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2. COMISSIONS
PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació
C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant
la Comissió de Turisme, sobre regulació dels sòls urbans i
urbanitzables en el Pla d'ordenació de l'oferta turística (POOT).
(RGE núm. 3434/93).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de febrer del 1994, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme que informà sobre
el tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 de març del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 3052/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a sancions per places
turístiques il•legals. (BOPIB núm. 110 de 5 de novembre de 1993).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant
la Comissió de Turisme, sobre la reducció de l'oferta actual de places
d'allotjaments turístics en el Pla d'ordenació de l'oferta turística
(POOT). (RGE núm. 3435/93).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de febrer del 1994, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme que informà sobre
el tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
davant la Comissió de Turisme, sobre els instruments prevists per
fer efectives les determinacions de l'article 15è de les normes del
Pla d'ordenació de l'oferta turística (POOT) que crea reserves de
sòl urbanitzable per a equipaments i intercanvis de parcel•les i
d'aprofitaments urbanístics. (RGE núm. 3432/93).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de febrer del 1994, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme que informà
sobre el tema de referència.

E)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori, davant la Comissió d'Ordenació Territorial,
sobre el Pla de ports esportius. (RGE núm. 3469/93).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de febrer del 1994, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori que informà sobre el tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
davant la Comissió de Turisme, sobre el finançament del Pla
d'ordenació de l'oferta turística (POOT). (RGE núm. 3433/93).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de febrer del 1994, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme que informà
sobre el tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

F)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant
la Comissió de Turisme, sobre els criteris de la Conselleria de
Turisme sobre "turisme familiar". (RGE núm. 2922/93).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 de març del 1994, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme que informà sobre
el tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a elecció de secretari de la Mesa de la Comissió
de Turisme.
A la comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en reunió de dia 1 de març del 1994, tengué lloc l'elecció
de secretari de la Mesa de la comissió esmentada, i en resultà elegit
per 9 vots a favor, 1 en contra i 5 vots en blanc, l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari PP-UM.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3463

Exposició de motius:
La Llei 9/1984, de 30 d'octubre, de declaració del 1r de
març com a Dia de les Illes Balears (BOCAIB núm. 21, de 20 de
desembre del 1984), aprovada per unanimitat pel Parlament de les
Illes Balears, manifestava en el preàmbul que "la institucionalització
del 1r de març com a Festa de la Comunitat Autònoma pretén la
participació popular per tot arreu de les Illes Balears en la
celebració d'una diada que representi l'inici del recobrament de les
nostres institucions d'autogovern".
Després d'una dècada (1985-94) de celebrar el 1r de març
com a "Dia de les Illes Balears" es fa patent que l'objectiu
fonamental exposat en el preàmbul no s'ha aconseguit. El caràcter
de "festa oficial, laborable" de l'article 1r de la llei n'ha reduït la
incidència a uns actes rònegament oficials acompanyats d'algunes
manifestacions festives o folklòriques. Els ciutadans de les Illes
Balears no perceben l'existència d'un Dia de les Illes Balears que és
un dia laboral com qualsevol altre, limitat a una trobada de caire
oficialesc i elitista, ornamentada amb algunes manifestacions de to
populista.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

Altes comunitats autònomes perceberen la necessitat que
la seva diada tengués un caràcter festiu, no laborable, fet que n'ha
permès la ràpida popularització i arrelament. Així, resulta
impensable que dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya,
fos, a Catalunya, un dia laborable.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Cal modificar, per tant, l'article 1 de la Llei 9/1984, de 30
d'octubre, en el sentit de declarar "festa oficial, no laborable", el dia
1r de març a tot el territori de les Illes Balears, que passa a tenir la
formulació següent:

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de març del 1994, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
918/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a modificació
de la Llei 9/1984, de 30 d'octubre, de declaració del 1r de març com
a Dia de les Illes Balears.

"Article 1.
S'estableix el 1r de març com a "Dia de les Illes Balears",
amb caràcter de festa oficial, no laborable, a tot el territori de la
Comunitat Autònoma".
Palma, 5 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, a 9 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.4. PLANS DEL GOVERN

A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb els
articles 125 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la
proposició de llei següent:

Ordre de Publicació
RGE núm. 887/94, relatiu a Pla estratègic de competitivitat
de les Illes Balears. (Mesa de 9 de març del 1994).
Palma, a 9 de març del 1994.
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 de dia
10 de febrer del 1994, adoptà, entre d'altres,
l'acord següent:
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21.- Proposta al Consell de Govern referent al "Pla estratègic de
competitivitat de les Illes Balears".
A proposta del conseller d'Economia i Hisenda, el
Consell de Govern adopta l'acord següent:
"Primer.- El Consell de Govern es dóna per informat del
contingut del "Pla estratègic de competitivitat de les Illes Balears",
elaborat per Andersen Consulting.
Segon.- Trametre al Parlament el "Pla estratègic de
competitivitat de les Illes Balears", perquè en prengui
coneixement, d'acord amb el que es disposa al Reglament del
Parlament de les Illes Balears."

