.-

 1. Els membres del Consell Consultiu continuaran
exercint les seves funcions fins que no es produeixi una nova
designació i presa de possessió.

2. El Consell de Govern, a proposta del Consell Consultiu,
podrà suspendre en l'exercici dels seus càrrecs qualsevol membre
d'aquest durant el temps indispensable per a resoldre sobre la
concurrència d'alguna de les causes de cessament.
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Article 8.-

Els membres del Consell Consultiu s'hauran d'abstenir
d'intervenir en aquells assumptes en què sigui pertinent d'acord
amb la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú.

Article 9.-

Els membres del Consell Consultiu tindran dret a
percebre, si n'era el cas, les despeses de desplaçament i estada,
d'acord amb el que a aquest efecte disposin el Reglament orgànic
i les altres disposicions de desplegament d'aquesta Llei.

TíTOL III.- Competència. 

Article 10.-

 El Consell Consultiu serà consultat preceptivament en
els assumptes següents:

1. Projectes de legislació delegada a què es refereix
l'article 27.1 de l'Estatut d'Autonomia.

2. Projectes de disposicions reglamentàries o de caràcter
general que es dictin en execució de les lleis i modificacions
d'aquestes.

3. Avantprojectes de Llei o projectes de disposicions
administratives que afectin l'organització, la competència o el
funcionament del Consell Consultiu.

4. Transaccions judicials o extrajudicials sobre els drets
de contingut econòmic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma, com també el sotmetiment a arbitratge de les qüestions
que se suscitin en relació amb aquestes.

5. Conflictes d'atribucions que se suscitin entre les
conselleries i els altres organismes i institucions de la Comunitat
Autònoma.

6. Expedients tramitats per l'Administració de la
Comunitat Autònoma, en els quals la Llei exigeixi preceptivament
el dictamen d'un organisme consultiu, que es refereixin, entre
d'altres, a les matèries següents:

 a) Reclamacions d'indemnització per danys i perjudicis.

 b) Revisió d'ofici dels actes administratius.

 c) Interpretació, modificació, resolució i anul.lació de
concessions i contractes administratius.

 d) Modificació d'instruments de planejament urbanístic
quan tengui per objecte una diferent zonificació o ús de zones
verdes o espais lliures.

 e) Règim local.

7. Aquells altres en què, per precepte legal, s'hagi de
consultar al Consell Consultiu o al Consell d'Estat, si n'era el cas.

Article 11.-

Amb caràcter facultatiu es podrà sol.licitar el dictamen del
Consell Consultiu en els assumptes següents:

a) Avantprojectes de reforma de l'Estatut d'Autonomia.

 b) Avantprojectes de Llei.

c) Recursos d'inconstitucionalitat i conflictes de
competència que es plantegin davant el Tribunal Constitucional.

d) Convenis o acords de cooperació amb altres Comunitats
Autònomes.

e) Qualsevol altre, quan ho requereixi la seva especial
transcendència a judici de l'òrgan sol.licitant.

Article 12.-

1. Correspon al president:

 a) La representació del Consell Consultiu en les relacions
amb els òrgans i les institucions de la Comunitat Autònoma.

 b) La convocatòria, la presidència i la direcció de les
reunions del Consell Consultiu.

 c) Aquelles que es determinin en el Reglament orgànic.

2. Correspon al secretari acomplir les funcions
d'assistència a les reunions, dació de fe i custòdia de documentació,
a més de les que es determinin en el Reglament orgànic.

Article 13.-

 En cas d'absència del president o del secretari seran
substituïts d'entre els vocals pel de major i el de menor edat,
respectivament.

Article 14.-

1. El Consell Consultiu elevarà una memòria anual al
Consell de Govern, en la qual exposarà l'activitat duita a terme en
el període anterior, com també les suggerències que estimi oportú
per a la millora de l'actuació administrativa de la Comunitat
Autònoma.

TíTOL IV.- Funcionament. 

 Article 15.-

1. El dictamen del Consell Consultiu serà sol.licitat pel
President del Govern, a iniciativa pròpia o a petició d'un qualsevol
dels membres del Govern.

