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Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a concessions d'aigua a
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Palma, a 21 de juliol 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.

Els anys 1991 i 1992 no es va sol•licitar, per part de cap
persona física o associació, cap tipus d'ajut a la Comissió
Interdepartamental de la Dona, per tal de promoure activitats en
favor de la integració i participació de la dona dins tots els àmbits
socials.

Quina divulgació s'ha fet des de la Comissió
Interdepartamental de la Dona durant el primer semestre del 1993,
de la possibilitat de sol•licitar aquests ajuts?

Es Mercadal, a 7 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla d'igualtats d'oportunitats de la dona especifica que
el Govern de les Illes Balears impulsarà, a través de les
administracions corresponents, la reestructuració dels Serveis
d'atenció i ajuda legal i els Centres d'acollida, per tal que s'adaptin
a les necessitats de les dones en situacions límit.

A l'illa de Mallorca el Govern ha duit a terme diferents
actuacions que van des de la creació d'un centre de primera
acollida fins a tasques de reinserció social.

Què s'ha fet des del Govern de les Illes Balears a l'illa de
Menorca en aquesta qüestió?

Es Mercadal, a 7 de juliol 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 escrita.

Dins el Pla d'habitatge juvenil presentat a la Comissió
Interdepartamental per a la Joventut, s'hi preveu un projecte de
lloguer de pisos per a estudiants provinents de les illes d'Eivissa,
Formentera i Menorca o de la part forana de Mallorca.

Com s'ha concretat aquest pla?

Amb quants de pisos de lloguer es comptarà per al curs
93-94?

Amb quins criteris es distribuiran entre els estudiants que
ho sol•licitin?

Es Mercadal, a 7 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina utilitat tindrà el Llibre blanc d'indústria encarregat
pel Govern fa més de tres anys, si es finalitza la seva elaboració
quan ja s'ha aprovat el Pla de reindustrialització de les Illes Balears,
per al qual havia de servir de base?

Quin cost tindrà l'elaboració del Llibre blanc d'indústria
a les Balears?

Es Mercadal, a 7 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila 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 escrita.

Quina aportació econòmica farà, definitivament, el
Govern de les Illes Balears per a la construcció de la nova seu del
Consell Insular d'Eivissa i Formentera?

Es Mercadal, a 7 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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 escrita.

Ha realitzat recentment la Direcció General del Medi
Ambient de la Conselleria d'Obres Públiques, controls analítics a
les Edar en funcionament a l'illa de Menorca, per tal de comprovar
el nivell de compliment del Decret 13/1992 que regula l'evacuació
de vessants líquids procedents de plantes de tractament d'aigües
residuals urbanes?

En quina data? Amb quins resultats?

S'han comunicat puntualment els resultats als diferents
ajuntaments?

S'ha analitzat la qualitat de les aigües a les anomenades
"Bases de Tirant", al municipi d'es Mercadal, que l'estiu passat
presentaven una forta contaminació? Amb quins resultats?

Es Mercadal, a 7 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

L'any 1992, la Junta d'Aigües de Balears va encarregar
dos estudis, contractats com a assistència tècnica, sobre:

- "Estalvi i ús racional de l'aigua (Habit. de Balears)",
per valor de 7.000.000 pessetes.

- "Estalvi i ús racional de l'aigua (Mercats turístics
d'origen)", per valor de 4.000.000 pessetes.

Quines són les conclusions d'aquests estudis?

S'ha pres algun tipus de mesures a partir dels
coneixements aportats per aquests estudis, que hagin demostrat la
rendibilitat d'aquesta inversió d'onze milions?

Es Mercadal, a 7 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Les diferents conselleries del Govern de les Illes Balears
han anat elaborant estudis previs a l'assumpció de les diferents
competències transferides des del Govern de l'Estat, per tal de fer
possible l'adequació organitzativa que exigeix la gestió eficaç de les
competències que es van rebent.

