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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 28 de setembre
del 1993, s'aprovà la Llei sobre adequació de les xarxes
d'instal•lacions a les condicions històrico-ambientals dels nuclis de
població.

Palma, a 8 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A) 
LLEI SOBRE ADEQUACIÓ DE LES XARXES

D'INSTAL.LACIONS A LES CONDICIONS HISTÒRICO-
AMBIENTALS DELS NUCLIS DE POBLACIÓ

Exposició de motius.

L'article 46 de la Constitució de l'Estat espanyol imposa
a tots els poders públics l'obligació fonamental de protegir el
patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels
béns que l'integren. El nostre Estatut d'Autonomia, a l'article 10.20
atorga competència exclusiva a la Comunitat Autònoma sobre el
patrimoni monumental, cultural, històric i paisatgístic, i a l'article
10.3 sobre urbanisme. En actuació de l'esmentat mandat
constitucional i sobre la base dels suports competencials referits
s'articula aquesta llei.

La protecció del patrimoni històrico-ambiental acostuma
ser enfocada legalment des d'òptiques generalistes, com ocorre
amb la Llei 16/85, de 25 de juny, de patrimoni històric vigent. Per
contra, en aquesta Llei es pretén abordar un molt concret aspecte
de la protecció que, precisament a causa de la concreció,
freqüentment roman dejú de solució i regulació específica, com és
el de l'impacte estètic i conservatiu que, sobre els comunament
denominats nuclis antics de població, produeixen amb freqüència
les xarxes d'instalAlacions i serveis. El desfasament existent entre
els avenços tecnològics, la gestió urbanística i la realitat urbana i
social dels esmentats nuclis antics de població de la nostra
Comunitat Autònoma ofereix, com a resultat actual, la caòtica
proliferació d'elements aparents de les xarxes d'instalAlacions i
serveis, la situació de les quals provoca un evident
menyscabament de les desitjables condicions estètiques i
ambientals de l'entorn i del gaudi del nostre patrimoni històric
immobiliari i va, a més, en detriment de la pròpia conservació.
Aqueixa indesitjable situació ha de ser corregida per tal de
possibilitar, d'aquesta manera, a més d'una conservació íntegra del
patrimoni immobiliari històrico-ambiental, que, tant els ciutadans
de les illes com els qui les visiten, puguin gaudir-ne sense
interferències visuals i, a la vegada, preservar les construccions de
la degradació que suposa la instal.lació de xarxes aèries.

Certament, existeixen algunes normes d'àmbit estatal
disperses en diferents cossos legals o en diferents seus sistemàtiques
d'algun d'aquests, la rígida i conjunta aplicació de les quals podria
evitar alguna de les conseqüències denunciades en línies anteriors.

Així, i a manera de recordatori, a la Llei 16/1985 abans
esmentada s'estableix, a l'article 20, la necessitat de redactar un pla
especial de protecció de l'àrea afectada per la declaració d'un
conjunt històric, indret històric o zona arqueològica, el qual haurà
de contenir els "criteris relatius a la conservació de façanes i
cobertes i instal.lacions sobre aquestes..."; i, a l'article 22.2, queda
prohibida la "colAlocació de cables, antenes i conduccions aparents
a zones arqueològiques". En la mateixa direcció, l'article 84  Reial
Decret Legislatiu 1/92,d e 26 de juny, pel qual s'aprovà el text refós
de la Llei sobre el Règim del sòl i Ordenació urbana i el 78 del
Reglament de Planejament contemplen com a instruments de
planejament els plans especials de protecció per a conservació i
valoració del patrimoni històric i artístic.I l'article 98.2 de l'esmentat
Reglament entre les normes d'aplicació directa llegim que "a les
perspectives que ofereixen els conjunts urbans de característiques
històrico-artistíques no es permetrà que les instal.lacions d'elements,
limitin el camp visual o desfigurin la seva perspectiva. L'article 21
del text refús de la Llei sobre Règim del sòl i Ordenació Urbana,
estableix que els propietaris de tota casta de terrenys i
construccions" quedaran subjectes igualment al compliment de les
normes de protecció del Medi Ambient i dels patrimonis
arquitectònics i arqueològics i sobre rehabilitació urbana. Igualment
l'article 246.1 del tan esmentat text refús de la Llei sobre Règim del
sòl i Ordenació Urbana, assenyala que "la legitimació dels
Ajuntaments i òrgans competents podran ordenar també, per motius
d'interès turístic o estètic l'execució d'obres de conservació i de
reforma de façanes o espais visibles des de la via pública, sense que
siguin prèviament incloses a Pla qualsevol d'ordenació".

Fins i tot, a l'ordenament jurídic de la nostra Comunitat
Autònoma, a la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina
urbanística, l'article 12.1 preveu una regla similar quan afirma que
el Govern, els consells insulars o els ajuntaments poden ordenar per
"motius d'interès estètic, de conservació del patrimoni històric,
artístic i arquitectònic, l'execució de les obres de conservació i
reforma de façanes o espais visibles des de la via pública".

Malgrat l'existència de l'entramat legal que acabam de
perfilar en forma no exhaustiva, és notori que la situació de les
xarxes d'instalAlacions i serveis en els nuclis antics de les poblacions
de la nostra Comunitat Autònoma continua constituint un atemptat
al principi de protecció al patrimoni històric.

En conseqüència, s'ha considerat necessari crear una
normativa específica que en part reculli, ordeni i desenvolupi regles
preexistents i en part completi les llacunes que la pràctica
urbanística quotidiana ha palesat. La unificació d'aqueixa regulació
(en part de patrimoni històric, en part d'urbanisme, i en bona part
industrial, encara que sobre aquesta darrera no s'ha incidit, sinó
reiterat la normativa existent o remès a aquesta, atesa la manca de
competències legislatives de la nostra Comunitat Autònoma), ha de
permetre major fluïdesa, coordinació i, en suma, eficàcia en la
defensa i la protecció del patrimoni històrico-ambiental de les illes,
des de la particular perspectiva reguladora en què aquesta Llei se
situa.



BOPIB núm.106 - 15 d'octubre del 1993 2937

La Llei es presenta sistematitzada en sis títols i un Títol
Preliminar. En el preliminar es recullen les disposicions generals
relatives a les finalitats, l'àmbit i els instruments de protecció, els
quals constitueixen un autèntic nucli de la 
normativa.

En el títol I s'estableixen les normes generals de
protecció, dividides en un principi informador (el grau màxim
d'adequació dels elements de les xarxes d'instalAlacions), els graus
d'adequació admissibles i les exigències d'unitat dels elements de
les xarxes i d'integritat dels edificis.

El títol II fa referència a l'objecte de regulació: les àrees
històrico-ambientals. Aquesta nova categoria de protecció
constitueix el pressupost jurídic sobre el qual s'estableix tota la
regulació protectora. El capítol 1r es refereix a la noció, l'extensió
i la declaració, si s'escau, d'àrea històrico-ambiental. Aquesta
noció es conforma tant pels béns immobles declarats d'interès
cultural i llurs zones de respecte, com per aquells conjunts de béns
immobles que atès el seu interès històrico-ambiental són declarats
així. El capítol 2n es dedica a les anomenades mesures de
protecció immediata, de gran transcendència perquè tendeixen,
d'una part, a possibilitar que l'existència o declaració d'una àrea
històrico-ambiental no paralitzi l'ampliació o la reforma de les
xarxes d'instalAlacions o la rehabilitació d'edificis, però, al mateix
temps, que aquestes activitats s'ajustin als fins protectors d'aquesta
llei.

El títol III conté l'específic instrument de planejament
previst perquè actuï sobre l'àrea històrico-ambiental, essencial per
a l'execució dels fins de la Llei: el Pla especial de reforma de
xarxes i instal.lacions (PERXI). Hom el configura com un pla
especial sectorial (només afecta les xarxes d'instal.lacions) i, en
principi, no derivat; és a dir, que no desenvolupa les previsions
d'un pla director territorial ni d'un pla general, atesa la previsió de
l'article 76.3 del Reglament de planejament. Això no obstant, hom
preveu que, amb el temps, es puguin redactar aquests mateixos
PERXI amb caràcter derivat, perquè la Llei conté també la
previsió de l'obligada inclusió d'aquests entre les determinacions
dels futurs instruments de planejament que afectin una àrea
històrico-ambiental. Especialment, s'hauran d'incloure en els plans
especials de protecció de l'àrea afectada per la declaració de
conjunt històric, indret històric o zona arqueològica, com a béns
d'interès cultural, referits a l'abans esmentat article 20 de la Llei
16/85, de 25 de juny, de patrimoni històric. Potser cal aclarir que
el Pla especial de reforma de les xarxes d'instalAlacions (PERXI)
no és el Pla especial de protecció que acabam d'esmentar: el seu
àmbit és molt menor i pot existir sense necessitat que existeixi
aquest. Allò que no serà legalment factible a la nostra Comunitat
Autònoma a partir de l'inici de la vigència d'aquesta Llei, serà
l'existència d'un pla especial de protecció de l'àrea declarada bé
d'interès cultural, que no contempli el PERXI. D'altra part, les
regles sobre les determinacions, la documentació, la tramitació i
l'aprovació són les generals per a aquest tipus de planejament,
llevat dels matisos que les peculiaritats i la concreció dels fins dels
PERXI imposen.

El títol IV es dedica al projecte d'urbanització específic
dels PERXI, el projecte de dotació definitiva de serveis, atès que
prèviament (capítol 2n del títol II) s'ha regulat el projecte de
dotació provisional de serveis.

El títol V es dedica a les servituds històrico-ambientals de
xarxes, categoria legal que en aquests casos substitueix les servituds
ordinàries.

En la lacònica regulació d'aquestes hom ha tingut en
compte la legislació sobre servituds de pas per a instalAlacions.

El títol VI es dedica a nuclis d'actuació preferent fent-ne
distinció entre nuclis d'actuació immediata, mitjana i a llarg termini.

Les disposicions addicionals realitzen previsions
indispensables per a l'efectivitat dels continguts del text articulat. I
la disposició final és un mandat a l'Administració 
autonòmica perquè n'adapti l'estructura organitzativa a la 
consecució dels fins que aquesta Llei pretén.