2. Correspon als presidents dels consells insulars i les
altres entitats locals de les Illes Balears, com també als òrgans que
tenguin atribuïda la representació d'altres corporacions i institucions
públiques, sol.licitar el dictamen del Consell Consultiu en els
supòsits prevists en la legislació vigent.
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Article 16.-

1. L'aprovació de dictàmens i els altres acords
necessitaran, perquè siguin vàlids, la presència del president i del
secretari o de qui legalment els substitueixin i d'un nombre de
membres que amb els anteriors constitueixin la majoria absoluta.

2. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels
assistents. En cas d'empat decidirà el president amb el seu vot de
qualitat.

3. Els qui discrepin de l'acord majoritari podran
formular, dins el termini que es determini reglamentàriament, un
vot particular per escrit que s'incorporarà al dictamen.

4. Reglamentàriament es determinaran les condicions en
què s'hauran de publicar els dictàmens.

TíTOL V.- Procediment.

 Article 17.-

1. El Consell Consultiu haurà d'evacuar les consultes en
el termini d'un mes comptat des de la recepció de la sol.licitud de
dictamen corresponent.

 En els supòsits dels números 1 i 2 de l'article 10, el
termini serà de dos mesos.

2. Quan l'ordre de remissió dels expedients sigui dictada
pel President del Govern i s'hi faci constar la urgència del
dictamen, el termini per a despatxar-la serà de quinze dies.

3. En els supòsits en què el dictamen no tengui caràcter
vinculant i hagin transcorregut els terminis establerts en els
apartats anteriors sense haver-se evacuat, es considerarà complert
el tràmit.

Article 18.-

1. A la petició de consulta, s'hi ha d'adjuntar la
documentació corresponent a la qüestió plantejada.

2. Si el Consell Consultiu estimava incomplet
l'expedient, podrà sol.licitar, per conducte del seu president, que
es completi amb documentació addicional. En aquest cas,
s'interrompran els terminis establerts a l'article 17.

3. El Consell Consultiu podrà sol.licitar el parer
d'institucions, entitats o de persones amb competència tècnica
notòria en les matèries relacionades amb els assumptes sotmesos
a consulta.

TíTOL VI.- Mitjans. 

 Article 19.-

 El Consell Consultiu comptarà amb el mitjans personals
i materials que siguin necessaris per a complir les seves funcions.

Disposició addicional

S'autoritza el Consell de Govern a dictar, a proposta del
Consell Consultiu, el Reglament orgànic d'aquest i les altres
normes de desplegament i execució de la Llei present.

Disposició transitòria

Un cop transcorregut el termini de dos anys contemplat en
l'article 5.1, la determinació dels membres a substituir es farà
mitjançant el sistema d'insaculació.

Disposició final

Aquesta Llei començarà a vigir l'endemà d'haver-se
publicat en el BOCAIB.

Palma, a dia 25 de març del 1993.
El conseller Adjunt a la Pre:
Francesc Gilet i Girart.
EL PRESIDENT: 
Gabriel Cañellas i Fons.
 

3.5. CRITERIS, COMUNICACIONS I
PLANS DEL GOVERN DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 1482/93, relatiu a Pla de reindustrialització de
les Illes Balears. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

Palma, a 16 d'abril  del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A) 
Se'n remetrà còpia als Hbles. Srs. Portaveus i als Hbles.

Srs. Diputats membres de la Comissió d'Economia, davant la qual
es durà a terme la tramitació, i l'original restarà dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears, a
disposició de tots els Hbles. Srs. Diputats.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 1484/93, del Grup Parlamentari MIXT, al
Govern de la CA, relativa a participació del Govern després de la
fallida de la cooperativa Sa Roqueta de Menorca. (Mesa de 15 d'abril
del 1993).

Palma, a 16 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 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MIXT presenta la següent interpel•lació per tal que
sigui debatuda en el Ple de la Cambra.
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Sobre la política del Govern de la CAIB relacionada amb
la participació en les gestions posteriors a la fallida de la
cooperativa Sa Roqueta de Menorca.

