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Palma, a 3 de setembre 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.

Per quin motiu la Conselleria de Comerç i Indústria no ha
constituït encara la comissió de seguiment del Pla d'ajuts al comerç,
d'acord amb el compromís assumit pel conseller amb els sindicats
i organitzacions empresarials?

Té voluntat la Conselleria de Comerç de constituir-la?
Quan?
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Com es garanteix actualment la participació del sector
en la gestió d'aquest pla?

Si el Pla és calculadament poc precís pel que fa als
criteris i requisits exigits per accedir als ajuts, i sols està previst
que es desenvolupi mitjançant ordres de la conselleria, quines
garanties es tenen si no es crea la comissió de seguiment, que
l'atorgament d'ajuts no sigui absolutament discrecional i, per tant,
pugui dur a cometre arbitrarietats?

Es Mercadal, a 28 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.

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears no ha
remès encara al Parlament el projecte de llei de comerç que es va
comprometre a elaborar i presentar, després que es va aprovar el
Pacte Autonòmic?

Quan té previst el Consell de Govern aprovar el projecte
de llei de comerç?

Ha fet modificar el propòsit del Govern la darrera
sentència del Tribunal Constitucional, sobre regulació d'horaris
d'obertura de comerços?

Es Mercadal, a 28 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.

El 24.2.93 el Consell de Govern va aprovar una proposta
de text articulat d'atribució de competències als consells insulars
en matèria d'inspecció tècnica de vehicles.

Per quin motiu encara no s'ha remès aquesta proposta a
la Comissió Tècnica Interinsular, encarregada d'elevar al
Parlament les propostes d'atribució de competències als consells?

Com s'explica el fet que comptant el Govern amb una
proposta sobre ITV aprovada, quatre membres de la CTI -entre els
quals hi havia algun membre del Govern- presentassin un nou text
referit a la mateixa competència?

Quines diferències hi ha entre el text del Govern i el
presentat particularment per diputats i senyors del Govern?

Pensa el Govern tramitar el seu projecte tal i com es
comprometia a fer el Sr. Gilet i Girart en resposta a una pregunta
parlamentària del nostre grup, en data 25.2.93?

Pensa el Govern investigar els motius que han dut a la
"desaparició" d'aquest text aprovat pel Consell de Govern de dia
24.2.93?

Es Mercadal, a 28 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.

El 1991 la Conselleria de Treball i Transports va
encarregar un estudi, valorat en 12.000.000 pessetes sobre un pla
d'orientació laboral de la joventut.

Quines actuacions ha dut a terme la conselleria els anys
1991, 1992 i primer semestre del 1993 per tal de facilitar
l'orientació laboral de la joventut a les Illes Balears?

Amb quins resultats?

Es Mercadal, a 29 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.

La Conselleria de Treball i Transports va adjudicar el
1990 a Sofemasa la realització d'un pla de foment i
desenvolupament del cooperativisme. El cost d'elaboració d'aquest
pla va ser de 10.976.000 pessetes.

Quines actuacions de foment i desenvolupament del
cooperativisme ha impulsat la Conselleria de Treball a partir dels
coneixements aportats per aquest estudi?

Quina dotació pressupostària va dedicar la conselleria a
aquesta política el 1991, 1992 i 1993?

Quines noves cooperatives s'han format a les Illes Balears
a partir d'aquesta política?

Es Mercadal, a 29 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.

Per quin motiu la Conselleria d'Agricultura -actuant a
través de l'empresa pública Semilla SA- anuncia el repartiment de
productes fitosanitaris únicament a través dels magatzems
col•laboradors, ubicats a Sa Pobla i a Manacor a l'illa de Mallorca,
i a Ciutadella i a Maó a l'illa de Menorca, amb la dificultat que
representa per als pagesos el desplaçament cap a aquests punts de
venda limitats?

Es Mercadal, a 30 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.

Per quin motiu la Conselleria d'Agricultura exigeix als
agricultors el pagament avançat dels productes fitosanitaris,
subvencionats pel Govern?

Quina és la causa d'aquest canvi d'actitud i d'aquesta
demostració de desconfiança cap als pagesos de les Illes?

Es Mercadal, a 30 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.

Quines partides han resultat afectades per la reducció a
la despesa prevista, anunciada pel conseller de Comerç?

Quins cursos de formació s'han realitzat dins al dia
d'avui dins el Pla de comerç?

Qui els ha organitzat?

Quin nombre d'alumnes hi ha participat?

Quin cost ha tingut cadascun dels cursos?

Es Mercadal, a 30 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.

Quina quantitat ingressà el Govern de les Illes Balears
durant l'any 1992 en concepte de cànon de concessió d'ITV per
cadascuna de les concessions de Mallorca i de Menorca?