Ha elaborat el Govern algun tipus d'anàlisi sobre els
dèficits de tot tipus que presenten els diferents consells insulars a
l'hora de rebre les competències que s'ha previst transferir-los?

Es Mercadal, a 7 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quins consells insulars no han remès encara al Govern de
les Illes Balears la memòria de gestió de les competències en
urbanisme i habitabilitat, corresponent als anys 1990, 1991 i 1992?

Per quin motiu el Govern continua sense presentar al
Parlament de les Illes Balears la comunicació sobre l'exercici
d'aquesta competència, tal i com ho exigeix l'article 24 de la Llei de
consells insulars?

Quan pensa el Govern complir el que es disposa en aquest
article d'una llei bàsica de la nostra comunitat, com és la Llei
5/1989, de consells insulars.

Es Mercadal, a 7 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria d'Obres Públiques que durant l'any
1994 es podran iniciar definitivament les obres de desviament de la
carretera general de Maó a Ciutadella al seu pas per Ferreries, tal i
com havia promès l'anterior conseller?

Es Mercadal, a 7 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.
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Quan pensa la Conselleria d'Agricultura que es podrà
presentar al Parlament el projecte de llei de boscos de les Illes
Balears, tan reiteradament promès pel Govern i contínuament
reclamat des de l'oposició parlamentària?

Quin cost hauran tingut finalment els estudis encarregats
pel Govern de les Illes Balears com a base per elaborar aquesta
llei?

Es Mercadal, a 7 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila 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.

El Reglament CEE núm. 1973/92, de 21 de maig, va
crear el programa Life que preveu el finançament de projectes
relatius a la protecció de l'ambient.

La convocatòria, publicada al Butlletí Oficial de la CEE
núm. 338, estableix la data de 31 de març del 1993 com a termini
per a la presentació de projectes.

Quines propostes, desglossades per illes, s'han presentat
a les Illes Balears?

Relatives a quins projectes?

Es Mercadal, a 7 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila 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.

Segons es desprèn de la resposta del Govern a una
pregunta parlamentària, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports ha realitzat l'inventari de béns immobles de valor històric
als municipis d'Alaró, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià,
Campanet, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Mancor
de la Vall, Palma, Pollença, Puigpunyent, Selva, Sóller i
Valldemossa, tots ells a l'illa de Mallorca.

Per quin motiu no s'ha realitzat l'inventari de cap
municipi de les illes d'Eivissa, Formentera i Menorca?

Es té previst fer-ho? En quina data?

Es Mercadal, a 7 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Té constància el Conseller de Sanitat del tancament, per
part de l'Insalud, de la unitat de desintoxicació de Son Dureta?

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria de Sanitat
per tal d'evitar aquest tancament?

Com pensa solucionar la incidència que tendrà dins l'àmbit
dels drogodependents aquest tancament?

Palma, a 6 de juliol del 1993.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En aquests moments existeix a les Illes Balears un sol
"vedat social de caça", al municipi d'Artà a l'illa de Mallorca?

Ha previst la Conselleria d'Agricultura algun tipus
d'actuació per tal de fer possible l'existència de "vedats socials de
caça" a les illes de Menorca i Eivissa?

Es Mercadal, a 8 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quina empresa s'ha adjudicat l'"Estudi de viabilitat per
a l'establiment d'un consorci mediambiental a les Illes Balears",
valorat pel Govern en 25.000.000 pessetes?

Quines altres empreses han optat a aquesta adjudicació?

Amb quins criteris s'ha adjudicat?

Quina és la data límit per al lliurament de l'estudi?

Es Mercadal, a 8 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quina empresa s'ha adjudicat la realització del "Pla
estratègic de foment de la competitivitat", valorat pel Govern en
85.000.000 pessetes?

Quines altres empreses han optat a aquesta adjudicació?

Amb quins criteris s'ha adjudicat?

Quina és la data límit per al lliurament de l'estudi?