Palma, a 14 d'abril del 1993.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.
El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 1415/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4741/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
política del Govern en matèria de publicitat institucional. (Mesa de
15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1438/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 587/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la
creació i regulació del Pla de modernització d'allotjaments turístics
existents a Balears. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

Palma, a 16 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 preveu l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM i
EEM presenta la següent moció subsegüent a la Interpel•lació
RGE núm. 4741/92, relativa a política del Govern en matèria de
publicitat institucional. 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar compliment al que es disposa a la Llei 3/1986, de
normalització lingüística, i al Decret 100/1990, en la publicitat
institucional encarregada des del Govern i la que es faci des de
qualsevol empresa pública de la Comunitat Autònoma.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de tres mesos, un projecte de llei que
reguli la publicitat institucional, per tal d'acabar amb la
discrecionalitat que implica l'absència de normatives reguladores
d'aquella.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reduir en un 50% les despeses en matèria de publicitat
institucional per al 1993 respecte de les efectuades el 1992.

Palma, a 31 de març del 1993.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la següent moció subsegüent a la Interpel•lació RGE núm.
587/93, relativa a la creació i regulació del Pla de modernització
d'allotjaments turístics existents a Balears. 

1.- El Govern de la Comunitat exigirà en tot el seu rigor
l'efectiu i total compliment de les previsions de la Llei 30/1990, de
30 de maig, per part de tots els establiments d'allotjament turístic de
la Comunitat Autònoma.

2.- El Govern de la Comunitat, amb la intenció d'afavorir
la finançació de les inversions necessàries per a la modernització
dels establiments, facilitarà la més àmplia informació als empresaris
sobre les possibilitats d'obtenir subvencions en aquests efectes amb
càrrec al Pla marc de competitivitat del turisme espanyol.

3.- El Govern de la Comunitat establirà una línia de
subvencions per a la subsidiació d'interessos de crèdits d'un 4%,
destinada a fomentar les inversions per a la modernització dels
establiments, i que sigui d'aplicació tant per aquells empresaris que
ja han realitzat les reformes com per aquells que hagin d'escometre-
les.

4.- El Govern de la Comunitat, amb l'objecte de realitzar
un seguiment més directe de l'efectiva aplicació de la llei,
constituirà a cada zona turística una subcomissió de seguiment, amb
representació dels empresaris turístics i dels respectius ajuntaments
perquè en col•laboració i coordinació amb la comissió del Pla de
modernització prevista a la Llei 3/1990, faci més àgil i eficaç
l'aplicació de la llei.

5.- El Govern de la Comunitat donarà un tractament
especial en les accions de promoció turística a aquelles empreses
turístiques que hagin finalitzat el seu propi pla de modernització, de
manera que a les campanyes que es realitzin apareguin especialment
ressaltats aquests establiments.

Palma, 2 d'abril del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos. 

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1411/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvencions a ajuntaments
per reciclatge. (Mesa de 15 d'abril  del 1993).

RGE núm. 1412/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a suport a la recollida
selectiva i reciclatge de residus. (Mesa de 15 d'abril  del 1993).

RGE núm. 1413/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a constitució de la comissió
de reciclatge de Mallorca. (Mesa de 15 d'abril  del 1993).
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RGE núm. 1414/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a projecte d'abocador a
Son Nuviet de Petra. (Mesa de 15 d'abril  del 1993).

RGE núm. 1421/93, del Diputat Hble. Sr. Vicent Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a compliment de les
condicions higiènico-sanitàries del Mercat de ses fruites d'Eivissa.
(Mesa de 15 d'abril  del 1993).

RGE núm. 1422/93, del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reserves marines.
(Mesa de 15 d'abril  del 1993).

RGE núm. 1423/93, del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a esculls artificials de
protecció al litoral d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 15 d'abril  del
1993).

RGE núm. 1424/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a data en què es
varen presentar davant el Registre els balanços de totes les
societats participades per la Societat Balear de Capital Risc. (Mesa
de 15 d'abril  del 1993).

RGE núm. 1425/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cursos de formació que
ha realitzat la Conselleria de Treball i Transports durant el 1992.
(Mesa de 15 d'abril  del 1993).