Per últim, cal justificar el rang amb què apareix el text
articulat, malgrat algunes de les seves normes concordants el tenen
inferior i la casuística d'algun dels seus articles sembla
desaconsellar-ho. Existeixen dues raons que ho justifiquen.
Primerament, és obvi que algun dels continguts requereix
constitucionalment la força de llei formal. La Llei es podria haver
limitat a aquests i dur a terme una remissió a un text reglamentari
que en contingués la resta. No s'ha fet així, per entendre que si, com
hem dit abans, una de les raons que fins ara han fet ineficaç
l'adequació de les xarxes d'instalAlacions a l'entorn històrico-artístic
és la dispersió normativa, aquesta s'ha d'evitar a tot preu i s'ha de
regular en un únic, ordenat i quasi didàctic cos normatiu. En
conseqüència, només és factible, per la primera raó, la promulgació
d'una llei.

Títol Preliminar.- Disposicions Generals.

Article 1.- Fins de la llei.

Aquesta Llei té per finalitat la correcta adequació de les
xarxes, d'instal.lacions públiques i privades a les exigències de
protecció de caràcter històric i d'entorn ambiental i paisatgístic
previstes per als béns immobles a la legislació vigent.

Article 2.- Àmbit territorial d'aplicació.

La normativa continguda en aquesta Llei és d'aplicació a
les àrees històrico-ambientals definides a l'article 9 que es trobin
radicades a les Illes Balears.

Article 3.- Àmbit Territorial.

D'acord amb els fins assenyalats a l'article 1, l'objecte de
regulació material és constituït, en l'àmbit territorial assenyalat a
l'article 2, per totes les xarxes i els elements de les instal.lacions,
generals o particulars, de titularitat pública o privada, que ocupen,
o han d'ocupar, l'espai aeri o el subsòl de les àrees històrico-
ambientals, o els paraments exteriors dels edificis afectats, així com
aquells elements i conduccions que, malgrat es trobin situats a
l'interior dels edificis, conformen els sistemes de connexió entre les
xarxes generals i les pròpies de l'edifici.

Article 4.- Instruments de protecció.

La protecció objecte d'aquesta Llei s'articula mitjançant
els instruments següents:
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a) Àrea històrico-ambiental, regulada en el títol II.

b) Mesures de protecció immediata de les àrees
històrico-ambientals, regulades en el capítol 2n del títol II.

c) Pla especial de reforma de les xarxes d'instal.lacions
de l'àrea històrico-ambiental, regulat en el títol II.

d) Projecte de dotació de serveis, regulat en el títol IV.

e) Servituds històrico-ambientals de xarxes, regulades en
el títol V.

Article 5.- Principi informant de la protecció.

Tots els elements de les xarxes d'instal.lacions, ja siguin
enterrades en disposició convencional, en tubs, en galeries o
aèries, tindran el grau màxim d'adequació, d'entre els referits a
l'article següent, que permetin les condicions tècniques i
funcionals atribuïdes a la xarxa o al conjunt de serveis, en funció
de :

a) La conservació ambiental i constructiva dels
paraments en els quals es recolzin, se sostinguin o es connectin.

b) La millor aplicació dels materials i les tècniques
disponibles.

c) Les estrictes necessitats de registre de les
instal.lacions.

Article 6.- Graus d'adequació.

A l'efecte d'aquesta Llei s'estableixen els següents graus
d'adequació històrico-ambientals de xarxes d'instal.lacions, en
ordre de major a menor:

G-1. Ocupació total.

G-2. Ocultació per a l'observador normal.
S'entén per observador normal el situat en qualsevol lloc

transitable.

G-3. Ocultació per a l'observador situat en espai públic.
S'entén per aquest el que es troba en qualsevol lloc

transitable d'ús públic.

G-4. Dissimulació.
Es realitzarà per mitjà de l'ús d'elements inherents als

paraments afectats.

G-5. Adaptació.
Mitjançant l'adaptació dels elements aparents a

l'esquema d'organització tipològica i als materials del parament
que els sustenta.

G-6. Ordenació.
Mitjançant el disseny ordenat dels elements que hagin de

quedar en forma aparent.

G-7. Independència.
Mitjançant la situació dels elements aparents en forma

exempta als paraments afectats, de manera que pugui realitzar-se
una visió completa i independent d'aquests.

Article 7.- Exigències d'unitat.

Tant el conjunt com cadascun dels elements, de titularitat
pública o privada, de les instal.lacions i serveis seran considerats
part integrant del parament en què es recolzin, sostinguin o
connectin, i , en conseqüència, s'hauran de sotmetre a l'ordenació
històrico-ambiental que afecti l'esmentat parament, ja sigui en forma
d'una normativa expressa referida a aquests, ja sigui deduïble
tàcitament dels criteris d'organització i integritat arquitectònica de
l'esmentat parament.

Article 8.- Exigències d'integritat arquitectònica.

1.- D'acord amb el que s'estableix a l'article anterior, es
prohibeix la col.locació d'elements i instal.lacions que impliquin una
ruptura de l'estructura o la composició de la façana, o que, en alguna
mesura, suposin perjudici per a la contemplació i el gaudi ambiental
de l'entorn. En particular, queda prohibit:

a) La destrucció total o parcial d'elements constructius o
ambientals de difícil recuperació, com estucs en bon estat, arcs,
branquelades, faixes i motllures, paviments, arbres singulars, o
qualsevol altre element la conservació dels quals, per la seva
naturalesa o el valor històric, artístic o ambiental, ofereixi interès.

b) La col.locació d'instal.lacions vistes que circulin a
través de panys de façana o que els ocupin.

c) L'ús de materials vists no adequats per a la protecció
històrico-ambiental.

2.-Tots aquells elements de les instal.lacions que han de
romandre aparents per raó de necessitats de manipulació freqüent,
periòdica o urgent, hauran de tenir les dimensions mínimes
tècnicament viables. Les xarxes a les quals hauran de servir o en les
quals s'integren, es dissenyaran d'acord amb aquest criteri, sempre
que això no suposi pitjor solució per a la protecció històrico-
ambiental. 

3.- Sempre que no suposi pitjor solució per a la protecció
històrico-ambiental, els elements de connexió i, si s'escau, de
protecció a les xarxes particulars s'hauran d'instal.lar ocults a
l'observador situat a l'espai públic, en llocs de fàcil accés de
l'immoble, o en galeria de serveis, o dissimulats en arquetes amb
suficient estanqueïtat, d'acord amb la Instrucció 006 MI BT,
aprovada per Ordre del Ministeri d'Indústria, de 31 d'octubre del
1973, o disposició que la substitueixi. Sobre aquells llocs es
constituiran les servituds previstes en el títol V d'aquesta Llei.

4.- Es podran situar elements de connexió comuns a
diversos immobles o unitats arquitectòniques, o bé separatius a
diferents parts d'un mateix edifici, quan així ho aconselli el
tractament històrico-ambiental, i s'entendran igualment constituïdes
les servituds pertinents.
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5.- Hom procurarà que les cambres de registre de les
xarxes subterrànies siguin les mínimes necessàries per atendre les
modificacions que pugui sofrir el servei i que puguin ser
compartides per diferents xarxes d'instal.lacions. Els elements
aparents d'aquestes, com tapes, comportes o reixetes seran
ordenats entre si i en relació amb la resta del paviment en el qual
es trobin.

Títol II.- De les àrees històrico-ambiental.

Capítol 1r.- Concepte i declaració d'àrea històrico-ambiental.

Article 9.- Noció d'àrea històrico-ambiental.

Hom considerarà àrees històrico-ambientals a l'efecte
assenyalat en aquesta llei:

a) Les integrades pels béns immobles d'interès cultural,
declarats monuments, jardins històrics, conjunts històrics, indrets
històrics o zones arqueològiques, i la zona de respecte d'aquests
d'acord amb la normativa vigent i amb les excepcions previstes a
l'article següent.

b) Aquelles que, tot i que no integren béns immobles
d'interès cultural, són objecte de declaració d'àrea històrico-
ambiental, mitjançant Ordre de la Conselleria de Cultura, ateses
les seves característiques històrico-ambientals o paisatgístiques,
d'acord amb el que es preveu a l'article 11 d'aquesta llei.

Article 10.- Zona de respecte.

1.- La zona de respecte al.ludida a l'apartat a) de l'article
anterior és la determinada com a tal en la declaració de bé
d'interès cultural o, si de cas hi manca, l'anell format pel perímetre
de la unitat objecte de declaració i la poligonal còncava situada a
una distància d'aquest equivalent a la mitjana de les seves
diagonals major i menor, amb un límit de deu a setanta metres.

2.- La Conselleria de Cultura, mitjançant els tràmits
contemplats a l'article 11 d'aquesta llei, podrà modificar la zona de
respecte d'un bé declarat d'interès cultural, per raó de necessitats
de millora ambiental i sempre que això no suposi una disminució
d'espai lliure comprès.

Article 11.- Declaració d'àrea històrico-ambiental.

1.- La declaració d'àrea històrico-ambiental mitjançant
Ordre requerirà la incoació i la tramitació prèvies d'un expedient
administratiu per part de la Comissió de Patrimoni Històric de la
Comunitat Autònoma amb jurisdicció sobre el territori
corresponent.

2.- L'expedient pot iniciar-se d'ofici, per part de la
corresponent Comissió de Patrimoni Històric, a instància de
l'ajuntament afectat, o de persones físiques o jurídiques
interessades.En qualsevol cas la resolució d'aquest expedient,
s'haurà de produir en el termini màxim d'un any.

3.- La incoació de l'expedient no produirà efectes
suspensius sobre les llicències d'obra que afectin la futura àrea
històrico-ambiental, si bé s'hauran de complementar els projectes
amb les mesures de protecció immediata recollides en el capítol
2n d'aquest títol.

Capítol 2n.- Mesures de protecció immediata de les àrees
històrico-ambientals.

Article 12.- Transitorietat.