Palma, a 30 de juliol del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992 al subprograma 511100, subconcepte 48000, de la
Conselleria d'Obvres Públiques i Ordenació del Territori?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, a 30 de juliol del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Per quin motiu s'han suspès els dos camps de treball que
s'havien de realitzar aquest estiu a la finca Es Torretó de Ciutadella,
úniques activitats que es realitzaven a l'esmentada finca i únics
camps de treball a Menorca?

Té previst la Direcció General de Joventut realitzar altres
activitats a aquesta finca?

Quines i en quines dates?

Quines millores té previst de realitzar el Govern a la finca
Es Torretó durant aquest any?

En quins terminis preveu realitzar-les?

Estaran finalitzades aquestes millores l'estiu del 1994?

Palma, a 30 de juliol del 1993.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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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.

Per quin motiu s'ha tancat el punt d'informació juvenil
que tenia la Direcció General de Joventut i l'Ajuntament de
Ciutadella?

Fins quan romandrà tancada aquesta oficina?

Per quin motiu no es va informar a l'Ajuntament de
Ciutadella del tancament d'aquest punt d'informació juvenil?

Per quin motiu s'ha incomplert el conveni amb
l'Ajuntament de Ciutadella, pel qual s'acordava el funcionament
del punt d'informació juvenil d'aquesta ciutat?

Té constància la Direcció General de Joventut de la
resolució presa pel plenari de l'Ajuntament de Ciutadella, dia 10
de juny del 1993, en el sentit d'exigir a aquesta Direcció General
l'acompliment del conveni signat l'any 1988 per garantir l'obertura
i el funcionament d'aquest punt d'informació juvenil?

Si és així, quines actuacions pensa realitzar la Direcció
General de Joventut al respecte?

Preveu aquesta Direcció General mantenir el conveni
signat amb l'Ajuntament de Ciutadella i garantir així la continuïtat
de l'esmentat punt d'informació juvenil?

Palma, a 10 d'agost del 1993.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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.

Quants de convenis ha signat la Direcció General de
Joventut amb diferents entitats per realitzar la campanya d'estiu
del 1993 d'aquesta Direcció General?

Amb quines entitats i per quin import?

Quants d'aquests convenis han estat incomplerts o
anul•lats per part de la Direcció General de Joventut o de l'entitat
signant?

Per quins motius s'han incomplert o anul•lat els
esmentats convenis?

S'han dut a terme les activitats previstes en aquests
convenis o s'han suspès?

S'han suspès algunes activitats de les conveniades amb
entitats, abans que en finalitzàs el termini d'inscripcions? Quines?
Per quins motius?

Hi ha hagut altres activitats de les programades dins la
campanya d'estiu 93 de la Direcció General de Joventut que hagin
estat suspeses abans de finalitzar-ne el termini d'inscripció? Quines?
Per quins motius?

Palma, a 10 d'agost del 1993.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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.

Quines subvencions ha concedit el Govern de les Illes
Balears a la Fundació Illes Balears, des de l'any 1989 fins a
l'actualitat?

Per quin concepte?

Palma, a 10 d'agost 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

L'anomenat Centro Cristiano Betel realitza una campanya
de recaptació de doblers per ajudar els drogaadictes per les cases de
Mallorca, reparteix una revista titulada La Paloma, exemplar
número 4, i informa que disposa d'un centre de rehabilitació de
toxicòmans al Pla de Mallorca. A preguntes dels ciutadans afirmen
que són evangelistes.

Quin tipus d'associació de tractament de toxicòmans és el
Centre Cristiano Betel?

Quina relació té amb el Govern de les Illes Balears?

Quina avaluació fa la Conselleria de Sanitat dels
programes de tractament de toxicomanies del Centro Cristiano
Betel?

Palma, a 10 d'agost del 1993.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.
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A la nostra ciutat hi actua des de fa temps l'associació
anomenada Remar, que s'autoqualifica de cristiana i que disposa
de locals a Palma.

Diversos membres d'aquesta associació recapten fons
pels carrers de Palma, segons ells amb l'objectiu de la lluita contra
la sida.

Té coneixement la Conselleria de Sanitat d'algunes
tasques que desenvolupi aquesta associació en el terreny de la
lluita contra la sida?

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears
d'aquesta entitat?

Sap el Govern que algunes persones d'aquesta associació
l'han abandonada i que d'altres entitats han hagut de pagar els
viatges de retorn al seu lloc d'origen a aquests membres que han
abandonat Remar?

Palma, a 10 d'agost del 1993.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Quina opinió té la Conselleria de Turisme del fet que els
propietaris dels accessos a les platges de Son Saura, Es Talaier i
Cala en Turqueta, al terme municipal de Ciutadella, hagin decidit
cobrar 500 pessetes per vehicle que hi transiti?