RGE núm. 1432/93, del Diputat Hble. Sr. Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a relació de centres
i quantitats concedides per a l'adquisició de material didàctic en
llengua catalana. (Mesa de 15 d'abril  del 1993).

RGE núm. 1435/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a votació de l'acord
d'adquisició de Can Salas (Palma). (Mesa de 15 d'abril  del 1993).

RGE núm. 1436/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a acord d'adquisició de
Can Salas (Palma). (Mesa de 15 d'abril  del 1993).

RGE núm. 1437/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a sanció d'un mes de
cessament de funcions a l'apotecari titular de Calvià, Sr. Andreu
Bordoy. (Mesa de 15 d'abril  del 1993).

RGE núm. 1474/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a sanció per infracció
de caça. (Mesa de 15 d'abril  del 1993).

RGE núm. 1475/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a canvi d'ús de l'aigua
de Sa Marineta. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1476/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a tenència de fures.
(Mesa de 15 d'abril  del 1993).

RGE núm. 1477/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a infraccions a la Llei
de caça. (Mesa de 15 d'abril  del 1993).

Palma, a 16 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.

Quines subvencions ha concedit la Conselleria de Comerç
i Indústria als ajuntaments de les Illes Balears durant l'any 1992 per
tal de donar suport a la recollida selectiva de vidre i paper?

Quina quantitat pensa dedicar la Conselleria de Comerç
i Indústria durant l'any 1993 a subvencionar actuacions dels
ajuntaments en matèria de recollida selectiva de materials
reciclables?

Palma, a 31 de març del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Quines iniciatives ha emprès la Conselleria de Comerç i
Indústria durant l'any 1992, per tal de donar suport a les empreses
dedicades a la recollida selectiva i el reciclatge?

Quines partides pressupostàries permetran a la Conselleria
de Comerç i Indústria durant l'any 1993, el suport a la recollida
selectiva i al reciclatge?

Palma, a 31 de març 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 escrita.

Quines iniciatives ha emprès la Conselleria de Comerç i
Indústria per tal de promoure la constitució de la comissió de
reciclatge de Mallorca?

Quina quantitat pensa dedicar, durant l'any 1993, a
promoure iniciatives d'informació i sensibilització sobre la reducció
dels residus sòlids, la seva reutilització i el seu reciclatge?

Palma, a 31 de març del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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.

Té coneixement la Conselleria de Comerç i Indústria del
projecte d'instal•lació d'un abocador de residus, procedents de la
incineració a Son Nuviet, en el terme municipal de Petra?

Quina és la situació legal i quines llicències té
l'explotació d'extracció de terra de Son Nuviet, en el terme
municipal de Petra?

Palma, a 31 de març del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Compleix, actualment, el Mercat vell d'Eivissa (Mercat
de ses fruites) les condicions higiènico-sanitàries que marca la
llei?

Si no és així, què pensa fer el Govern de la Comunitat
Autònoma per corregir les deficiències?

Palma, a 24 de març del 1993.
El Diputat:
Vicent Tur i Torres.

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.

Té prevista la Conselleria d'Agricultura i Pesca la
creació d'alguna zona com a "reserva marina" a les Illes Balears?

On pensen situar-les?

Quan preveuen la seva posada en funcionament?

Palma, a 31 de març del 1993.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

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.

Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca per a aquest
any 1993, la col•locació d'esculls artificials de protecció al litoral
d'Eivissa i Formentera?

Per quan tenen prevista la seva instal•lació?

A quines zones del litoral pensen instal•lar-los?

Palma, a 31 de març del 1993.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

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.

En quina data es varen presentar davant el Registre els
balanços de totes les societats participades per la Societat Balear de
Capital Risc?

Palma, 30 de març del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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.

Quants de cursos de formació ha realitzat la Conselleria
de Treball i Transports durant el 1992, fent-ne una relació detallada
per illa?

Quines empreses o institucions han realitzat els cursos o
han col•laborat amb l'esmentada conselleria?

Quina ha estat l'assistència d'alumnes a cada curs?