L'existència o la declaració d'una àrea històrico-ambiental
determina:

a) El caràcter transitori de totes les xarxes d'instal.lacions
d'aquesta, entretant no es procedeixi a la planificació, el projecte i
l'execució de les obres tendents a la concreció de la protecció
ordenada en aquesta llei i a la substitució d'aquestes per les previstes
en el corresponent Pla especial de reforma de les xarxes
d'instal.lacions i en el Projecte de dotació de serveis.

b) La impossibilitat que siguin aprovats projectes
d'urbanització que afectin l'àrea, entretant no hagi estat aprovat el
Pla especial de xarxes d'instal.lacions.

c) La creació d'un arxiu municipal amb la informació
completa de l'estès existent i la seva capacitat i el seu traçat.

Article 13.- Ampliació o reforma de les xarxes d'instal.lacions.

L'ampliació o la reforma de les xarxes d'instal.lacions que
afectin parcialment o total un àrea històrico-ambiental mancada de
Pla especial de reforma d'instal.lacions, de Projecte de dotació de
serveis o d'ambdós exigeix la realització d'un projecte de dotació
provisional de serveis, d'acord amb el procediment previst en el títol
IV d'aquesta Llei, sempre que es justifiqui documentalment:

a) La necessitat de l'ampliació o la reforma en fase prèvia
a la dotació general de serveis.

b) Que el traçat és el de menor impacte ambiental d'entre
tots els possibles i viables.

c) Que l'índole de l'impacte ambiental de l'execució
d'aquesta és compatible amb els fins protectors d'aquesta Llei.

d) Que un superior grau d'execució a les condicions
històrico-ambientals ofereix dificultats a l'execució de la dotació
general definitiva.

Article 14.- Rehabilitació d'edificis.

1.- Els projectes arquitectònics o les sol.licituds de
llicències de restauració, rehabilitació, reforma o obra nova,
modificació de les condicions de presa i connexió o de qualsevol
element d'instal.lació, que afectin parcialment o total una àrea
històrico-ambiental mancada de Pla especial de reforma de xarxes
d'instal.lacions, de Projecte de dotació de serveis, o d'ambdós, han
d'incloure, grafiades en les seves dimensions i situació exactes:

a) Les previsions per a les preses definitives, un cop es
desenvolupin les obres de dotació general de serveis.

b) La millora provisional de les xarxes i preses
transitòries, d'acord amb els criteris establerts en el títol I d'aquesta
Llei, per a la qual haurà de complementar la totalitat dels serveis
existents.
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2.- Quan la concessió de la llicència pertinent prevegi
una rectificació del traçat de les xarxes d'instal.lacions generals
que circulin per l'immoble en qüestió, les companyies
subministradores vendran obligades a realitzar la rectificació, en
termini compatible amb l'execució prevista de les obres, sempre
que hi hagi autorització de la Conselleria d'Indústria, la qual haurà
de ser emesa en el termini d'un mes.

Article 15.- Criteris d'adequació de la dotació provisional.

1.- El Projecte de dotació provisional de serveis s'haurà
de subjectar als criteris d'adequació prevists en el títol I.

2.- Quan la reforma o l'ampliació afectin preses de la
xarxa, s'haurà d'evitar qualsevol obra que afecti elements
constructius llevat que les solucions proposades siguin clarament
compatibles amb la dotació de serveis definitiva.

Títol III.- Dels plans especials de reforma de les xarxes
d'instal•lacions.

Capítol 1r.- Disposicions generals.

Article 16.- Configuració i enquadrament dels plans especials de
reforma de les xarxes d'instal.lacions.

1.- Els plans especials de reforma de xarxes i
d'instal.lacions són plans d'ordenació territorial sectorial , derivats
o no, la finalitat dels quals és l'adequació de les xarxes i els
elements objecte d'aquesta llei, existents i previsibles, a les
condicions històrico-ambientals idònies per al gaudi, la
conservació i la protecció del patrimoni històrico-ambiental, tot
evitant-ne el deteriorament, la pèrdua o la destrucció.

2.- Aquests plans es realitzaran sobre àrees territorials,
prèviament definides pels ajuntaments, que contenguin almanco
una àrea històrico-ambiental i que permetin un tractament conjunt,
subvindran a les necessitats de sistemes generals de xarxes
d'instal.lacions, inclouran una classificació d'espais públics d'acord
amb la seva capacitat física per al transport de serveis ocults, i
inclouran també la solució als problemes derivats dels llocs no
òptims.

3.- En cap cas el desenvolupament d'aquests plans no
podrà deixar aïllada una àrea urbana la dotació de serveis de la
qual exigeixi una modificació de les previsions d'aquests.

Article 17.- Obligatorietat i sentit del pla.

1.- L'existència en un terme municipal d'àrees històrico-
ambientals implica la necessitat que l'ajuntament corresponent
procedeixi a l'elaboració d'un o diversos plans especials de
reforma de les xarxes d'instal.lacions.

2. El Pla especial de reforma de les xarxes
d'instal.lacions constitueix un instrument de planejament sectorial
de protecció de l'àrea, tant si va inserit com si no, en el marc d'un
pla especial de protecció de l'àrea dels que es recullen a l'article 20
de la Llei 16/85, de 25 de juny, del patrimoni històric, o en
qualsevol altre pla especial.

3.- L'obligatorietat de l'esmentat Pla especial de reforma
de les xarxes d'instal.lacions no podrà excursar-se en la
preexistència d'altre planejament mancat de protecció o amb una
protecció contradictòria amb la que aquest conté, ni en la
inexistència prèvia de planejament general.

4.- Els plans especials de reforma de xarxes i instal.lacions
han de fixar un termini de vigència, transcorregut el qual hom en
procedirà a la revisió.

Article 18.- Determinacions específiques del pla especial.

Els Plans especials de reforma de les xarxes
d'instal.lacions establiran les determinacions necessàries per a la
reforma i l'ampliació de la totalitat de les xarxes d'instal.lacions en
l'àrea històrico-ambiental abraçada, així com dels sistemes generals
que l'encreuen, ateses les explicacions previstes en aquesta Llei. En
tots els casos hauran de referir-se als extrems següents:

a) Àmbit d'actuació i justificació d'aquest.

b) Estimació de les necessitats de subministrament o
evacuació globals i detallades per sectors, amb previsions per a un
termini mínim de deu anys.

c) Estimació de les dificultats previstes per a l'adequació
de les instal.lacions a les condicions històrico-ambientals, així com
solucions generals per a aquestes.

d) Determinació de les característiques generals de les
xarxes d'instal.lacions, així com de les mesures d'adequació al medi
històrico-ambiental.

e) Establiment de les servituds, els límits i les alienacions
forçoses necessaris.

f) Previsió d'etapes i terminis d'actuació i sistemes de
gestió, amb inclusió dels canvis pertinents en els sistemes de
subministrament, evacuació i preses, així com de la retirada de les
instal.lacions objecte de reforma.

g) Previsió del sistema d'actuació mitjançant qualsevol
dels que es preveuen a la legislació urbanística, amb adopció
preferent del sistema de cooperació.

h) Avaluació econòmica, amb determinació de la
distribució de càrregues i beneficis, amb especial esment a les
servituds i les alienacions forçoses, així com de la participació en
aquelles dels propietaris implicats, l'Administració pública,les
companyies subministradores i, si s'escau, els usuaris dels diferents
serveis de subministrament.

i) Estimació global de les conseqüències econòmiques i
socials de la reforma de les xarxes d'instal.lacions sobre els usuaris
dels diferents serveis de subministrament, així com les mides
adients per tal de desenvolupar la continuïtat del subministre.

j) Normativa referent a les condicions particulars de
connexió, xarxes i elements.

Article 19.- Documentació del pla especial.

1.- La determinació d'un Pla Especial de reforma de les
xarxes d'instal.lacions es concretaran com a mínim en els documents
següents:

a) Memòria descriptiva i justificativa de la conveniència
i l'oportunitat del Pla especial de reforma de xarxes i instal.lacions.
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b) Estudis complementaris.

c) Plànols d'informació i d'ordenació a escala adequada.

d) Normes de protecció referents a les condicions
particulars de connexió, amb establiment dels graus d'adequació
referits a l'article 6 per a totes les places, les vies i les edificacions.

e) Normes mínimes a què hagin d'ajustar-se els projectes
tècnics, quan es tracti de desenvolupar obres d'infraestructura i de
sanejament.

f) Estudi econòmico-financer, amb una estimació global
dels costos i els possibles sistemes de finançament i subvencions.

g) Pla d'etapes, amb previsió de dates de retirada de les
línies objecte de reforma.

Article 20.- Memòria descriptiva i justificativa.

La memòria descriptiva i justificativa, exigida com a
documentació a l'article anterior, s'haurà de referir als extrems
següents:

a) Informació bàsica sobre les característiques de l'àrea
objecte del Pla, les condicions dels monuments i conjunts i la
situació de les xarxes.

b) Informació dels sistemes generals de què es nodreix
i a què evacua, així com de les altres àrees afectades per aquests.

c) Criteris i objectius que es pretenen.

d) Justificació de les solucions adoptades quant a:

- les mesures específiques de protecció de l'àrea.
- els graus d'adequació per a tots els elements que la

componen.
- la interrelació amb la resta de les àrees, així com els

sistemes generals que l'afecten o a què modifiqui.

e) Els sistemes de gestió prevists.

f) L'estudi econòmic i els sistemes bàsics de
finançament.

Article 21.- Estudis complementaris.

Inclourà com a mínim :

1.- Els estudis complementaris que hagin servit per
determinar:

a) Les previsions de subministrament i evacuació de
l'àrea i les zones amb què s'interrelaciona.

b) La situació general de les preses als edificis.

c) Les condicions socio-econòmiques que puguin
derivar-se del Pla.

2.- Previsions generals de preses i connexions a les
xarxes particulars.

Article 22.- Plans d'informació i ordenació.