2.- El Govern de les Illes Balears instarà els ajuntaments
que facin complir la normatives en les seves competències,
especialment en matèria de renous en les vies públiques, neteja,
"xiringuitos" i venda ambulant.
3.- El Govern de les Illes Balears, en un termini no
superior a tres mesos, dictarà un decret que reguli la denominació
d'establiment turístic ecològic.
4.- La conselleria de turisme presentarà al Parlament de
les Illes Balears una memòria anual sobre la tasca i els resultats de
la comissió de control de la sobreocupació.
Palma, a 3 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Honorable Sr.
President, que firm i segell a Palma, dia 16 de febrer del 1994.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
La Secretària del Consell de Govern.
Vist i Plau,
El President.

B)

(A causa de l'extensió i de les característiques de l'edició del pla de
referència, aquest queda dipositat al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició de tots els Hbles. Srs. Diputats).

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que
preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 4127/93,
relativa al Pla director sectorial d'ordenació de l'oferta turística
(POOT), la moció següent.

3.9. MOCIONS

1.- El Parlament de les Illes Balears constata, una vegada
més, l'incompliment per part del Govern de la Comunitat del
mandat de la Llei 8/87 de l'ordenació territorial de les Illes Balears,
d'elaborar i aprovar les Directrius d'ordenació territorial de les Illes
Balears, i l'insta a donar-li compliment.

Ordre de Publicació
RGE núm. 911/94, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 302/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
vigilància de la qualitat de l'oferta turística. (Mesa de 9 de març del
1994).
RGE núm. 916/94, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4127/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al Pla
director sectorial de l'oferta turística (POOT). (Mesa de 9 de març
del 1994).
Palma, a 9 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari PSM i EEM, d'acord amb el que
preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 302/94,
relativa a vigilància de la qualitat de l'oferta turística, la moció
següent.
1.- El Govern de les Illes Balears incrementarà la
vigilància i la inspecció en matèria de seguretat, condicions
higièniques, transport il•legal, oferta il•legal i qualitat dels serveis
turístics.

2.- El Parlament de les Illes Balears considera que la
urgència acordada el 23 de febrer del 1989, per a l'elaboració d'un
pla director sectorial d'ordenació de l'oferta turística, en absència de
Directrius d'ordenació territorial, no tan sols no ha desaparegut, sinó
que s'ha agreujat, per la qual cosa anima el Govern a culminar
l'elaboració del POOT, desenvolupant, sense desviacions, els
objectius primigenis d'aquesta ordenació, que constitueixen els
Criteris generals per al pla d'ordenació de l'oferta turística de les
Illes Balears, aprovats pel Parlament.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a accelerar l'elaboració dels documents corresponents a
Menorca, Eivissa i Formentera del Pla director sectorial d'ordenació
de l'oferta turística de les Illes Balears, per tal que el POOT pugui
entrar en vigor simultàniament a tot el territori de les Illes Balears.
4.- El Parlament de les Illes Balears considera que, en
absència de Directrius d'ordenació territorial, el Pla d'ordenació de
l'oferta turística ha d'establir màxims de població i places turístiques
per a cada una de les zones, i ha de justificar que el resultat per a
cada illa és viable des d'una perspectiva de desenvolupament
sostenible.
5.- El Parlament de les Illes Balears considera que per fer
realitat els màxims poblacionals de cada illa i de cada zona turística,
el Pla d'ordenació de l'oferta turística ha d'establir paràmetres de
control de la densitat de població, i de les intensitats d'ús tant en els
sòls urbans com en els sòls urbanitzables que afectin, a més dels
usos d'allotjament turístic, els usos residencials i terciaris, esgotant
totes les accions que permet la vigent legislació urbanística.
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6.- El Parlament de les Illes Balears considera necessari
que el Pla d'ordenació de l'oferta turística estableixi un termini
màxim per a l'adaptació dels planejaments municipals a les seves
previsions, passat el qual operi la subrogació competencial a favor
dels consells insulars. Amb càrrec al POOT es dotaran els consells
insulars de recursos extraordinaris per afrontar aquestes
subrogacions.
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RGE núm. 878/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
subvencions a policies locals durant els anys 1991, 1992 i 1993.
(Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 879/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
reciclatge de policies locals. (Mesa de 9 de març del 1994).