Quants d'alumnes han acabat i aprovat el curs en cada
modalitat?

Quina despesa econòmica ha suposat per la Conselleria
cada curs?

Palma, 30 de març del 1993.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.



BOPIB núm. 81 - 21 d'abril del 1993 2491

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.

Quina és la relació de centres i quantitats concedides en
compliment de la convocatòria de 30 d'agost del 1991 (BOCAIB
núm. 117, de 17-09-91) per a l'adquisició de material didàctic en
llengua catalana?

Palma, 31 de març del 1993.
El Diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La proposta d'adquisició de Can Salas acordada pel
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en sessió de 3 de juny del 1992 fou aprovada per unanimitat o s'hi
formularen vots en contra o abstencions?

Palma, 1 d'abril del 1993.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins eren els membres del Govern que assistiren a la
sessió del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears a la qual fou acordada l'adquisició de Can Salas?

Palma, 1 d'abril del 1993.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els motius pels quals la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social ha imposat una sanció d'un mes de
cessament de funcions a l'apotecari titular de Calvià, Sr. Andreu
Bordoy?

Palma, 31 de març del 1993.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a la Conselleria d'Agricultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

En quina situació es troba la sanció superior a 1.000.000
de pessetes per infracció de caça practicada al Sr. Francesc Vallori
i Coll? S'ha fet efectiva?

En cas negatiu, quan finalitza el termini de pagament en
període voluntari?

Palma, 7 d'abril del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a la Conselleria d'Agricultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

S'ha sol•licitat el canvi d'ús de l'aigua de Sa Marineta?

Palma, 7 d'abril del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a la Conselleria d'Agricultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines autoritzacions de tenència de fures s'han concedit?

Quines sancions per tenència il•lícita de fures ha imposat
la Conselleria d'Agricultura? Quina ha estat la quantia?

Què es fa amb els animals prohibits, caçats o caçadors,
confiscats pels guardes forestals?

Palma, 7 d'abril del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a la Conselleria d'Agricultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Du la Conselleria d'Agricultura un registre d'infractors a
la Llei de caça?
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Si els infractors són reincidents, quines sancions
mínimes i màximes se'ls posa?

En quins casos la Conselleria d'Agricultura s'ha personat
com a acusació emparant el guarda denunciant?

Palma, 7 d'abril del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1406/93, del Diputat Hble. Sr. Jaume Peralta,
del Grup Parlamentari MIXT, relativa a fiança de la targeta de
transports públics. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1434/93, del Diputat Hble. Sr. Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estat de resolució
del procés relatiu a l'ocupació il•legal de Cales Coves (Menorca).
(Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1460/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a concurs públic relatiu
a Biblioteca Pública de Mallorca. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1461/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a sobre si ha estat
signada l'escriptura de compravenda de Can Salas. (Mesa de 15
d'abril del 1993).

RGE núm. 1462/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si va sol•licitar la
Conselleria de Cultura la compra de l'edifici de Can Salas. (Mesa
de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1463/93, del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a col•locació de barreres
de protecció a les corbes de la carretera PM-820. (Mesa de 15
d'abril del 1993).

RGE núm. 1480/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quines mesures
pensa prendre el Govern de la Comunitat per millorar la situació
econòmica de les Illes Balears. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

Palma, a 16 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 Turisme  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu es demana el dipòsit d'una fiança als
titulars dels taxis de Menorca que no tramiten la targeta de
transports a través d'una gestoria o d'una associació professional?

Palma, a 31 de març del 1993.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

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.

A quin estat de resolució es troba el procés relatiu a
l'ocupació il•legal de Cales Coves (Menorca)?

Palma, 31 de març del 1993.
El Diputat:
Xavier Tejero i Isla.

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 Molt Honorable Sr. President de la Comunitat Autònoma
la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Atès que el Molt Honorable Sr. President de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears sosté el criteri que no s'ha adquirit
l'edifici de Can Salas (Palma), pensa el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears convocar, de forma immediata, el
pertinent concurs públic per tal que els propietaris de solars o
edificis de la zona de Palma on s'ha d'ubicar la nova Biblioteca
Pública de Mallorca i que estiguin interessats a vendre'ls, puguin fer
les ofertes pertinents?