Els plànols d'informació i ordenació al.ludits a l'article
19.c d'aquesta Llei han de realitzar-se a escala adequada i reflectir:

a) La delimitació de l'àrea objecte del Pla.

b) La localització i, si s'escau, les modificacions 
previstes en els sistemes generals de : telefonia, electricitat, aigua,
gas, clavegueram públic, xarxes d'aigües pluvials i d'altres.

c) La localització d'elements d'ús no privatiu, tals com
transformadors, grans elements d'interconnexió, armaris de
connexió d'enllumenat públic, armaris per a la senyalització
semafòrica.

d) La localització de totes les superfícies i tots els llocs
sobre els quals s'estableixin servituds històrico-ambientals i, si
s'escau, dels que hagin de ser objecte d'expropiació forçosa.

e) Les condicions específiques d'adequació per als
diferents elements a totes les places, les vies i les edificacions.

Capítol 2n.- Aprovació i efectes.

Article 23.- Tramitació i aprovació.

1.- El pla especial de xarxes d'instal.lacions es formularà
atès el procediment previst per als plans especials per la legislació
del sòl, en la mesura que no sigui alterat per les prescripcions
d'aquest article.

2.- L'aprovació inicial anirà a càrrec de l'ajuntament
respectiu, el qual la sotmetrà a informació pública durant trenta dies.
Un cop aprovat inicialment el Pla, en el termini de quinze dies
recaptarà informe tant de la Comissió de Patrimoni amb jurisdicció,
com de la Conselleria de Comerç i Indústria. Amb posterioritat als
informes positius d'ambdues instàncies, passarà al tràmit d'informe
no vinculant del Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori i al d'aprovació definitiva per la Comissió Insular
d'Urbanisme competent.

3.- Si algun dels informes fos negatiu, s'obrirà , per espai
de trenta dies, un període de consultes entre els organismes
implicats amb l'objecte d'arribar a una solució tècnica de consens.
Si transcorregut aquest termini no s'arriba a acord, l'ajuntament
trametrà l'expedient a la Comissió Insular d'Urbanisme competent
perquè en decideixi.

4.- En cap fase de la tramitació no podrà tenir lloc l'efecte
de suspensió de llicències.

Article 24.- Inclusió en el planejament.

1.- Qualsevol pla general municipal o qualssevol normes
complementàries i subsidiàries de planejament que s'elaborin amb
posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei i incloguin l'ordenació
d'àrees històrico-ambientals, hauran de contenir entre les seves
determinacions de caràcter general la previsió dels plans especials
de reforma de xarxes d'instal.lacions, com a mesura per a la
protecció dels conjunts urbans i històrico-artístics i la defensa del
paisatge.
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2.- El Pla especial de reforma de les xarxes
d'instal.lacions pot i, en cas que ja existeixi prèviament, ha de ser
tengut en compte, segons els casos, en els plans generals
municipals d'ordenació o en les normes complementaries i
subsidiàries de planejament, així com en els programes d'actuació
urbanística, en els plans parcials d'ordenació, en els plans
especials de reforma interior, en els plans especials de protecció
per a la conservació i la valoració del patrimoni històric i artístic
o d'ordenació de recintes i conjunts arquitectònics, històrics i
artístics.

3.- El Pla especial de reforma de les xarxes
d'instal.lacions, a partir de l'inici de la vigència d'aquesta Llei,
necessàriament ha de formar part dels plans especials de protecció
prevists a l'article 20 de la Llei 18/85, de 25 de juny, del patrimoni
històric espanyol, o de qualssevol plans especials de protecció
històrico-ambiental que s'elaborin dins l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Article 25.- Efectes de l'aprovació.

1.- L'aprovació d'un pla especial de reforma de les
xarxes d'instal.lacions durà implícita la declaració d'utilitat pública
de les obres i:

a) La necessitat d'ocupació dels terrenys, els edificis,
totalment o parcial, o les façanes, a l'objecte d'expropiació o
imposició de servituds.

b) La imposició i l'exercici de les servituds legals
històrico-ambientals de les xarxes al.ludides als articles 4,e) 8, 3)
i 4), 18 e) i h), i 22 d), regulades en el títol V d'aquesta Llei, així
com els deures sobre els propietaris i els titulars de drets reals d'ús
i les empreses subministradores.

c) La modificació de les servituds i els límits
corresponents a les xarxes d'instal.lacions prèviament existents
que hagin de produir-se com a conseqüència del Pla especial.

d) Les companyies subministradores procediran a la
instal.lació i l'execució dels serveis, segons les directrius del Pla
i del Projecte de dotació de serveis, i igualment retiraran les
instal.lacions reformades, sempre atesos els terminis prevists.

2.- A falta de conveni amb els propietaris afectats, es
podran imposar les servituds pel procediment previst a l'article
211 del text refós de la Llei sobre Règim del sòl i Ordenació
Urbana. 

3.- Les expropiacions forçoses es regiran per la
normativa general aplicable.

Títol IV.- Dels projectes de dotació de serveis.

Article 26.- Concepte, objecte i àmbit.

1.- Els projectes de dotació de serveis són projectes
d'urbanització l'objecte dels quals és desenvolupar íntegrament el
conjunt de determinacions d'un pla especial de reforma de xarxes
d'instal.lacions.

2.- L'objecte d'aquestes és el disseny necessari i suficient
per a l'execució física, segons les indicacions i les condicions
contingudes en el Pla especial de:

a) La totalitat dels suports de les conduccions
d'instal.lacions previstes en un termini de deu anys en l'àrea
històrico-ambiental.

b) Les preses i els elements de connexió a les diferents
línies particulars.

3.- Els projectes de dotació de serveis podran abraçar
àrees menors que la del Pla especial corresponent, sempre que
compleixin les previsions d'aquest.

Article 27.- Límits.

1.- El Projecte no podrà modificar les previsions del Pla
especial de reforma de les xarxes d'instal.lacions que desenvolupi,
sense perjudici que pugui contenir les adaptacions de detall
requerides per les característiques dels paraments, sòl, o subsòl, en
l'execució material de les obres.

2.- El Projecte haurà de resoldre l'enllaç de les xarxes
d'instal.lacions amb les generals i acreditar que tenen capacitat
suficient per atendre-les.

Article 28.- Contingut del projecte.

Els projectes de dotació de serveis hauran de detallar i
programar les obres necessàries per a l'execució material de les
reformes i les dotacions establertes en el Pla especial de 
reforma de xarxes i instal.lacions. En qualsevol cas, hauran
d'incloure:

a) Estimació detallada de les necessitats de
subministrament o evacuació de les xarxes d'instal.lacions en els
diferents trams.

b) Disseny i condicions tècniques dels suports de les
conduccions de les instal.lacions, amb inclusió de les preses a les
diferents línies particulars, això com de tots els elements i
accessoris d'aquestes línies que puguin afectar els paraments
exteriors dels edificis.

c) Documentació suficient per estimar l'impacte estètic en
sòl i façanes de tots i cadascun dels elements del Projecte i
justificació detallada del grau d'adequació d'aquests a les condicions
històrico-ambientals.

d) Pressupost detallat.

Article 29.- Aprovació.

La formulació, tramitació i aprovació dels projectes de
dotació de servicis es realitzaran segons els procediments establerts
en la legislació aplicable, no obstant això, serà requisit
indispensable per a la seva aprovació definitiva l'informe favorable
de la Comissió del Patrimoni Històric amb jurisdicció.

Títol V.- De les servituds històrico-ambientals de xarxes
d'instal.Lacions.

Article 30.- Concepte i contingut.

1.- Les servituds històrico-ambientals de xarxes
d'instal.lacions són servituds de pas de les instal.lacions i
conduccions.
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2.- Aquestes servituds de pas comprenen l'ocupació del
subsòl, els murs o volada, a la profunditat o l'altura que determini
el Pla especial de reforma de xarxes i instal.lacions, o concreti, si
s'escau, el Projecte de dotació de serveis.

3.- Les esmentades servituds hauran de comprendre
igualment el dret de pas i accés i l'ocupació temporal del sòl, el
mur o la volada, o d'altres béns necessaris per atendre la
vigilància, la conservació i la reparació de les instal.lacions i
conduccions. Així mateix, hauran d'incloure els llocs de fàcil
accés assenyalats a l'article 8.3, i abraçar, com a mínim,
l'habilitació en què se situïn els elements de connexió o
comptadors i els que comuniquin amb l'espai públic.

Article 31.- Àmbit.

1.-  Les servituds històrico-ambientals de xarxes
d'instal.lacions tenen per objecte la utilitat pública i legitimen el
pas tant de les xarxes d'instal.lacions o elements de titularitat
pública com dels elements de titularitat privada, generals o
particulars.

2.- Les servituds històrico-ambientals de xarxes podran
gravar béns immobles de domini públic i de propietat privada.

Títol VI.- Nuclis d'actuació preferent.

Article 32.- Nuclis d'actuació preferent.

1.- En el termini d'un any, a partir de l'aprovació de la
present Llei, el Govern de la Comunitat Autònoma a través de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports elaborarà una relació
de nuclis d'actuació preferent que comprendrà tant les àrees
urbanes com els nuclis rurals històrics que, atesos els seus valors
històrico-monumentals, hagin d'esser prioritaris en l'aplicació de
l'adequació de les xarxes d'instal.lacions i la presentarà per a debat
i aprovació del Parlament de les Illes Balears.

2.- La relació dels nuclis d'Actuació Preferent anirà
acompanyada d'una proposta d'actuació, que hi implicarà
l'adequació de les xarxes d'instal.lacions a les condicions
històrico-ambientals d'acord amb els següents terminis:

a) Els Nuclis d'Actuació Immediata on les xarxes
d'instal.lacions seran adequades en un termini de cinc anys a partir
de l'aprovació de la present Llei.

b) Els Nuclis d'Actuació Mitjana, on el termini serà de
deu anys.

c) Els Nuclis d'Actuació a Llarg Termini on l'adequació
tendrà un termini màxim de quinze anys.

Disposició addicional primera.

Els reglaments tècnics de les companyies
subministradores en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en el termini d'un any, han d'adaptar-se a les
prescripcions d'aquesta Llei, seguint el procediment legalment
previst per cadascun dels reglaments. Tot això sense perjudici que
des de l'entrada en vigor d'aquesta comencin a aplicar-se totes les
mesures d'adequació que s'hi preveuen, utilitzant per a això tots
els productes tecnològics del mercat que es revelin com a eficaços
per a l'adequació històrico-ambiental.