Es Mercadal, a 8 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Conselleria d'Agricultura va manifestar fa uns mesos
la voluntat de dur a terme un "Programa de recuperació de l'om a
les Illes Balears".

Quines actuacions s'han duit a terme fins el dia d'avui a
cadascuna de les Illes?

S'han delimitat ja les zones on s'ubiquen els grups d'oms
a cadascuna de les Illes?

S'han pres mesures per tal que el Govern de l'Estat
espanyol controli l'entrada d'oms a les Illes, procedents de zones
on s'ha detectat la "grafiosi" que tan durament ataca els oms
d'Europa?

Es Mercadal, a 8 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin seguiment es fa des de la Conselleria d'Agricultura
de la incidència de la processionària del pi?

Han variat els nivells d'infestació després de les darreres
campanyes de tractament de pinars?

Es Mercadal, a 8 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quin criteri ha fet possible que durant l'any 1992 no es
donàs suport a la publicació de cap llibre en català a l'illa de
Menorca -on se'n van publicar denou-, mentre a Mallorca s'ajudava
a la publicació de trenta-vuit llibres i a Eivissa a la de nou?

Es Mercadal, a 8 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst el Govern de les Illes Balears tenir
aprovades definitivament les Directrius d'ordenació territorial?

Es Mercadal, a 8 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes sol•licituds s'han presentat, provinents de l'illa de
Menorca, per acollir-se al decret pel qual es regula l'activitat de
l'agriturisme i el turisme rural a les Illes Balears?

Quantes subvencions s'han atorgat per aquest concepte?

Es Mercadal, a 8 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quants d'arbres de l'illa de Menorca s'han inclòs a
l'Inventari d'arbres singulars de les Illes Balears?

On es troba ubicat cadascun d'ells?

S'han propiciat acords amb els seus propietaris per tal
d'assegurar-ne la conservació?

S'han previst mesures per tal de facilitar-ne el
coneixement públic i fer possible que siguin visitats per ciutadans
interessats?

Es Mercadal, a 8 de juliol del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'empresa Semilla SA, adjudicatària de la campanya de
productes fitosanitaris per a patata de la Conselleria d'Agricultura
i Pesca:

- Per quin motiu ha ofertat els productes quan
pràcticament ha finalitzat la collita major? El termini per a les
comandes és dia 16 de juliol.

- Per què els productes només es poden adquirir a quatre
magatzems col•laboradors?

- Quins criteris se segueixen per nomenar magatzems
col•laboradors?

- S'ha ofert la possibilitat de ser magatzem col•laborador
a altres magatzems públics o privats?

- Quines contraprestacions reben els magatzems
col•laboradors?

- Facilita les compres als pagesos el fet que sols
existeixin dos punts d'adquisició a Mallorca, dos a Menorca i un
a Eivissa?

Palma, a 12 de juliol del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els proveïdors d'herbicides cereals de
Semilla SA per a la campanya 92-93?, especificant el nom del
proveïdor i els quilograms o litres comprats, així com el sistema
d'adjudicació en cada cas.

Palma, a 12 de juliol del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins sol•licituds de concessions d'aigua per a reguiu de
camps de golf en projecte existeixen actualment, especificant el
nom de l'empresa, superfície de reguiu, volum d'aigua anual i
procedència?

Palma, a 16 de juliol del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines concessions d'aigua per a reguiu de camps de golf
existeixen actualment, especificant el nom de l'epresa, superfície de
reguiu, volum d'igua anual i procedència?

Palma, a 16 de juliol del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'extracció de 6 hectòmetres cúbics anuals d'aigua de pous
destinats a reguiu, després del seu canvi d'ús, significaria que 870
hectàrees o 1.227 quarterades, aproximadament, passarien
obligatòriament de reguiu a secà. Aquesta superfície és l'equivalent
a totes les terres de reguiu d'Inca, Binissalem i Sencelles, o
l'equivalent al 80% de les terres de reguiu de Muro o al 53% de les
de Sa Pobla.