Palma, 2 d'abril del 1993.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
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Ha estat signada l'escriptura de compravenda de l'edifici
de Can Salas (Palma), en aplicació de l'acord del Consell de
Govern de la Comunitat de 3 de juny del 1992, entre la Societat
CHISTO SA i la Comunitat Autònoma, i per a la qual fou designat
el notari Sr. Sebastià Palmer?

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

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.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports sol•licità
al Govern de la Comunitat que adquirís Can Salas o, simplement,
que adquirís qualsevol solar o edifici idoni per tal de situar-hi la
nova Biblioteca Pública de Mallorca?

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Pensa la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori posar barreres de protecció a les corbes de la carretera de
Formentera PM-820 i sobretot del quilòmetre 12 al 16, pujada on
hi ha innombrables corbes perilloses a dreta i esquerra?

En quin termini pensen que s'instal•laran?

Palma, 31 de març del 1993.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

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 Molt Honorable Sr. President de la
Comunitat Autònoma la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quines mesures pensa prendre el Govern de la
Comunitat per tal de millorar la situació econòmica de les Illes
Balears?

Palma, 7 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 1404/93, del Diputat Hble. Sr. Jaume Peralta,
del Grup Parlamentari MIXT, relativa a plans de seguretat als
establiments hotelers. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1405/93, del Diputat Hble. Sr. Jaume Peralta,
del Grup Parlamentari MIXT, relativa a seguretat contra incendis.
(Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1431/93, del Diputat Hble. Sr. Xavier Tejero, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a àmbit d'intervenció del
coordinador de les activitats relacionades amb la família i la
infància. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1433/93, del Diputat Hble. Sr. Xavier Tejero, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a programa família,
infància i dona. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1450/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
pels quals l'empresa Societat Balear Capital Risc va entrar a formar
part de Polivas SA. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1451/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
pels quals les empreses en les quals participa Capital Risc i no
presenten en temps i forma els comptes. (Mesa de 15 d'abril del
1993).

RGE núm. 1452/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a data de
desembutxacament dels diners corresponents a les accions adquirides
per la Societat Balear de Capital Risc. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1453/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quin és
el capital social de l'empresa Polivas SA. (Mesa de 15 d'abril del
1993).

RGE núm. 1454/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a socis de
l'empresa Polivas SA. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1455/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si pensa
el Govern continuar participant en l'empresa Polivas SA. (Mesa de 15
d'abril del 1993).

RGE núm. 1456/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a informes
previs a l'hora d'entar a formar part d'una societat. (Mesa de 15
d'abril del 1993).

RGE núm. 1457/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a activitats
de l'empresa Magnagrove Ltd. (Mesa de 15 d'abril del 1993).
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RGE núm. 1458/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
entrada de la Societat Balear Capital Risc a l'empresa Polivas SA.
(Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1459/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
contrapartida donada pel Govern de la Comunitat als organitzadors
del viatge al Japó. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1479/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a per què no s'ha
registrat l'ampliació de capital de la Societat Balear de Capital
Risc. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1481/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si pensa el Govern
de la Comunitat proposar a la Societat Bon Sossec SA la destitució
del Sr. Agustín Guijarro Bravo, conseller de l'esmentada societat.
(Mesa de 15 d'abril del 1993).

Palma, a 16 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 Turisme  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

S'han complit tots els requisits, inspecció i posada en
marxa dels plans d'emergència i contra incendis a tots els
establiments hotelers de l'illa de Menorca? 

Palma, a 31 de març del 1993.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

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 a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Disposen tots els establiments hotelers de Menorca de
mitjans d'evacuació davant situacions d'emergència (incendis,
catàstrofes, etc.)?

Palma, 31 de març del 1993.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

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 la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quin àmbit d'intervenció té el coordinador de les activitats
relacionades amb la família i la infància?

Quan va ser el seu nomenament?

Quan es va realitzar el primer contracte de l'esmentat
coordinador?

Per a quin període de vigència?