Disposició addicional segona.

La Conselleria de Comerç i Indústria de la Comunitat
Autònoma establirà convenis amb la Universitat de les Illes Balears,
els col.legis professionals d'arquitectes, d'enginyers de camins,
d'enginyers industrials, d'enginyers de telecomunicacions i d'altres,
així com amb les empreses subministradores, amb la finalitat de
fixar plans d'investigació i homologació que permetin la màxima
reducció de les dimensions dels elements i les instal.lacions i,
igualment, l'estudi i la promoció de noves tecnologies d'aplicació a
la millora de l'adequació històrico-ambiental de les xarxes
d'instal.lacions.

Disposició addicional tercera.

Les companyies subministradores establiran un programa
de racionalització dels serveis amb la finalitat de procedir a la
retirada immediata de tots els elements que a l'actualitat siguin
innecessaris o estiguin fora de servei, i a l'adequació dels materials
a les condicions històrico-ambientals.

Disposició addicional quarta.

En el termini d'un any, la Conselleria de Cultura establirà
un pla per a la substitució de les tapes de nínxols de presa i
connexió existents que siguin inadequades i per l'homologació de
les que hagin de substituir-les. L'esmentat pla haurà de tenir en
compte, per una part, l'impacte ambiental de les esmentades tapes
i, per una altra, les previsions per a l'execució de l'adequació total
de les xarxes de cada sector.

Disposició final.

En el termini de sis mesos, la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears ha d'haver culminat la reorganització i la dotació de
competències als organismes que en depenen als quals aquesta Llei
atribueix funcions en defensa de l'entorn històrico-artístic. En
particular, ha de dotar de mitjans i personal tècnic qualificat les
respectives comissions de patrimoni de la Comunitat Autònoma.

Seu del Parlament, a 29 de setembre del 1993.
El Secretari Primer:
Jesús G. Martínez i de Dios.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

A) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

28 de setembre del 1993, debaté la Interpel•lació RGE núm. 2158/93,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al recent canvi de
Govern.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Francesc
Obrador.
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Fou contestada en nom del Govern de la CA pel Molt
Hble. Sr. President del Govern de la Comunitat Autònoma.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Cosme Vidal del
G.P. MIXT, Hble Sr. Pere Sampol del G.P. PSM i EEM  i Hble Sr.
Joan Huguet del G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble Sr. Francesc
Obrador i el Molt Hble. Sr. Gabriel Cañellas.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 29 de setembre de 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 d'octubre del 1993, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 2757/93, de reforma de l'article 2n del títol preliminar
del Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s'aprovà
el text refós de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears.

Així mateix, la Mesa, oïda la Junta de Portaveus en
reunió de dia 14 d'octubre del 1993, acordà, conformement amb
l'article 140.1 del Reglament del Parlament, de proposar al Ple de
la Cambra que el projecte de llei de referència es tramiti
directament i en lectura única.

Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària
del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 15 de setembre del 1993, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

19.- Projecte de llei de reforma de l'article 2n del títol
preliminar del Decret Legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel
qual s'aprovà el text refós de la Compilació de Dret Civil de les
Illes Balears.

A proposta de la Presidència, el Consell de Govern
adopta l'acord següent:

"PRIMER.- Aprovar el text articular del Projecte de llei
de reforma de l'article segon del títol preliminar del Decret legislatiu
79/1990, de 6 de setembre, pel qual s'aprovà el text refós de la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears.

SEGON.- Trametre al Parlament de les Illes Balears el
projecte de llei esmentat perquè, si la Cambra ho considera
pertinent, en faci la tramitació directa en lectura única, d'acord amb
el que disposa l'article 140 del Reglament del Parlament".

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

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

A) 

PROJECTE DE LLEI DE REFORMA DE L'ARTICLE 2N
DEL TÍTOL PRELIMINAR DEL DECRET LEGISLATIU
79/1990, DE 6 DE SETEMBRE, PEL QUAL S'APROVÀ EL
TEXT REFÓS DE LA COMPILACIÓ DE DRET CIVIL DE

LES ILLES BALEARS.

Exposició de motius.-

La Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre la compilació de dret
civil de les Illes Balears, recollida pel Decret legislatiu 79/90, de 6
de setembre, que n'aprovà el text refós, tenia com a finalitat
principal adequar i adaptar les institucions pròpies del nostre dret
civil als principis dimanants de la Constitució espanyola del 1978,
amb vista a conservar-les, modificar-les i desplegar-les, atesos la
"realitat social secularment arrelada en la consciència jurídica del
país", la conveniència i l'assentament d'aquestes institucions.

L'advocacia de l'Estat, en representació del President del
Govern central, interposà recurs d'inconstitucionalitat, número
2401/90 (BOE núm. 272, de 13 de novembre del 1990), contra
l'article únic del text refós de la Compilació del Dret Civil Balear,
en la mesura que atorgava una nova redacció a l'article 2n, paràgraf
primer, i introduïa un nou precepte, l'article 52.

L'alt tribunal, en data 6 de maig del 1993, dictà sentència
per la qual estimava parcialment el recurs d'inconstitucionalitat
interposat pel Govern central, amb el veredicte següent:

1.- Estimar, en part, el recurs d'inconstitucionalitat i
declarar la inconstitucionalitat, i consegüent nul•litat, de l'incís "i
seran d'aplicació als qui hi resideixin sense necessitat de provar-ne
el veïnatge civil" de l'article 2n, paràgraf primer, de la Compilació
del Dret Civil de les Illes Balears, segons la redacció que n'establia
l'article únic del Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre.

2.- Desestimar la resta del recurs d'inconstitucionalitat.
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El Tribunal argumenta en el fonament jurídic tercer de
la sentència la declaració d'inconstitucionalitat de l'incís esmentat
al•legant que el règim legal del veïnatge civil establert a la
normativa estatal resultava alterat i, en conseqüència, violentava
la unitat del règim jurídic -regulada a l'article 149.1.8 de la
Constitució- relatiu al punt de connexió determinant de la llei
personal en els conflictes interregionals.

La declaració d'inconstitucionalitat, segons l'alt tribunal,
no ha d'afectar la resta de l'enunciat de l'article 2n ni l'últim incís
d'aquest davant els quals, depurat el vici observat, ja no hi pertoca
cap recurs d'inconstitucionalitat.

En compliment del veredicte establert en la sentència del
Tribunal Constitucional de data 6 de maig del 1993, és procedent
adequar la Compilació de Dret Civil Balear a la Constitució
espanyola del 1978.

Article únic.-

L'article 2n del títol preliminar del Decret legislatiu
79/1990, de 6 de setembre, pel qual s'aprovà el text refós de la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, queda redactat de la
manera següent:

"Article 2n.- Les normes de dret civil de les Balears
tendran eficàcia en el territori de la Comunitat Autònoma. Se
n'exceptuen els casos en els quals, d'acord amb el dret
interregional o internacional privat, hi són d'aplicació altres
normes.

El veïnatge i els conflictes interinsulars de normes seran
regulats pel Codi Civil i les altres disposicions d'aplicació
general".

Disposició final.-

La present llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Palma, 15 de setembre del 1993.
El President:
Gabriel Cañellas i Fons.

3.4. COMUNICACIONS DEL GOVERN 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 d'octubre del 1993, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2728/93, relatiu a comunicació de les memòries dels consells
insulars sobre la gestió de competències en matèria d'urbanisme i
habitabilitat. Així mateix, en reunió de dia 13 d'octubre,
conformement amb l'article 170.1 del Reglament de la Cambra, i
d'acord amb la Junta de Portaveus, acordà de tramitar la
comunicació de referència davant el Ple de la Cambra.

Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A) 

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 15 de setembre del 1993, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

23.- Memòria dels consells insulars sobre la gestió de
competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat.

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

"Trametre al Parlament de les Illes Balears la comunicació
de les memòries dels consells insulars sobre gestió de les
competències d'urbanisme i habitabilitat, corresponents a l'exercici
del 1992, text que s'adjunta, de conformitat amb el que es disposa
a l'article 24.2 de la Llei de consells insulars.

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

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

COMUNICACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS CONSELLS
INSULARS SOBRE LA GESTIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN
MATÈRIA D'URBANISME I HABITABILITAT (EXERCICI
1992).

L'article 24 de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells
insulars, disposa que:

"1.- Els consells insulars elaboraran anualment una
memòria sobre la gestió de les competències que se'ls han atribuït
per llei del Parlament, la qual cosa ha de contemplar els nivells i la
qualitat de les funcions i dels serveis exercits. Aquesta memòria, es
presentarà al Govern en el primer trimestre de cada any.

2.- El Govern de la Comunitat Autònoma, una vegada
examinades les memòries anuals dels consells insulars, trametrà al
Parlament una comunicació per a debat".

D'acord amb el que estableix l'esmentada llei, els consells
insulars han tramès, en dates diverses, a la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, les respectives memòries sobre
la gestió de les competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat,
corresponents a l'exercici del 1992.

La memòria del Consell Insular de Mallorca va tenir
entrada en aquesta conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori el 21 d'abril del 1993; la del Consell Insular de Menorca,
el 7 d'abril del 1993; i la del Consell Insular d'Eivissa i Formentera,
el 5 de juliol del 1993.
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A) Consell Insular de Mallorca.

La memòria del Consell Insular de Mallorca és la més
descriptiva, ja que presenta una continuïtat respecte de la de l'any
1990/91 i inclou, a més a més, un resum de l'activitat i una breu
referència al nivell de qualitat de les funcions i dels serveis
exercits per la Comissió insular.

Així doncs, s'indica que el nivell de qualitat és
satisfactori, i es destaca que, en la via contencioso-administrativa
no hi ha hagut cap resolució judicial estimativa dels recursos
jurisdiccionals interposats, la qual cosa demostra el rigor del
tècnic jurídic de la Comissió. També cal tenir en compte
l'assessorament als municipis i als particulars.

B) Consell Insular de Menorca.