- Ha elaborat la Conselleria d'Agricultura algun pla
alternatiu per substituir els cultius d'aquelles 1.227 quarterades que
suposa l'extracció dels 6 hectòmetres cúbics anuals que proposa
Emaya?

- Quina valoració en fa la Conselleria d'Agricultura
d'aquest projecte?

- Pensa informar favorablement aquest canvi d'ús?

Palma, a 14 de juliol del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD) 
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 concessions d'aigua i de quins tipus i cabals
existeixen en el terme municipal de Sencelles?

Quines sol•licituds i de quins tipus resten pendents
d'autoritzat al mateix terme?

Palma, a 14 de juliol del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE) 
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 Junta d'Aigües de les Illes Balears, com valora el
projecte de l'empresa Emaya de captació d'aigua de pous privats
en el terme municipal de Sencelles? Ha fet cap pronunciament
oficial al respecte?

Palma, a 16 de juliol del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2271/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a elaboració del Pla hidrològic de les Illes Balears. (Mesa
de 20 de juliol del 1993).

RGE núm. 2272/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a foment de sistemes de reguiu de baix consum d'aigua.
(Mesa de 20 de juliol del 1993).

RGE núm. 2273/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a projecte de llei sobre mesures d'estalvi d'aigua. (Mesa de
20 de juliol del 1993).

Palma, a 21 de juliol del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Llei Orgànica 9/1992 de transferència de competències
a comunitats autònomes que accediren a l'autonomia per la via de
l'article 143 de la Constitució, a l'article 2.a) transfereix les
competències exclusives en matèria de "ordenación y concesión de
recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran
íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma".

És a dir, que a partir de l'entrada en vigor de la Llei
Orgànica, dia 25 de desembre del 1992, les Illes Balears tenen la
competència plena en matèria d'ordenació i concessió de recursos
hidràulics, encara que no s'hagi transferit la gestió. Essent així que
el Pla hidrològic de les Illes Balears no es podrà aprovar el Govern
espanyol, sinó que ja és competència del Govern de les Illes
Balears.

Atesa la urgència per resoldre els greus problemes de
proveïment d'aigua a distintes poblacions de les Illes Balears i atès
que les solucions no poden ser puntuals, sinó que s'han de donar
s'una manera global i en funció dels recursos existents, es presenta
la següent proposició no de llei:

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

1.- Que recapti del Govern de l'Estat la ràpida
materialització de la transferència de competències en matèria
d'ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics.

2.- Que recapti del Govern de l'estat el lliurament urgent
dels treballs tècnics corresponents al Pla hidrològic de les Illes
Balears, atès que actualment es troba en fase de redacció per part
del Ministeri d'Obres Públiques i Transports.

3.- Que el Govern de les Illes Balears procedeixi
immediatament a l'aprovació del Pla hidrològic de les Illes Balears
i requereixi prèviament del Parlament de les Illes Balears un
pronunciament sobre el seu contingut, segons disposa l'article 172
del Reglament de la Cambra.

Palma, a 16 de juliol del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El reconeixement de la llei del recurs aigua com un bé de
domini públic vol dir que tots els ciutadans tenen el dret i el deure
d'un ús racional i solidari i s'ha de vetllar que ningú no en surti
perjudicat per un ús irracional o de privilegi sectorial. La seva
escassesa dificulta la implantació de determinades activitats. Per
això, el recurs aigua s'ha de considerar com un element primordial
per a la conservació del medi natural i un recurs imprescindible per
al desenvolupament de qualsevol activitat i un condicionant
essencial en l'estructuració del territori.
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Amb aquests criteris no seria just pretendre
l'abandonament d'activitats agrícoles amb la pretensió que l'aigua
és necessària per a altres activitats sectorials, camps de golf, noves
urbanitzacions, reguius de zones ajardinades alienes al nostre
clima i que demanden grans consums d'aigua, ...