S'ha renovat per al 1993 l'esmentat contracte
d'arrendament de serveis?

A quina quantitat puja l'esmentat contracte d'arrendament
de serveis?

A quina partida pressupostària i a quin subprograma vénen
contemplades les despeses referides a aquest càrrec?

Palma, 31 de març del 1993.
El Diputat:
Xavier Tejero i Isla.

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 la Comissió d'Assumptes Socials.

Quan es va començar a desenrotllar el programa família,
infància i dona?

Quins són els objectius del programa esmentat?

Quines accions es realitzaren durant l'any 1992?

Quin pressupost té assignat per al 1993?

Quines varen ser les despeses, fent-ne una relació per
conceptes, durant el 1992?

Palma, 31 de març del 1993.
El Diputat:
Xavier Tejero i Isla.

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 la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Per quins motius l'empresa Societat Balear de Capital Risc
va entrar a formar part de l'empresa Polivas SA?

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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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 oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

Per quins motius cap de les empreses en les quals
participa la Societat Balear de Capital Risc no han presentat en
temps i forma els comptes dels anys 90 i 91, tal i com preveu la
legislació vigent?

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

En quina data va desembutxacar els diners corresponents
a les accions que va adquirir la Societat Balear de Capital Risc de
l'empresa Polivas SA, quan va subscriure l'ampliació de capital de
l'esmentada empresa a principis del 1991?

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

En data d'avui, quin és el capital de l'empresa Polivas
SA?

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

En data d'avui, quins són els socis de l'empresa Polivas SA
i quina participació hi tenen?

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Després de fer-se públic que el conseller delegat de
Polivas SA estava presumptament relacionat amb delictes de
drogues, pensa el Govern de la Comunitat continuar participant en
aquesta empresa?

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'empresa Societat Balear de Capital Risc quan decideix
entrar a participar en alguna empresa s'informa prèviament de si els
socis d'aquestes participen o són sospitosos d'activitats delictives?

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A què es dedica l'empresa Magnagrove Ltd., empresa
sòcia de la Societat Balear de Capital Risc a l'empresa Polivas SA?

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
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Fou casualitat que la Societat Balear de Capital Risc,
empresa que té com a president un representant del Govern entràs
a formar part de Polivas SA, precisament quan el conseller delegat
d'aquesta empresa muntava un viatge preelectoral al Japó al
President de la Comunitat Autònoma?

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el resultat del viatge al Japó va ser un fracàs
econòmic i polític, que no va costar res a les arques autonòmiques,
que com diu un expedicionari "fuimos tratados a cuerpo de rey",
i que en el món dels negocis ningú no regala res per res, quina ha
estat la contrapartida que ha donat el Govern de la Comunitat
Autònoma als organitzadors dels viatges?

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què en data 3 d'abril del 1993 no s'ha registrat
l'ampliació de capital de la Societat Balear de Capital Risc?

Quins problemes hi ha per efectuar la inscripció?

S'han esmenats els problemes existents?

Palma, 7 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de la Comunitat, a través de la Societat
Balear de Capital Risc, proposar a la Societat Bon Sossec SA la
destitució del Sr. Agustín Guijarro Bravo, conseller de l'esmentada
societat?

Palma, 7 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1416/93, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a emissions de TV a Balears. (Mesa de 15 d'abril del 1993).

RGE núm. 1464/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a concurs públic per adquirir edifici o solar més idoni per
situar-hi la Biblioteca Pública de Mallorca. (Mesa de 15 d'abril del
1993).

Palma, a 16 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 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.

La televisió juga un paper importantíssim com a mitjà de
difusió de notícies de caràcter general, de cultura, d'esports, etc., i
tot allò que és d'interès pel públic en general.

Resulta del tot important l'existència d'un espai regional
de TV, com és Informatiu Balear, en la nostra llengua, que hauria
de ser a més un element decisiu d'opinió de tot el que succeeix a la
nostra comunitat autònoma; però d'un temps ençà qualsevol
espectador mínimament conscient pot observar una certa desviació
informativa que aquest espai pateix en els seus apartats d'informació
general capo a una determinada opció política.