Creu la conselleria que és aquest el camí per millorar la
imatge turística de Menorca?

Pensa la conselleria que són compatibles actuacions com
aquesta amb la defensa d'un turisme de qualitat?

Té coneixement la Conselleria que es donin actuacions
semblants a alguna altra zona turística de l'Europa comunitària?

Té coneixement la conselleria de qui ha autoritzat el
cobrament d'aquestes "tarifes"?

Coneix la conselleria si aquest cobrament per poder
accedir a una platja es pot considerar una "activitat turística"
autoritzable?

Sap la conselleria si s'ha iniciat un expedient per tal
d'autoritzar aquesta activitat que genera el cobrament de tarifes?

Pensa dur a terme alguna actuació al respecte?

Pensa la conselleria que una situació com aquesta s'hauria
de donar a conèixer als turistes, quan es realitza la promoció de
Menorca per tal d'evitar que els visitants se sentin estafats quan se'ls
cobra per accedir a unes platges que tan profusament s'han anunciat
com a l'atractiu turístic més important de l'illa?

Es Mercadal, a 9 d'agost 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.

Quins efectes creu la Conselleria de Turisme que tindrà
per a la imatge turística de Menorca una notícia com l'apareguda al
diari Avui de 06.08.93?

Pensa el Govern actuar d'alguna forma per tal de sortir al
pas d'una situació com la que s'està creant?

Es Mercadal, a 9 d'agost 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.

Quines platges de les Illes Balears guardonades amb
bandera blava no compten amb serveis públics de dutxes?

Quines no compten amb serveis de WC públics i gratuïts?

Quines no han eliminat, dels serveis esmentats, les
barreres arquitectòniques que impedeixen el seu ús a persones amb
limitacions físiques?

Quines no compten amb serveis de primers auxilis dotats
de personal especialitzat?

Quines no tenen tan sols una farmaciola dotada i revisada
periòdicament?

Quines no compten amb algun punt d'aigua potable d'ús
públic i gratuït?

Quines no compten amb equips de rescat i salvament per
a banyistes?

Quines no tenen cap sistema d'avís als banyistes de l'estat
de la mar o si el tenen no l'utilitzen?

Es Mercadal, a 9 d'agost del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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.

L'obtenció de les "banderes blaves com a símbol i
reconeixement a aquelles platges que assoleixen nivells de qualitat
ambiental i cerquen un equilibri entre l'ús dels recursos naturals i
el respecte a l'entorn", exigeix el compliment d'una sèrie de
requisits, entre els quals destaquen els referits a l'existència a les
platges guardonades de serveis relacionats amb la "seguretat dels
usuaris".

Coneix el Govern quantes platges de les Illes Balears
amb banderes blaves no compten amb serveis de primers auxilis
atesos per personal especialitzat?

Sap el Govern que hi ha algunes d'aquestes platges que
no compten tan sols amb una farmaciola dotada dels mínims
mèdicament per fer front a una urgència?

Té constància el Govern de quantes platges de les Illes
Balears no compten amb cap punt d'aigua potable d'ús públic i
gratuït?

Posseeix el Govern informació de quantes platges amb
bandera blava no compten amb un servei de recollida diària de
fems depositat a les papereres de la platja?

Sap el Govern que algunes platges amb bandera blava no
compten tan sols amb la instal•lació de papereres suficients i en
bon estat a la disposició dels banyistes?

Coneix el Govern a quantes platges amb bandera blava
no es fa cap tipus de neteja de l'arena, al llarg de tota la temporada
de banys?

Quina opinió té el Govern del nivell de respecte que
s'observa a les platges amb bandera blava de la nostra comunitat,
dels requisits mínims exigibles per poder comptar amb aquest
guardó?

Té coneixement el Govern de si s'han produït protestes
o reclamacions dels usuaris respecte dels incompliments dels
requisits mínims que haurien de tenir les platges amb bandera
blava, i concretament de l'incompliment constatat respecte del
contingut dels fulletons "Què puc esperar d'una platja bandera
blava", promoguts per la mateixa CAIB?

Té previst el Govern dur a terme alguna actuació
concertada amb els ajuntaments i consells insulars, per tal de
millorar el compliment a les platges amb bandera blava dels
mínims requisits, de tal manera que no es produeixin
contradiccions entre el que s'anuncia que es pot esperar d'una
platja bandera blava i el que realment s'hi troba?

Es Mercadal, a 9 d'agost 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.

L'obtenció de les "banderes blaves com a símbol i
reconeixement a aquelles platges que assoleixen nivells de qualitat
ambiental i cerquen un equilibri entre l'ús dels recursos naturals i el
respecte a l'entorn", exigeix el compliment d'una sèrie de requisits,
entre els quals destaquen els referits a l'existència a les platges
guardonades de serveis relacionats amb la "seguretat dels usuaris".