La memòria del Consell Insular de Menorca és, tal
vegada, la més completa, no tan descriptiva com la del Consell
Insular de Mallorca, i més breu que la presentada l'any 1990/91
pel mateix Consell Insular de Menorca.

En la memòria esmentada, es dóna importància al fet
que, per aconseguir una relació més directa entre l'Administració
i l'administrat, s'ha potenciat l'expedició de cèdules d'habitabilitat
a Ciutadella, s'han disminuït les cèdules expedides i han
augmentat els ingressos, a causa de l'aprovació d'una ordre
reguladora de les taxes per a la prestació d'aquest servei.

Després de fer una referència als mitjans personals i als
béns adscrits a les competències transferides, es fa constar la
necessitat de revisar la dotació econòmica de la transferència. Així
mateix, sota el títol de valoració global de la transferència,
s'assenyala que s'ha produït una modificació substancial en la
composició de la ponència tècnica, i s'hi han integrat els membres
de tots els grups polítics, encara que això no estigui establert
legalment, que en la tramitació dels expedients s'han complert els
terminis legals, i que el ple del consell insular ha desestimat els
recursos administratius interposats, confirmant el criteri de la
comissió insular, per tot això, de les funcions dels serveis exercits,
la qual cosa es completa destacant la vigència del conveni entre el
consell insular i la Comunitat Autònoma per col•laborar en
matèria d'urbanisme i habitabilitat.

C) Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

La memòria de gestió presentada pel Consell Insular
d'Eivissa i Formentera és substancialment idèntica a la de l'any
1990/91, i es pot qualificar, únicament, com a descriptiva i
essencialment esquemàtica.

En aquesta memòria, cosa que no es va fer en la de l'any
1990/91, es fa referència als òrgans, a la composició i a les
sessions que van fer la ponència tècnica i la comissió,  i es fa
constar que hi ha hagut menys cèdules d'habitabilitat expedides i
ha augmentat la recaptació per aquest concepte.

No fa cap referència als nivells i a la qualitat de les
funcions i dels serveis exercits.

La qual cosa es comunica al Parlament, per a debat, de
conformitat amb allò que es disposa a l'article 24 de la Llei de
consells insulars.

Les memòries queden dipositades al Registre General de
l'Oficialia Major del Parlament, a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2790/93, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
al debat general sobre acció política i de govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 6 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2791/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa al debat general sobre acció política i de govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 6 d'octubre del
1993).

RGE núm. 2792/93, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa al debat general sobre acció política i de govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 6 d'octubre del
1993).

RGE núm. 2793/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa al debat general sobre acció política i de govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 6 d'octubre del
1993).

Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les propostes de resolució següents, com a conseqüència
del debat general sobre l'acció política i de govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la transferència de les competències d'educació per al curs
1994-95, amb els mitjans humans, materials i financers
corresponents.

A tal efecte, el Govern de la Comunitat Autònoma, a
través de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, intensificarà
les reunions bilaterals amb el Ministeri d'Educació i Ciència per tal
de fer possible un tractament singularitzat de les nostres demandes
en matèria d'educació i l'acceleració dels treballs de la Comissió
mixta de transferències.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que remeti, abans del 30 de setembre del
1994, l'avanç de les directrius d'ordenació territorial als organismes
a què fa referència l'article 14 de la Llei 8/1987, d'1 d'abril,
d'ordenació territorial de les Illes Balears.
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3.- Amb la finalitat de consensuar al màxim l'avanç de
les directrius d'ordenació territorial entre les distintes forces
polítiques amb representació parlamentària, el Govern de la
Comunitat Autònoma remetrà al Parlament, per a la seva discussió
segons l'article 172 del seu Reglament, durant el període de
sessions del primer semestre del 1994, un document de criteris als
quals s'ha de subjectar l'avanç esmentat.

Per arribar a aquests criteris consensuats, es prendrà com
a punt de partida el conjunt de documents elaborats per l'ONU i
anomenats Estratègia Mundial de la Conservació.

4.- El Govern de la Comunitat Autònoma remetrà al
Parlament de les Illes Balears una comunicació per al seu debat,
sobre les mesures concretes a prendre, per tal d'intensificar la
lluita contra els incendis forestals i, en especial, els esforços per
a la seva prevenció.

5.- El Govern de les Illes Balears transferirà als consells
insulars la quantitat assignada pels pressuposts generals per al
1994 perquè, conjuntament amb els ajuntaments afectats, que
també hauran d'incorporar fons propis, posin en marxa plans
insulars d'inversions per a l'any que ve, destinats específicament
a obres per a la disminució de les pèrdues de les xarxes de
proveïment d'aigua potable.

6.- El Govern de la Comunitat Autònoma intensificarà
la campanya de sensibilització de la ciutadania per a l'estalvi
d'aigua.

7.- El Govern, amb caràcter immediat convocarà els
representants dels sectors econòmics i socials i els de les
formacions polítiques amb representació parlamentària de
Menorca, Eivissa i Formentera, a l'objecte d'estudiar la redacció
dels POOT respectius, l'aprovació i exposició pública dels quals
s'haurà d'enllestir en el termini de sis mesos.

8.- El Govern de la Comunitat Autònoma elaborarà un
calendari de traspàs de competències als consells insulars, tot
assenyalant les matèries que es projecten transferir o delegar, i per
quin ordre, dins la legislatura present.

9.- Quant a l'exercici de les competències de les matèries
que es traspassin als consells insulars, el Govern es compromet a
cercar prèviament a la presentació d'un nou projecte de llei, un
mínim de consens que assoleixen, almenys, tres de les forces
polítiques representades en el Parlament. 

10.- En els ports de gran trànsit turístic de competència
de la nostra comunitat autònoma, el Govern construirà sengles
estacions marítimes per tal de millorar la qualitat dels serveis als
usuaris d'aquestes instal•lacions.

11.- Per tal de lluitar contra la crisi del sector comercial
a la nostra comunitat autònoma, el Govern convocarà els
representants econòmics i socials d'aquest col•lectiu, a una reunió
informativa i consultiva, per tal d'elaborar el pla d'equipaments
comercials, que es requereix per a defensar l'activitat esmentada
dels perills que a hores d'ara amenacen la seva subsistència.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a realitzar les gestions oportunes a fi i
efectes d'aconseguir la posada en funcionament i l'obertura al
públic del Museu de Menorca en el termini d'un any.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a realitzar les gestions oportunes a fi i
efectes de procedir al desallotjament de la zona arqueològica de
Cales Coves a l'illa de Menorca i a elaborar un pla de protecció
d'aquesta en el termini de sis mesos.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la CAIB a realitzar i concloure la tramitació de tots els expedients
de béns d'interès cultural incoats a l'illa de Menorca en el termini de
sis mesos.

Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.
Els diputats:
Cosme Vidal i Juan.
Jaume Peralta i Aparicio.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

1.- El Parlament dóna suport al Govern de la Comunitat
en la seva actuació per una ràpida i suficientment dotada
transferència del primer paquet de competències previst als Acords
autonòmics del 1992, a la Llei Orgànica de transferència de
competències i a la Reforma de l'Estatut, actualment en tramitació
a les Corts Generals, i l'insta a reunir a la major brevetat els
membres de la Comissió mixta de transferències que representen la
Comunitat Autònoma, per tal d'informar-los de la situació actual
dels treballs preparatoris.

2.- Per tal de superar la paràlisi en què es troba el procés
de descentralització política i administrativa que preveu l'Estatut
d'Autonomia, el Parlament de les Illes Balears es declara favorable,
i considera necessari un diàleg entre el Govern de la Comunitat
Autònoma, els consells insulars i les forces polítiques amb
representació parlamentària, per permetre arribar a amplis acords en
relació amb el funcionament més eficaç i democràtic dels consells
insulars, al contingut real de les matèries a traspassar i al calendari
per fer efectius aquests traspassos.

3.- La lluita contra l'actual increment de l'atur ha de ser un
objectiu prioritari de la política de totes les institucions de la
Comunitat. Conseqüentment, el Govern elaborarà un programa
d'actuació que permeti una eficaç lluita contra l'atur, tant fix com
estacional, i el presentarà a la propera reunió de la Mesa de diàleg
social, i dins de l'actual període de sessions al Parlament.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar un pla de formació ocupacional
abans del proper període de sessions.

5.- El Parlament de les Illes Balears comparteix amb el
Govern de la Comunitat Autònoma la necessitat i la urgència d'una
política d'austeritat en la despesa pública, i per tal de fer-la realitat,
l'insta a aplicar, entre d'altres, les mesures següents:
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- Anul•lar la compra de Can Salas.
- Recuperar els 800 milions de pessetes gastats en la

CAP, AGAMA.
- Reduir la despesa corrent, capítol II del pressupost, en

1.000 milions de pessetes.
- Congelar les plantilles fixes de la Comunitat

Autònoma.
- Acomiadar els assessors i càrrecs de confiança que no

tenguin una funció executiva.
- Efectuar auditories externes independents a totes les

empreses públiques i plans de viabilitat, amb la finalitat de reduir
les excessives despeses i fer-les rendibles.

- Suprimir totes les dietes dels càrrecs públics als
consells d'administració de les empreses públiques.

- Les inversions immaterials es reduiran en 1.500
milions de pessetes.

6.- El proveïment d'aigua potable, suficient i de qualitat,
és una qüestió prioritària per a la població de les nostres illes. A
tal efecte el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini de tres mesos un
programa d'obres i actuacions al Parlament, d'acord amb l'article
172 del Reglament de la Cambra, per tal de fer-ho possible.

Palma, 6 d'octubre del 1993.
El portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
El Grup Parlamentari PP-UM, d'acord amb el que

preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

1.- El Parlament insta l'Administració Central per tal que
reculli  les reivindicacions d'una veritable corresponsabilitat fiscal
per als ciutadans de les Illes Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a dur a terme l'estudi al qual es va
comprometre a la Mesa de diàleg social i que permet determinar
exactament una posició comparativa de les Balears amb altres
arxipèlags europeus.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol perquè a través de Turespaña augmenti la seva
col•laboració amb aquesta comunitat.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol i sol•licita que, per mitjà dels corresponents
ministeris, atesa l'índole de les actuacions a dur a terme, siguin
concedides el màxim d'ajudes que es creguin convenients, tant
tècniques com financeres per a la posada en funcionament del
POOT (Pla d'ordenació de l'oferta turística).