Però també és evident que les noves tecnologies han
incorporat sistemes i tècniques de reguiu que no sols suposen un
estalvi d'aigua, sinó també d'energia d'extracció i, a la vegada,
incorporen un rendiment major dels conreus.

En aquest sentit cal fomentar la progressiva implantació
d'aquests sistemes amb la doble finalitat d'estalviar l'ús d'aigua i
rendibilitzar millor les explotacions agràries.

Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini de tres mesos, un Pla de foment de
sistemes de reguius de baix consum d'aigua.

Palma, a 16 de juliol del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A les Illes Balears l'aigua és un dels recursos naturals
més delicats i més amenaçats per una ampla divergència entre
actuació política i realitat científica. Essent un element natural,
imprescindible per viure i gaudir d'un mínim de qualitat de vida,
i que, com a recurs, el seu límit ja s'acosta perillosament cap a
l'esgotament, necessita d'una cura i maneig seriosament científics
per a no sucar les Illes i evitar que irresponsables mesures
polítiques puguin desheretar d'aigua les imminents pròximes
generacions.

No hi ha dubte que l'aigua és un bé públic i no un bé
lliure, la qual cosa fa necessària molta cura i control sobre la
distribució i ús, segons les prioritats jeràrquiques que marca la llei.
No és just eixugar unes zones necessitades per proveir-ne unes
altres que en gran part la malgasten.

El reconeixement de la llei del recurs aigua com un bé
de domini públic vol dir que tots els ciutadans tenen el dret i el
deure d'un ús racional i solidari i s'ha de vetllar que ningú no en
surti perjudicat per un ús irracional o de privilegi sectorial, ja que
no hi ha cap dret per a ningú d'apropiar-se'l.

Davant un excessiu consum que sobrepassa els escassos
recursos no basta fer campanyes que fomentin l'estalvi als ciutadans
sinó que, a part de la limitació del creixement urbanístic, s'han de
prendre mesures urgents que decididament pretenguin una reducció
considerable d'un ús excessiu d'aigua.

Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini de tres mesos un projecte de llei de reducció
del consum d'aigua que contempli:

1.- Obligatorietat de tarifes progressives que penalitzin els
consums superflus.

2.- Obligatorietat de comptadors individuals en els edificis
d'habitatges de nova construcció i foment en els edificis ja
construïts.

3.- Recollida i dipòsit d'aigües pluvials en els edificis i
habitatges unifamiliars de nova construcció.

4.- Implantació d'uan segona xarxa a les urbanitzacions i
zones turístiques d'aigües depurades i tractament per a usos de
jardineria.

5.- Correcció de les fugues d'aigua de les xarxes de
proveïment.

6.- Prohibició de zones ajardinades amb cultius no
mediterranis que demanden un gran consum d'aigua.

7.- Substitució progressiva del reguiu amb aigua potable
dels camps de golf per aigua depurada tractada.

8.- Disminució de la capacitat de banyeres i cisternes dels
sanitaris en edificis de nova construcció i foment de la substitució
dels ja construïts.

Palma, a 16 de juliol del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a tramitació davant el ple per a la Proposició no

de llei RGE núm. 2107/93. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 20 de juliol del 1993, a la vista de l'escrit RGE núm.
2232/93, presentat pel Grup Parlamentari PSM i EEM, acordà que
la Proposició no de llei de referència, relativa a substitució del
procés per obtenir el permís per a realitzar ensenyament en català,
publicada al BOPIB núm. 96 de 15 de juliol del 1993, passi a ser
tramitada davant el Ple de la Cambra.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juliol del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a Bases per cobrir una plaça d'auxiliar

administratiu del Parlament de les Illes Balears amb caràcter de
funcionari de carrera a mitja jornada.