Per tot això, es proposa a la consideració del Parlament de
la CAIB la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-.se a
l'ens de RTVE per fer palesa la seva preocupació i protestar pel
caire partidista de les notícies polítiques que s'emeten a l'espai
Informatiu Balear.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell
Assessor de Ràdio i TV de les Illes Balears a exercir les accions
escaients per tal de defensar la pluralitat i la imparcialitat
informativa dins l'espai Informatiu Balear.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAIB a dirigir-se a l'empresa pública Retevisión a fi i efecte del
compliment dels terminis fixats per a la posada en funcionament
dels repetidors de les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera,
ampliant-se d'aquesta manera l'oferta informativa a la totalitat dels
telespectadors de la nostra comunitat autònoma.

Palma, 1 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 SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Atès que el Molt Honorable Sr. President de la
Comunitat ha manifestat públicament que no s'ha duit a terme
l'adquisició de Can Salas, apareix la possibilitat que els propietaris
de solars o edificis idonis per situar-hi la nova Biblioteca Pública
de Mallorca tenguin l'avinentesa de fer-ho saber al Govern de la
Comunitat. Així mateix, seria possible i convenient que el
dictamen del Ministeri de Cultura sobre la idoneïtat per a instal•lar
la nova Biblioteca no es limités com fins ara a una sola oferta
(Can Salas) si-nó que pogués tenir en compte diferents opcions i
escollir la més convenient.

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

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1. El Govern de la Comunitat obrirà de forma immediata
un concurs públic per tal d'adquirir, segons l'oferta, l'edifici o solar
més idoni per situar-hi la nova Biblioteca Pública de Mallorca.

2. Una vegada seleccionades les ofertes idònies el
Govern de la Comunitat interessarà del Ministeri de Cultura les
dictàmens pertinents, per escollir-se la més adient per esser la
nova seu de la Biblioteca Pública de Mallorca.

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos. 

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 1427/93, del Grup Parlamentari SO-

CIALISTA, relatiu a sol•licitud de compareixença del Sr. Director
General de Presidència de la Comunitat Autònoma, Gabriel Godino
i Busquets, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 d'abril del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença del Sr. Director General
de Presidència, davant la comissió de referència, per tal d'informar
sobre l'adquisició de l'immoble situat al carrer de Can Salas.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 1428/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença del Sr. Cap de la Secció
d'Arquitectura de la Direcció General de Presidència de la Comunitat
Autònoma, Alex Reynes Corbella, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 d'abril del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença del Cap de la Secció
d'Arquitectura de la Direcció General de Presidència de la Comunitat
Autònoma, davant la comissió de referència, per tal d'informar sobre
l'estimació del preu de la compra de la finca de Can Salas.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
RGE núm. 1429/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller Adjunt
a la Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Socials.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 d'abril del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
Adjunt a la Presidència, davant la comissió de referència, per tal
d'informar sobre l'estat de tramitació, previsions i contingut de la
futura llei del menor de la CAIB.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D) 
RGE núm. 1430/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller Adjunt
a la Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Socials.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 d'abril del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
Adjunt a la Presidència, davant la comissió de referència, per tal
d'informar sobre el programa d'acolliment familiar temporal.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada del Projecte de llei RGE núm.

3748/92, relatiu a ampliació de competències de la Comissió de
política territorial. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 d'abril del 1993, a la vista de l' escrit RGE núm.
1409/93, presentat pel Govern de la CA, es donà per assabentada
i acceptà la retirada del Projecte de llei de referència (publicat en
el BOPIB núm. 54, de 19 de novembre del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a no conformitat amb la tramitació de la

Proposició de Llei RGE núm. 1036/93, relativa a foment i regulació
del voluntariat social de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 d'abril del 1993, restà assabentada del contingut
de l'escrit RGE núm. 1407/93, presentat pel Govern de la CA,
mitjançant el qual es manifesta la no conformitat amb la tramitació
de la proposició de llei de referència (publicada en el BOPIB núm.
72 de 19 de març del 1993), atès que comporta augment de crèdits
i disminució d'ingressos pressupostaris.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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