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol i sol•licita que l'IVA que s'aplica als vols xàrters
que tenen destí a aquesta comunitat autònoma i als hotels de cinc
estrelles, es redueixi del 15% que actualment s'aplica al 6%.

6.- Davant la comunicació oficial del Ministeri
d'Economia, difosa després del Consell de Ministres de divendres
24 de setembre, en el qual, en resumir el contingut de la llei
financera que acompanyarà els pressuposts generals de l'Estat es diu
que se suprimiran els subsidis d'atur per als fixos discontinus, aquest
Parlament acorda exigir al Govern central que:

- Qualsevol modificació del règim existent en matèria
d'ordenació laboral per al sector turístic contempli la seva
problemàtica global.

- Tota variació del règim actual es faci comptant amb la
participació d'una representació balear capaç de suggerir línies
d'orientació que contemplin les variants específiques que té una
activitat tan profundament estacional com el turisme.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central:

a) A la construcció d'una planta dessalinitzadora d'aigua
de mar per al proveïment d'aigua potable a la zona de la badia de
Palma de Mallorca, especialment les poblacions de Palma i Calvià
i dels quals efectes sigui inclosa l'esmentada obra dins les d'interès
general a realitzar pel Ministeri d'Obres Públiques, Transport i Medi
Ambient, amb la col•laboració tècnica de la Junta d'Aigües de
Balears, en els exercicis pressupostaris del 1993 i del 1994.

b) Agilitar al màxim els estudis corresponents a
l'aprofitament hidràulic Sóller-Sa Costera, per tal que es pugui
incloure dins les obres d'interès general a començar pel Ministeri
d'Obres Públiques el proper any 1994.

c) La promulgació d'un reial decret sobre mesures
excepcionals per tal de fer front a la greu situació d'escassesa
d'aigua potable per al proveïment de les poblacions de les Illes
Balears, especialment al voltant de la badia de Palma.

8.- Instar el Govern central perquè desenvolupi les accions
necessàries per a la declaració com "d'interès general" de carreteres
o trams de carreteres que per les seves circumstàncies especials com
vies de comunicació entre ports, aeroports i nuclis urbans puguin ser
creditores de tal qualificació, procedint a dotar els recursos tendents
al seu finançament, tot això a semblança i d'acord amb el precedent
contingut de la Llei reguladora de règim econòmic i fiscal de les
illes Canàries.

Palma, 6 d'octubre del 1993.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar per a l'exercici del 1994 uns pressuposts austers que
garanteixin el manteniment de les despeses assistencials i l'esforç
inversor, per a la qual cosa es prendran les mesures següents:

a) Reduir les subvencions i transferències corrents.
b) Reduir en un 20% les partides corresponents a estudis

i treballs tècnics.
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c) Reduir en un 20% les partides corresponents a
despeses de representació i publicitat institucional.

d) Reduir en un 50% els alts càrrecs de designació
directa del Govern.

e) Congelar les percepcions econòmiques dels alts
càrrecs.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el President del
Govern a eliminar la Conselleria sense cartera i a fusionar les
conselleries de Governació i Funció Pública.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de tres mesos, un projecte de llei de
creació del salari social.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar en el termini de sis mesos el Pla d'ordenació de l'oferta
turística de Menorca i Eivissa i Formentera.

5.- Com a òrgans de participació i planificació de la
Junta d'Aigües, en un termini de tres mesos, el Govern crearà el
consell general de l'aigua, les juntes insulars d'explotació de
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar els estudis pertinents i a efectuar la declaració d'aqüífers
sobreexplotats o en risc de ser-ho, si n'és el cas, així com acordar
la delimitació de perímetres de protecció d'aqüífers, tot això en el
termini més breu possible.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar en un termini de sis mesos, la declaració d'espais naturals
protegits, d'acord amb allò que preveu la disposició addicional
tercera de la Llei 1/1991, D'espais naturals i règim urbanístic de
les àrees d'especial protecció de les Illes Balears.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
redactar en el termini més breu possible un pla de cofinançament
de seus de les institucions de les Illes Balears.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar a la Comissió Tècnica Interinsular una proposta de
transferència de competències als consells insulars en matèria
d'activitats classificades, en el termini més breu possible.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre una comunicació per al seu debat parlamentari, sobre les
dificultats i la planificació adient per fer real i efectiva la
normalització lingüística a les administracions públiques de les
Illes Balears.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar el pla d'ordenació del transport regular de viatgers per
carretera de la Comunitat Autònoma.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar les mesures de protecció del patrimoni històric i
artístic, posant en funcionament programes d'investigació
arqueològica dels museus transferits, ajornats des de l'any 1987.

Palma, 6 d'octubre del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 2783/93, del Grup Parlamentari MIXT, al
Govern de la CA, relativa a pedreres i restauració del paisatge
original d'aquestes explotacions. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant del Grup Parlamentari MIXT presenta la interpel•lació
següent:

Política general del Govern de la Comunitat Autònoma en
relació amb pedreres i restauració del paisatge original d'aquestes
explotacions.

Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2804/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a resultats del
conveni amb l'Inem i la Conselleria de Funció Pública per als cursos
d'Administració Local. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2805/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a finestreta
a Eivissa per informar els ciutadans de l'accés a habitatges socials.
(Mesa de 13 d'octubre del 1993).

Palma, a 6 d'octubre 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.
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Quins han estat els resultats del conveni amb l'Inem i la
Conselleria de Funció Pública per als cursos d'Administració
Local que es volien impulsar per a aquest any? 

Palma, a 30 de setembre del 1993.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El 1992, en concret el 13 de febrer, el Conseller sense
cartera del Govern de la Comunitat Autònoma va anunciar la
posada en marxa i l'obertura d'una finestreta a Eivissa per tal
d'informar els ciutadans de l'accés a habitatges socials (Pla
d'habitatges 95). Sembla que aquest conseller es va referir a
l'existència d'un conveni entre el Govern de la Comunitat
Autònoma i el Ministeri d'Obres Públiques. Per tot això:

Quina ha estat la valoració final després d'un any de
rodatge de l'obertura de l'oficina esmentada?

Quin ha estat el nombre de consultes quantificades i
expedients resolts?

Quin ha estat el total de les despeses de manteniment
d'aquesta oficina, així com les de contractació de personal?

Palma, a 30 de setembre del 1993.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2815/93, de l'Hble. Sr. Diputat Carles
Cañellas, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a aplica-ció de
l'IVA als hotels de cinc estrelles. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2816/93, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Martínez, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a alberg Platja
de Palma. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2817/93, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Martínez, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a activitats
d'estiu. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2818/93, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Marí, del
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a modernització del comerç.
(Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2819/93, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Marí, del
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a formació al comerciant. (Mesa
de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2820/93, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Marí, del
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a formació en el sector comerç.
(Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2821/93, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Marí, del
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a recursos energètics. (Mesa de
13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2822/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pons, del
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a actuació de Foment Industrial
SA. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2823/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pons, del
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a actuacions en el sector de la
pell. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2824/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pons, del
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a convenis de col•laboració amb
el Ministeri d'Indústria. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2825/93, de l'Hble. Sra. Diputada Carlota
Alberola, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a relacions
ajuntaments i Governació. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2826/93, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina
Vidal, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a residències de la
tercera edat. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2827/93, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina
Vidal, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a control de la
Direcció General d'Acció Social. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2828/93, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina
Vidal, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a acolliment familiar.
(Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2829/93, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina
Vidal, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a famí-lia. (Mesa de
13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2830/93, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina
Vidal, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a aplicació de la Llei
4/92, del menor. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2831/93, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Salas,
del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a objectius del servei de
protecció civil. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2832/93, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet,
del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a inunda-cions. (Mesa de 13
d'octubre del 1993).

RGE núm. 2833/93, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Mesquida, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a Junta arbitral
de consum. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'aplicació del 15% d'IVA als hotels de cinc estrelles,
entre d'altres factors econòmics, produeix una disminució de la
contractació en aquests establiments de la realització de
convencions, reunions, congressos, etc.; per tal de solucionar
aquesta dificultat seria convenient que el tipus impositiu es reduís
al 6%, que és el tipus que apliquen els altres establiments
d'allotjaments turístics. Quines mesures pensa prendre el Govern
balear per tal d'aconseguir aquesta rebaixa del tipus impositiu?

Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El diputat:
Carles Cañellas i Fons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin funcionament i ocupació té l'alberg Platja de
Palma?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
El diputat:
Josep Miquel Martínez i Polentinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fan de les activitats d'estiu que s'han fet
aquest any?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
El diputat:
Josep Miquel Martínez i Polentinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el programa de formació desenvolupat a
l'empara del Pla de suport a la modernització del comerç?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
El diputat:
Josep Marí i Prats.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris s'han seguit a l'hora de planificar el
programa de formació al comerciant?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
El diputat:
Josep Marí i Prats.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què creu el Govern que és necessari destinar recursos
pressupostaris a la formació en el sector comerç?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
El diputat:
Josep Marí i Prats.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria de
Comerç i Indústria en compliment del Decret 10/1993, d'establiment
d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació energètica i
aprofitament de recursos energètics renovables?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
El diputat:
Josep Marí i Prats.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat l'actuació de Foment Industrial SA en
matèria de sòl industrial?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
El diputat:
Antoni Pons i Villalonga.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha realitzat l'Institut Balear de
Disseny en el sector de la pell des del 1991?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
El diputat:
Antoni Pons i Villalonga.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quines matèries té la Conselleria de Comerç i
Indústria convenis de col•laboració i coordinació d'actuacions amb
el Ministeri d'Indústria i Energia?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
El diputat:
Antoni Pons i Villalonga.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sistema segueix la Consellera de Governació per
conèixer les necessitats dels ajuntaments en relació a les matèries
que són pròpies de Governació?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
La diputada:
Carlota Alberola i Martínez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris segueix la Direcció General d'Acció
Social pel que fa a les residències de la tercera edat?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
La diputada:
Joana Aina Vidal i Burguera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es controlen els serveis, els centres i les subvencions
de la Direcció General d'Acció Social del Govern balear?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
La diputada:
Joana Aina Vidal i Burguera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pel que fa al tema de l'acolliment familiar, quins són els
programes que s'han previst dur a terme?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
La diputada:
Joana Aina Vidal i Burguera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les línies bàsiques d'actuació en el tema de
família?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
La diputada:
Joana Aina Vidal i Burguera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tenen previst qualque actuació concreta que possibiliti la
completa aplicació de la Llei 4/92, del menor?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
La diputada:
Joana Aina Vidal i Burguera.
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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 oral davant Ple.