Sap el Govern quantes platges de les Illes Balears amb
banderes blaves no compten encara amb equips de salvament i
rescat per als banyistes?

Sap el Govern si totes les platges de les Illes Balears amb
banderes blaves compten amb algun sistema per indicar -amb
l'arbolat de banderes vermelles, grogues o verdes) l'estat de la mar?

Té coneixement el Govern de si s'utilitzen realment
aquests indicadors a totes les platges que compten amb bandera
blava?

Es Mercadal, a 9 d'agost 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.

L'obtenció de les "banderes blaves com a símbol i
reconeixement a aquelles platges que assoleixen nivells de qualitat
ambiental i cerquen un equilibri entre l'ús dels recursos naturals i el
respecte a l'entorn", exigeix el compliment d'una sèrie de requisits,
entre els quals destaquen els referits a l'existència a les platges
guardonades de serveis relacionats amb la "seguretat dels usuaris".

Compleix el Govern de les Illes Balears el requisit
d'analitzar les aigües "almenys a un punt de cada platja i cada dues
setmanes com a mínim, des d'una quinzena anterior al començament
de la temporada de banys i fins a la finalització d'aquesta", a
cadascuna de les platges amb bandera blava a les Illes Balears?

S'informa degudament dels resultats d'aquestes anàlisis als
usuaris de les diferents platges?

Es posen en coneixement els resultats, de forma puntual,
als ajuntaments respectius?

En quines dates s'han realitzat les proves esmentades i
amb quins resultats, a cadascuna de les platges amb bandera blava
de les Illes Balears?

Es Mercadal, a 9 d'agost del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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.

L'obtenció de les "banderes blaves com a símbol i
reconeixement a aquelles platges que assoleixen nivells de qualitat
ambiental i cerquen un equilibri entre l'ús dels recursos naturals i
el respecte a l'entorn", exigeix el compliment d'una sèrie de
requisits, entre els quals destaquen els referits a l'existència a les
platges guardonades de serveis relacionats amb la "seguretat dels
usuaris".

Té coneixement el Govern de quantes platges de les Illes
Balears amb banderes blaves no compten encara amb serveis
públics de dutxes?

Sap el Govern quantes platges, amb bandera blava, de
les Illes Balears no compten amb serveis de WC públics?

Estan dotats aquests serveis, en els casos que existeixin,
d'accessos fàcils i segurs, de tal manera que permetin ser utilitzats
per les persones amb limitacions físiques?

Es Mercadal, a 9 d'agost 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.

El Consell General Interinsular, en sessió plenària
celebrada el 28 de juny del 1982, aprovà el Decret de delegació de
competències als Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa
i Formentera, en matèria de "control i tutela de les entitats del
Foment del Turisme, locals o de zona establertes a les illes
respectives".

Té coneixement el Govern de les Illes Balears de com
s'ha produït l'exercici d'aquesta competència delegada, per part de
cadascun dels tres consells insulars?

Atès que es tracta d'una delegació de competències, ha
aprovat el Govern en els onze anys que han passat, alguna
disposició referida a les formes que havien d'assolir aquestes
funcions de "tutela i control de les entitats de Foment del
Turisme"?

En el text articulat d'atribució de competències als
consells insulars com a pròpies en matèria d'informació turística,
aprovat pel Govern de les Illes Balears, acceptat pels tres consells
i ara en procés de tramitació parlamentària, s'inclou la
competència de "control i tutela de les entitats de Foment del
Turisme", reservant-se el Govern la facultat reglamentària
normativa respecte de l'exercici de les competències que es
transfereixen.

Té previst el Govern reglamentar aquesta competència de
"tutela i control"? En quin sentit?

Té el Govern de les Illes Balears algun criteri establert
respecte de com s'ha d'exercir aquesta "tutela i control"?

Es Mercadal, a 9 d'agost del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Els honoraris de la Comissió liquidadora de la CAP han
estat de 22.276.012 pessetes.

Quins han estat els membres d'aquesta comissió i quina
quantitat ha percebut cadascun d'ells?

Palma, a 11 d'agost 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.

Amb quins criteris s'han elegit els membres del consell
d'administració de l'empresa pública Serveis de Millora Agrària,
SA?

Quines remuneracions, incloses les dietes per assistències,
varen percebre durant l'any 1992 cadascun d'ells?

Palma, a 11 d'agost 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.

Amb quins criteris s'han elegit els membres del consell
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de Promoció del
Turisme?
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Quines remuneracions, incloses les dietes per assistències,
varen percebre durant l'any 1992 cadascun d'ells?

Palma, a 11 d'agost 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.

Amb quins criteris s'han elegit els membres del consell
d'administració de l'empresa pública Isba SGR?