El President del Parlament, en compliment d l'acord  de
la Mesa de la Cambra en reunió celebrada dia 6 de juliol de 1993,
conformement amb allò disposat als articles 3 i 9 de l'Estatut de
Personal del Parlament i a l'establert a l'article 2.3 de la Llei 2/89,
de dia 22 de Febrer de 1989, de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, convoca proves selectives per
cobrir la plaça assenyalada, d'acord amb les bases següents:

Primera.- Objecte de la Convocatòria.

És objecte de la present convocatòria la provisió d'una
plaça d'Auxiliar Administratiu del Parlament de les Illes Balears,
amb caràcter de funcionari de carrera a mitja jornada, amb horari
de horabaixa.

Descripció de la plaça: enquadrada al Grup D, amb
nivell 14, les retribucions es reduiran a la meitat de les
corresponents a un lloc base normalitzat d'Auxiliar Administratiu
de la Cambra degut a l'horari reduït que s'establirà.

La jornada diària serà de quatre hores a realitzar  els
horabaixes i serà fixat per la Mesa.

Segona.- Requisits dels aspirants.

Per tal de prendre part a l'Oposició és necessari posseir
a la data d'expedició del termini assenyalat per a la presentació de
sol.licituds, els requisits següents:

a) Esser espanyol.
b) Tenir complits devuit anys d'edat.
c) Tenir Títol de Graduat Escolar o equivalent.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el

desenvolupament de les funcions públiques.
c) No trobar-se inhabilitat ni suspès, en virtut de

sentència judicial ferma, per a l'exercici de funcions públiques.
d) No haver estat separat, mitjançant expedient

disciplinari, del servei de cap Administració Pública.

Tercera.- Instàncies i admissió d'aspirants.-

 Tothom que reuneixi les condicions de la base segona
i vulgui participar en aquestes proves selectives ha de presentar al
Registre General de la Cambra, dins el termini de vint dies hàbils
a partir de la publicació d'aquesta Convocatòria en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, una instància segons el
model que es facilitarà.

Una vegada finalitzat el termini de presentació
d'instàncies, l'Oficialia Major es farà pública la llista provisional
d'admessos i exclosos al tauló d'anuncis del Parlament de les I.
Balears. S'hi farà constar el nom i els cognoms dels aspirants i el nº
del document nacional d'identitat, i s'hi indicarà la causa de la no
admissió dels aspirants exclosos per tal que aquests, en el termini de
10 dies, puguin al.legar o esmenar el motiu de la seva exclusió.

Transcorregut el termini anterior i resoltes les possibles
reclamacions es farà pública la llista definitiva d'admessos que es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Quarta.- Tribunal Qualificador.-

El Tribunal qualificador serà format per les persones
següents:

- President o membre de la Mesa en qui delegui.
- Secretari: el Lletrat-Oficial Major o Lletrat en qui

delegui.
- Vocals: un vocal anomenat per la Junta de Personal, la

Bibliotecària del Parlament, i un altre membre de la Mesa.

En cada cas es nomenaran els corresponents suplents.

Perquè la constitució i les actuacions del tribunal siguin
vàlides serà necessària l'assistència com a mínim de la majoria dels
seus membres, titulars o suplents indistintament.

El Tribunal resoldrà tots els dubtes i incidències que
puguin sorgir després  d'haver-se constituït i les que hi pugui haver
durant la celebració de les proves. En qualsevol cas, les seves
decisions s'hauran d'adoptar per majoria de vots.

Cinquena.- Procediment selectiu i desenvolupament de
les proves.-

Al llarg de les proves, els aspirants hauran de demostrar
que estan degudament capacitats en el coneixement de les dues
llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En tot cas s'estarà al que disposa l'article 45 de la Llei 2/89
de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Desenvolupament de les proves:

1.- Primer exercici: de caràcter obligatori i eliminatori,
consistirà en copiar a màquina un text facilitat pel Tribunal en un
temps màxim de 10 minuts a una velocitat mínima de 250 p.p.m. en
cas de màquina manual i 280 p.p.m. en cas de màquina elèctrica.
l'aspirant durà la seva màquina.