Quins creu que són els objectius prioritaris del servei de
protecció civil després de l'experiència d'aquest estiu?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
El diputat:
Francesc Salas i Santos.

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 oral davant Ple.

Quin pla d'actuació tenen de cara als possibles perills
d'inundació?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

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 oral davant Ple.

Quan i com es constituirà la Junta arbitral de consum en
l'àmbit autonòmic?

Palma, a 7 d'octubre del 1993.
El diputat:
Andreu Mesquida i Galmés.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 2781/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
de les desviacions pressupostàries de la partida programa 5B dels
pressuposts de l'any 1992. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2839/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a establiments i llits
autoritzats en règim de multipropietat. (Mesa de 13 d'octubre del
1993).

RGE núm. 2840/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a "educacionals" que
s'ha atès durant l'exercici i quin cost ha representat per a la
Conselleria de Turisme. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2841/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pla de màrqueting.
(Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2842/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a increment del cost de
l'Escola d'Hoteleria. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2843/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació d'un centre
internacional de premsa. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).

Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El crèdit definitiu de la partida programa 5B fou de 515
milions als pressuposts de la Comunitat del 1992, el contret líquid
del subconcepte fou de 388 milions de pessetes.

Quins han estat els motius d'aquesta important desviació
pressupostària?

Palma, a 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dins la modalitat d'empreses en règim de multipropietat,
quants d'establiments i de llits hi ha autoritzats per a cadascuna de
les illes?

Palma, 5 d'octubre del 1993.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'"educacionals" de tour operadors i de quines
nacionalitats s'han atès durant l'exercici del 1993 i quin cost ha
representat per a la Conselleria de Turisme?

Palma, 5 d'octubre del 1993.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El pla de màrqueting de les Illes Balears tenia una
vigència des del 1991 al 1993. Ens podria dir el Conseller quin
seguiment s'ha fet i quina valoració en fa la Conselleria?

Pensa fer el Conseller de Turisme un nou pla de
màrqueting de cara al futur?

Palma, 5 d'octubre del 1993.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha incrementat el cost pressupostat per a l'Escola
d'Hoteleria?

Palma, 5 d'octubre del 1993.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En els pressuposts de la Comunitat Autònoma de l'any
1992 hi havia una partida per a la creació d'un centre internacional
de premsa. Quina valoració en fa quant a la seva funció? Quin cost
representa?

Palma, 5 d'octubre del 1993.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 2812/93, del Govern de la CA, relatiu a

sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 d'octubre del 1993, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant el Ple de la Cambra, per tal d'informar sobre les
gestions realitzades amb el Govern central sobre la cessió d'un tram
de l'IRPF.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a Memòria del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears (RGE núm. 1993/93). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 d'octubre del 1993, conformement amb l'establert per l'article
174, en concordança amb els 170 i 171 del Reglament de la Cambra,
d'acord amb la Junta de Portaveus, acordà de tramitar la memòria de
referència com a comunicació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

El text de la memòria esmentada queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major de la Cambra, a disposició de tots els
Hbles. Srs. Diputats.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Bases per a cobrir la plaça d'uixer major del Parlament

de les Illes Balears.

El President del Parlament, en compliment de l'acordat
per la Mesa en reunió de dia 13 d'octubre del 1993, conformement
amb el disposat als articles 3 i 9 de l'Estatut del Personal del
Parlament, i amb l'establert als articles 2.3 i 58 de la Llei 2/89, de
la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
convoca concurs per cobrir la plaça assenyalada, d'acord amb les
bases següents:

Primera.- Objecte de la convocatòria.

És objecte de la convocatòria present la provisió de la
plaça d'uixer major de la Cambra.

Descripció d'aquesta: enquadrada als grups C o D, amb
nivell 17 i complement específic de 87.855 pessetes mensuals.

Segona.- Provisió.

Mitjançant concurs i resolució d'aquest pel sistema de
lliure designació.

Tercera.- Requisits dels aspirants.

Esser funcionaris de carrera del Parlament de les Illes
Balears amb un mínim de dos anys d'antiguitat, pertanyents als
cossos enquadrats als grups C o D, i amb el carnet B-2.

Quarta.- Instàncies.

Els candidats que vulguin participar al concurs,
presentaran al Registre de la Cambra, en el termini de quinze dies
a partir de la publicació de la convocatòria present al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, la instància
corresponent, on faran constar els mèrits que estimin pertinents i
els documents acreditatius d'aquests, així mateix s'adjuntarà
certificat de l'Oficialia Major de tenir un mínim de dos anys
d'antiguitat com a funcionari de carrera al servei del Parlament, i
còpia del carnet de conduir B-2.

Transcorregut el termini anterior, es farà pública la llista
definitiva d'admesos i exclosos al tauló d'anuncis, per tal que
aquests darrers, en el termini de deu dies, puguin al•legar o
esmenar el motiu de la seva exclusió.

Finalment, i resoltes les reclamacions, es farà pública la
llista definitiva.

Cinquena.- Resolució.

La Mesa de la Cambra elegirà de la relació d'aspirants
que figuren a la llista definitiva el candidat que es consideri més
adient per ocupar la plaça d'uixer major.

Sisena.- Notificació i presa de possessió.

Es notificarà a l'interessat la resolució de la Mesa on
s'acorda el nomenament com a uixer major que es publicarà al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, que tendrà a partir
de la data de la publicació, deu dies per prendre possessió de la
plaça.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Convocatòria de proves selectives per proveir una plaça de

xofer de la Cambra pertanyent al cos d'uixers com a personal
funcionari en règim d'interinitat.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 13 d'octubre del
1993, d'acord amb el que disposen l'article 2.3 de la Llei de la
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
2/1989, de 22 de febrer, i els articles 3 i 9 de l'Estatut de personal de
la Cambra, ha acordat de fer la següent convocatòria amb les bases
següents:

Primera.- Objecte de la convocatòria.

És objecte de la convocatòria present, la provisió d'una
plaça de xofer, del cos d'uixers, amb caràcter de funcionari interí,
enquadrada al grup D, amb nivell 12 i complement específic de
99.221 pessetes mensuals.

Segona.- Requisits dels aspirants.

Per tal de prendre part a les proves selectives és necessari
posseir a la data d'expedició del termini assenyalat per a la
presentació de sol•licituds, els requisits següents:

1.- Esser espanyol.
2.- Tenir complits els devuit anys d'edat.
3.- Tenir títol de graduat escolar o equivalent.
4.- No patir malaltia o defecte que impedeixi el

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

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

disciplinari, del servei de cap administració pública.
7.- Tenir el carnet de conduir B-2.

Tercera.- Instància i admissió d'aspirants.

Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar a les proves selectives, presentarà al Registre de la
Cambra, en el termini dels deu dies hàbils següents a partir de la
publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, la instància corresponent, segons el
model que es facilitarà.

Finalitzat el període de presentació d'instàncies, es farà
pública al tauló d'anuncis de la Cambra la llista definitiva d'admesos
i exclosos, per tal que aquests darrers puguin en un termini de deu
dies al següent de la publicació al•legar o esmenar el motiu de la
seva exclusió.
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Transcorregut el termini anterior es farà pública la llista
definitiva d'admesos al tauló d'anuncis de la Cambra, assenyalant
la data i hora de realització de les proves pertinents.

Quarta.- Tribunal Qualificador.

El Tribunal serà format per les persones següents:

- President del Tribunal: el Secretari Primer de la Mesa.
- Secretari: el Lletrat Oficial Major.
- Vocal: un membre designat per la Junta de Personal.

En cada cas es nomenaran els suplents corresponents.

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
actuacions s'hauran d'adoptar per majoria de vots.

Cinquena.- Procediment selectiu i desenvolupament de les
proves.

Els aspirants, juntament amb la instància, presentaran el
seu currículum vitae, on s'hi relacionaran els mèrits al•legats i al
qual s'adjuntarà la documentació que els acrediti.

El Tribunal valorarà els mèrits dels aspirants, així mateix
es valoraran preferentment els treballs realitzats a altres
administracions públiques, finalment es realitzarà una entrevista
personal on es valorarà l'adequació del candidat al lloc de treball,
i si s'estima pertinent es realitzarà una prova per determinar els
coneixements culturals i l'aptitud funcional per desenvolupar
específicament les tasques de xofer.

De totes les actuacions del Tribunal s'aixecarà l'acta
corresponent.

Sisena.- Qualificació. 

El Tribunal conclòs el procés anterior farà públic al tauló
d'anuncis l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta.

Setena.- Presentació de documents.

A partir de la data de notificació d'haver superat les
proves, el candidat disposarà de vint dies hàbils, per presentar al
Registre la documentació següent:

- Partida de naixement.
- Certificat de no tenir antecedents penals.
- Títol de graduat escolar.
- Declaració de no haver estat separat dels serveis de

qualsevol administració pública.
- Certificat mèdic oficial.
- Fotocòpia compulsada del carnet B-2.

Vuitena.-

Conclòs el termini per presentar els documents es
procedirà per part del President del Parlament al nomenament com
a funcionari interí, que li serà comunicat perquè prengui possessió
en el termini màxim de trenta dies a partir de la data de notificació
del nomenament.

Novena.-

La present convocatòria i els actes que se'n deriven podran
ser 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, 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.



BOPIB núm.106 - 15 d'octubre del 1993 2957



2958 BOPIB núm.106 - 15 d'octubre del 1993



BOPIB núm.106 - 15 d'octubre del 1993 2959



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