Quines remuneracions, incloses les dietes per
assistències, varen percebre durant l'any 1992 cadascun d'ells?

Palma, a 11 d'agost del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Amb quins criteris s'han elegit els membres del consell
d'administració de l'empresa pública Isba Serveis SA?

Quines remuneracions, incloses les dietes per
assistències, varen percebre durant l'any 1992 cadascun d'ells?

Palma, a 11 d'agost 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.

Amb quins criteris s'han elegit els membres del consell
d'administració de l'empresa pública Consorci Centre de
Documentació Europea?

Quines remuneracions, incloses les dietes per
assistències, varen percebre durant l'any 1992 cadascun d'ells?

Palma, a 11 d'agost del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quins criteris s'han elegit els membres del consell
d'administració de l'empresa pública Institut de Biologia Anima?

Quines remuneracions, incloses les dietes per assistències,
varen percebre durant l'any 1992 cadascun d'ells?

Palma, a 11 d'agost del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quins criteris s'han elegit els membres del consell
d'administració de l'empresa pública Servei d'Aqüicultura Marina,
SA?

Quines remuneracions, incloses les dietes per assistències,
varen percebre durant l'any 1992 cadascun d'ells?

Palma, a 11 d'agost del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quins criteris s'han elegit els membres del consell
d'administració de l'empresa pública Serveis Forestals de Balears
SA?

Quines remuneracions, incloses les dietes per assistències,
varen percebre durant l'any 1992 cadascun d'ells?

Palma, a 11 d'agost del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI) 
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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Amb quins criteris s'han elegit els membres del consell
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de
Sanejament?

Quines remuneracions, incloses les dietes per
assistències, varen percebre durant l'any 1992 cadascun d'ells?

Palma, a 11 d'agost del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quins criteris s'han elegit els membres del consell
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de la Vivenda?

Quines remuneracions, incloses les dietes per
assistències, varen percebre durant l'any 1992 cadascun d'ells?

Palma, a 11 d'agost del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quins criteris s'han elegit els membres del consell
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de Disseny?

Quines remuneracions, incloses les dietes per
assistències, varen percebre durant l'any 1992 cadascun d'ells?

Palma, a 11 d'agost del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quins criteris s'han elegit els membres del consell
d'administració de l'empresa pública Foment Industrial?

Quines remuneracions, incloses les dietes per
assistències, varen percebre durant l'any 1992 cadascun d'ells?

Palma, a 11 d'agost del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM) 
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 opinió té el Govern de les Illes Balears dels preus
anunciats per als estudiants en la residència de la UIB, construïda
en bona part amb doblers provinents de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears?

Ha participat el Govern en la decisió d'implantar aquests
preus?

Quina quantitat ha aportat el Govern per a la construcció
d'aquesta residència?

Es va posar algun tipus de condicionant, per part del
Govern, quan es va subvencionar la construcció d'aquesta
residència, pel que fa al control dels preus a aplicar?

Pensa el Govern que d'aquesta forma es posa en pràctica
el principi d'igualtat d'oportunitats entre els ciutadans -estudiants-
de les diferents illes?

Té previst el Govern alguna actuació per tal de fer
possible que els estudiants de les illes d'Eivissa, Menorca i
Formentera, així com els de la part forana de Mallorca, tenguin les
mateixes facilitats per accedir als estudis universitaris? Quines?

Es Mercadal, 18 d'agost del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN) 
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 el Govern de les Illes Balears presentar a la
Comissió Tècnica Interinsular algun projecte de text articulat de llei
de transferència de competències als consells insulars en matèria
d'activitats classificades dins aquest any 1993?

Es Mercadal, 18 d'agost del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO) 
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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Atès el projecte d'actuació aprovat per la Comissió Mixta
del Conveni Inem-Caib, Programa d'orientació, informació
professional i punts de suport, en coordinació amb l'Inem i setze
ajuntaments de les Illes Balears:

Quins són els setze ajuntaments que hi han participat?

Quins dels seixanta-dos treballadors que es preveuen en
el projecte s'han inscrit a cada ajuntament?

Palma, 20 d'agost del 1993.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP) 
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.

Qui és el responsable per part d'Ifebal de contestar les
preguntes parlamentàries que se li formulen? Per quin motiu no hi
apareix cap signatura?

Es Mercadal, 20 d'agost del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fa pocs dies apareixia a un mitjà de comunicació escrit
d'aquestes illes un anunci de la Junta d'Aigües del Govern balear,
"L'aigua amb comptagotes".

El fet curiós és que al peu d'aquest anuncia hi apareixia:
"A problemes comuns, el nostre suport solidari. Arabella. Golf
Hotel. Son Vida-Mallorca".

Quin "suport solidari" dóna el Golf Hotel Son Vida al
problema de l'aigua a Mallorca?