2.- Segon exercici: de caràcter obligatori, es puntuarà de
0 a 10 punts, consistirà en exposar per escrit en un termini màxim
de dues hores de dos temes d'entre quatre que proposarà el Tribunal,
d'entre els temes següents:

1- La Constitució Espanyola de 1978. Principis Constitucionals.
2.- El Cap d'Estat. La Monarquia Constitucional. Configuració de
la Monarquia a la Constitució Espanyola.
3.- Institucions de l'Administració Central. El Govern i els
Ministres, el Consell de Ministres. L'Administració Perifèrica de
l'Estat.
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4.- Les Comunitats Autònomes, Ajuntaments i Corporacions
Locals.
5.- L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
6.- Institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
principals funcions d'aquestes. Especial referència al President del
Govern i al Govern de la Comunitat Autònoma.
7.- Els Consells Insulars.
8.- El Parlament de les Illes Balears. Estructura i funcions.
9.- El Reglament del Parlament de les Illes Balears. Estructura i
conceptes generals.
10.- La Presidència del Parlament de les Illes Balears. La Mesa i
la Junta de Portaveus.
11.- Breu referència a la Llei de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. l'Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears.
12.- Els catàlegs i les seves classes.
13.- Els sistemes de classificació.
14.- La Documentació i les seves finalitats. La Documentació en
el Parlament.
15.- La catalogació. ISBD(M) i ISBD(S).

3.- Tercer exercici: de caràcter obligatori, es puntuarà de
0 a 10 punts, consistirà en una prova pràctica proposada pel
Tribunal i relacionada amb les matèries següents:

1.- Catdoc en Basis.
2.- Eurovoc.
3.- CD-Rom: ISBN i ISOC.
4.- Recerca de legislació i jurisprudència per mitjans manuals i
informatitzats.

4.- Quart exercici: de caràcter voluntari. Puntuarà entre
0 i 2 punts. Consistirà en la traducció del castellà al català d'un
text proposat pel Tribunal sense diccionari en un termini màxim
de 30 minuts.

La data i hora de realització del primer exercici es
publicarà al B.O.P.I.B. juntament amb la relació definitiva dels
aspirants admesos.

La qualificació de la resta d'exercicis es farà pública al
tauló d'anuncis de la Cambra, així mateix es convocarà el dia i la
hora de realització de cada exercici, amb una diferència mínima
de 48 hores entre cadascú.

Sisena.- Qualificació dels exercicis.-

Els aspirants necessitaran una puntuació mínima de 5
punts a cada exercici per continuar el desenvolupament de les
proves, exceptuant-ne el quart exercici. L'exercici de mecanografia
es puntuarà com apte o no apte.

La puntuació es determinarà amb la mitjana aritmètica de
les atorgades per cadascun dels membres del Tribunal qualificador.
Les puntuacions atorgades , així com la valoració final, hauran de
reflectir-se a l'acta que s'aixecarà a l'efecte.

Setena.- Presentació de documents.-

Acabades totes les proves, s'exposarà al tauler d'anuncis
la puntuació de l'aspirant seleccionat, comunicant-li que disposa de
20 dies per a presentar la següent documentació al Registre de la
Cambra:

- Partida de Naixement.
- Certificat de no tenir Antecedents Penals.
- Títol de Graduat Escolar.
- Declaració de no haver estat separat dels serveis de

qualsevol Administració Publica.
- Certificat Metge Oficial.

Vuitena.- 

Conclòs el termini de presentació de documents es
procedirà per part del President del Parlament al nomenament
corresponent que li serà comunicat para prengui possessió en el
termini màxim de 30 dies a partir de la notificació d'haver superat
les proves selectives.

Novena.-

La present convocatòria i els actes que se'n deriven podran
esser impugnats d'acord amb el que es preveu a la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal
tendrà la seva seu al Parlament de les Illes Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juliol del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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