És que Arabella ja no utilitza aigua potable per regar el
seu camp de golf?

Té coneixement el Govern de quantes tones d'aigua
extreta del subsòl utilitza Arabella per regar el camp de golf de
Son Vida al llarg de l'any?

Quines són les motivacions que han duit el Govern
balear i Arabella a signar conjuntament aquest anunci?

Palma, 19 d'agost del 1993.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR) 
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.

Cada any la Conselleria d'Agricultura publica una ordre
sobre prevenció d'incendis forestals que inclou, entre d'altres,
l'exigència de retirar o eliminar les restes vegetals procedents de les
tales autoritzades, atès que aquest brancatge sec constitueix un focus
de possible incendi i, a més, en cas d'haver-hi incendi, impedeix la
seva extinció.

Pensa la Conselleria d'Agricultura que amb l'actual
dotació de guarderia forestal té capacitat per controlar el
compliment d'aquestes normatives?

Quantes sancions s'han imposat per incompliment
d'aquesta normativa que obliga a la retirada del brancatge produït en
les tales d'arbres, els anys 1991 i 1992? Quants expedients
sancionadors s'han obert durant els primers set mesos del 1993?

És conscient el Govern que la Guarderia Forestal que juga
un paper fonamental en el control de les zones boscoses, la
vigilància de tales, obertura de camins forestals, caça, vigilància
preventiva d'incendis forestals i la seva extinció, és insuficientment
dotada a la nostra comunitat?

Per quin motiu el Govern ha mantingut limitades a vint-i-
set les places de Guarderia Forestal a les Illes Balears, en una
desproporció tan gran respecte a les vuit-centes setanta-vuit de
Castella-Lleó, a les set-centes noranta-vuit d'Andalusia, a les cinc-
centes quaranta-nou de Galícia, a les quatre-centes desset de
Castella-La Manxa, a les tres-centes cinquanta de Catalunya, a les
tres-centes trenta d'Aragó, a les dues-centes cinquanta d'Astúries, a
les cent vuitanta de València, a les cent cinquanta-tres d'Euskadi, a
les cent cinquanta d'Extremadura, a les cent catorze de Madrid, a les
cent una de Múrcia, a les cent de Cantàbria, a les vuitanta-sis de
Canàries, a les vuitanta-cinc de La Rioja i a les seixanta-sis de
Navarra?

Pensa el Govern ampliar el nombre de places de la
Guarderia Forestal de les Illes Balears en els pressuposts generals
de la Comunitat per al 1984?

Quina ampliació té prevista per a cada illa?

És conscient el Govern que amb la proporció actual de
guardes forestals la nostra és la comunitat més insuficientment
dotada d'aquest cos que juga un paper tan fonamental en la
conservació de la natura?

És cert que els guardes forestals de les Illes Balears
realitzen una mitjana de tres-centes hores extraordinàries anuals, en
clara col•lisió amb el que es disposa a l'Estatut dels treballadors?

Pensa el Govern que amb les tres places de guarda forestal
existents a l'illa de Menorca, de les quals sols n'hi ha dues de
cobertes, n'hi ha prou com per controlar les zones boscoses de l'illa,
dur el control i la vigilància de la caça, mantenir la vigilància de les
denou àrees naturals existents, a més de les zones d'alzinar
dominant que són també considerades Anei, i participar directament
en les tasques de prevenció i extinció d'incendis?
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Creu el Govern que amb els vint guardes forestals
destinats a l'illa de Mallorca es poden controlar les quaranta-sis
àrees naturals d'especial interès, tant pel que fa a actuacions als
boscs, com a determinats usos d'aquestes àrees protegides, així
com a la prevenció i extinció d'incendis?

Diferents estius la Conselleria d'Agricultura ha vingut
contractant enginyers forestals per tal de col•laborar en la direcció
dels treballs d'extinció d'incendis forestals. S'han contractat els
estius dels anys 1992 i 1993?

Per quin motiu?

Es Mercadal, 20 d'agost del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Govern de les Illes Balears el fet que
significats dirigents del partit que dóna suport al Govern i que a la
vegada són membres d'institucions de la CAIB, infringeixin
reiteradament la normativa en matèria d'acampades lliures?

Es Mercadal, 19 d'agost del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT) 
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 el Govern acomplir algun dia la Proposició no de
llei presentada pel PSM i EEM, aprovada en sessió de dia 18
d'octubre del 1990 de la Comissió d'Economia, Hisenda i
Pressuposts del Parlament de les Illes Balears, per la qual:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma perquè, d'aquí a finals de l'hivern proper
hagi regulat normativament els campaments privats de forma que
ordeni i faciliti aquesta modalitat tan popular d'acampada"?

Com justifica el Govern aquest incompliment?

S'ha adonat el Govern que aquesta resolució s'havia de
posar en pràctica abans del mes d'abril del 1991?

És conscient el Govern que a les Illes Balears es dóna una
important demanda social d'aquest tipus d'acampada, que s'explica
any rera any en conflictes per manca d'aquesta normativa?

Pensa, per contra, que els únics tipus d'acampada
permesos han de ser els càmpings, entesos com  a activitat
lucrativa?

Es Mercadal, 19 d'agost del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU) 
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.

Dia 3 d'abril del 1989 es va iniciar, a petició del Consell
Insular de Menorca, l'expedient incoat per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, per a la declaració del "Camí de Cavalls" de
l'illa de Menorca com a bé d'inte`res cultural amb la categoria de
monument. Dia 18 de maig del 1993 el Conseller de Cultura
informà el Parlament de certs retards causats per al•legacions
formulades per particulars i també pels ajuntaments del Migjorn
Gran i Es Mercadal.

En quina situació es troba l'expedient?

S'han resolt els "punts obscurs" que, segons informà el
Conseller de Cultura, existien pel que fa a la delimitació del traçat
del camí?

S'ha recaptat la col•laboració dels coneixedors menorquins
del camí, i concretament dels autors de documentades publicacions
respecte del "camí de cavalls"?

No creu el Govern que amb més de dues-centes setmanes
-més de mil cinc-cents dies- que han passat d'ençà que es va incoar
l'expedient, s'haurien d'agilitar els tràmits per tal que finalitzi el més
prest possible?

Quan creu el Govern que es produirà la declaració?

Es Mercadal, 19 d'agost del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV) 
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.

Per quin motiu aquest any no s'ha subvencionat el
Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca per a
l'organització de la XVI Escola d'Estiu per a Ensenyants?
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Per quin motiu s'han subvencionat altres escoles d'estiu
a les altres illes i no així la que s'organitza a Menorca?

Quins criteris segueix la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports per concedir les subvencions esmentades?

Quines entitats ha subvencionat la Conselleria de
Cultura per a formació d'ensenyants durant els anys 1992 i 1993?

Per quines activitats? Per quin import?

Palma, 20 d'agost del 1993.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX) 
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 resposta parlamentària a la pregunta 2238/93,
formulada pel diputat sotasignant, relativa als ajuts a la publicació
de llibres en català a l'illa de Menorca, el conseller de Cultura
manifesta que durant l'any 1992 la conselleria sols va donar suport
a la publicació d'un llibre a Menorca perquè cap editorial no va
presentar altres sol•licituds.

Quina difusió es dóna a l'existència d'una línia d'ajuts
per a la publicació de llibres en català?

Es Mercadal, 20 d'agost del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el deute actual que té el Govern de les Illes
Balears amb les petites i mitjanes empreses de les Illes en
concepte d'obres realitzades o subministraments rebuts?

Quin és el termini mitjà del pagament per part del
Govern de les certificacions d'obres executades i dels diferents
contractes de subministrament o de serveis?

És cert que es produeixen retards superiors als sis mesos
en els pagaments, cosa que contribueix a augmentar els problemes
de liquidesa d'algunes empreses?

Atesa la situació de crisi econòmica que afecta moltes
empreses, pensa el Govern prendre mesures per tal d'accelerar
aquests pagaments?

Es Mercadal, 20 d'agost del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2313/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a mesures contra incendis forestals. (Mesa de 2 de setembre
del 1993).

RGE núm. 2421/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a declaració de Sa Dragonera parc natural. (Mesa de 2 de
setembre del 1993).

Palma, a 3 de setembre 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 proliferació d'incendis forestals al llarg de l'any 1993
ja és alarmant i constitueix un dels desastres ecològics majors dels
darrers temps. És evident que cal intensificar les mesures de
vigilància i extinció, però les més efectives són les mesures de
prevenció que s'han de potenciar de manera decisiva.

Les Illes Balears tenen la competència exclusiva en
matèria de monts i aprofitaments forestals que permeten
desenvolupar la capacitat legislativa i normativa per tal de substituir
la Llei de monts de l'any 1957, obsoleta en alguns aspectes.

A la vegada som la comunitat autònoma que disposa de
menys guardes forestals per hectàrea i per zones protegides. En
aquest sentint el Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la
següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern:

1. Que en el termini d'un mes dicti un decret que
condicioni els permisos de tales a la retirada ràpida de les restes de
brancatge.

2. Que en el termini d'un mes es procedeixi a la
reestructuració i ampliació del servei de guarderia forestal.

3. Que en el termini de tres mesos presenti un pla de
neteja de brancatge sec a zones boscoses i de tallafocs a les zones
més perilloses.

4. Que en el termini de tres mesos presenti un estudi de
possibilitats de comercialització del subproducte tret de la neteja de
boscos.

5. Que realitzi una campanya de mentalització i divulgació
dels perjudicis ocasionats pels incendis forestals, així com les
distintes formes de col•laboració ciutadana amb la prevenció i
extinció d'incendis.
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6. Que en el termini de tres mesos clausuri els femers
que es troben a zones forestals.

7. Que en el termini de tres mesos presenti un projecte
de reforestació de les zones forestals cremades i se sol•liciti al
Govern de l'Estat la seva inclusió dins les actuacions ambientals
finançades amb els fons de cohesió de la Comunitat Europea.

8. Que s'iniciïn els contactes entre els ajuntaments de
Palma, el de Calvià i el Consell Insular de Menorca per elaborar
un pla de protecció integral de la Serra de Na Burguesa, encaminat
a aconseguir que sigui un espai natural protegit públic.

Palma, a 23 de juliol del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'illa de Sa Dragonera és un espai natural singular
protegit per la Llei 1/1991, d'espais naturals i de règim urbanístic
de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears, i propietat del
Consell Insular de Mallorca des de l'any 1988.

La llei esmentada a la disposició addicional tercera diu
que "El Govern promourà la declaració d'espais naturals protegits
d'acord amb allò que preveu la Ley 4/1989 de conservación de los
espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, de Sa Dragonera
i d'altres àrees.

Tot i que no s'han emprès encara les mesures pertinents
per dotar d'una protecció legal i la degradació de l'illa a causa
d'una manca de control, s'agreuja cada dia més.

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

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

- A declarar Sa Dragonera parc natural.

- Que en el termini de tres mesos s'elabori el pla d'ús i
gestió, d'acord amb el Consell Insular de Mallorca.

Palma, 10 d'agost del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 2288/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller sense
cartera Marià Matutes, convocatòria de sessió extraordinària a tal
efecte, habilitació de terminis pertinent i procediment d'urgència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 2 de setembre del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
sense cartera Marià Matutes, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre possible tràfec
d'influències en relació a l'autorització d'una gasolinera a Eivissa.

Així mateix i conformement amb l'establert per l'article 61.2
del Reglament de la Cambra, acordà de convocar sessió
extraordinària de la comissió de referència per a la celebració de la
compareixença sol•licitada, la data de la qual es fixarà
oportunament; i, conseqüentment, habilitar els dies necessaris per tal
que es pugui procedir a la celebració de la dita compareixença, a
tramitar pel procediment d'urgència, d'acord amb l'article 95 del
Reglament del Parlament.

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

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 2327/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, de

petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de comissió,
relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sr. Conseller
d'Indústria i Formació Ocupacional.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 2 de setembre del 1993, admeté a tràmit, d'acord amb
l'article 175.1 del Reglament de la Cambra, l'escrit de referència, que
sol•licita que el president de la Comissió d'Economia recapti la
presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Indústria i Formació
Ocupacional per tal d'informar sobre el nivell d'execució del pla de
suport a la modernització del comerç.

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



B.O.P.I.B. Núm.98 - 8 de setembre del 1993 2803

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada del Projecte de llei RGE núm. 314/92,

del President, del Govern i de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 2 de setembre del 1993, restà assabentada de l' escrit
RGE núm. 2426/93, presentat pel Govern de la CA, mitjançant el
qual es retira el projecte de llei fe referència, publicat al BOPIB
núm. 21, de 20 de febrer del 1992.

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

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a designació del tribunal qualificador de la plaça

d'auxiliar administratiu, amb caràcter de funcionari de carrera a
mitja jornada, grup D, nivell 14, en destinació al Servei de
Biblioteca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de setembre del 1993, d'acord amb la base quarta de les
reguladores per cobrir la plaça de referència (publicades al BOPIB
núm. 97, de 28 de juliol del 1993), designà el tribunal qualificador
següent:

President: Hble. Sr. Jesús G. Martínez de Dios, Secretari
Primer de la Cambra. Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres,
Vicepresident Primer de la Cambra.

Vocals: 
- Hble. Sr. Josep Moll i Marquès, Secretari Segon de la

Cambra. Suplent: Hble. Sr. Francesc Triay i Llopis, Vicepresident
Segon de la Cambra. 

- Sra. Aina Le-Senne i Pascual. Suplent: Sra. Maria
Perelló i Mas, de la Biblioteca del Parlament. 

- Sr. Marcos Pieras i Guasp. Suplent: Sr. Joan Carles
Mas i Cladera, per la Junta de Personal.

Secretari: Sr. Joan Ferrer i Cánaves, Lletrat Oficial
Major del Parlament. Suplent: Sr. Antoni Lliteras i Pascual, Lletrat
del Parlament.

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