7.- El Parlament de les Illes Balears considera que per
assegurar l'eficàcia del Pla d'ordenació de l'oferta turística és
imprescindible que aquest valori adequadament totes les accions
a realitzar i estableixi les fons de finançament i els instruments de
gestió.

RGE núm. 880/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
subvencions a oficines d'informació juvenil. (Mesa de 9 de març del
1994).

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat que presenti a la Cambra les iniciatives legislatives
necessàries per tal d'assegurar la plena aplicabilitat de les
determinacions del Pla d'ordenació de l'oferta turística.

RGE núm. 881/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estudi sobre el càmping des Ca Marí de Formentera. (Mesa de 9 de
març del 1994).

Palma, a 4 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA

RGE núm. 953/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a model
ferroviari de Mallorca. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 954/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a previsió
inversions 1994 en el ferrocarril de Palma-Inca. (Mesa de 9 de març
del 1994).
Palma, a 9 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
RGE núm. 818/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
seminari d'educació sense fronteres. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 819/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
despeses de la "setmana del mestre". (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 820/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
elaboració del mapa escolar de les Illes Balears. (Mesa de 9 de
març del 1994).
RGE núm. 840/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a sol•licituds de canvi d'ús de les concessions d'aigua.
(Mesa de 9 de març del 1994).

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.
De dia 23 a 25 de novembre del 1993, s'ha celebrat a
Palma el "Seminari d'Educació sense Fronteres", organitzat pel grup
d'Educació de la Comissió Espanyola de la Unesco.
Quines han estat les conclusions de la reunió?
Quina aportació econòmica ha fet la conselleria de Cultura
per tal que es realitzàs aquest seminari?
Palma, a 22 de febrer del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

RGE núm. 875/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a audiovisuals
elaborats en distints anys per Ibatur. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 876/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a publicacions
elaborades en distints anys per Ibatur. (Mesa de 9 de març del
1994).
RGE núm. 877/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
filmoteca Illes Balears. (Mesa de 9 de març del 1994).

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.
Durant el mes de novembre del 1993, s'ha celebrat la
"Setmana del Mestre".
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Amb quin pressupost ha comptat aquesta "Setmana del

Mestre"?
Quin cost ha tingut cadascun dels actes que s'hi han
celebrat?

Quants audiovisuals ha publicat l'Ibatur durant els anys
1990, 1991, 1992 i 1993, detallant el concepte, la tirada, el cost, les
entitats que han participat/col•laborat en la finançació de la
publicació, el sistema de contractació de l'empresa a la qual han
adjudicat la publicació i la que l'ha distribuït, en cada cas?

Palma, a 22 de febrer del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

Palma, a 24 de febrer del 1994.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

La conselleria de Cultura, Educació i Esports, en
resposta a la pregunta presentada per aquest diputat, RGE núm.
3033/93, relativa al grau d'execució de les "línies bàsiques per a
un model educatiu propi de les Illes Balears", afirma: "... els
treballs sobre el mapa escolar han experimentat una empenta
decisiva".

Quantes publicacions i/o fullets publicitaris ha editat
l'Ibatur durant els anys 1990, 1991, 1992 i 1993, detallant el
concepte, la tirada, el cost, les entitats que han participat/col•laborat
en la finançació de l'edició, el sistema de contractació de l'edició,
empresa a la qual han adjudicat l'edició i la que l'ha distribuït, en
cada cas?

Quin és l'estat actual del "mapa escolar de les Illes

Palma, a 24 de febrer del 1994.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

Balears"?
Quins són els especialistes en educació que participen en
la seva elaboració?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per quan es preveu que estigui enllestit el mapa?
G)
Palma, a 22 de febrer del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El 22 de gener del 1987 el Govern de la Comunitat va
crear per decret l'Arxiu d'imatge i so de les Illes Balears. Aquest
arxiu no ha comptat mai amb un pressupost suficient per dur
endavant un projecte important, per tot això:
- S'ha finalitzat la redacció del catàleg de producció
cinematogràfica pròpia de les Illes Balears?

De quines concessions d'aigua ha sol•licitat el canvi d'ús
l'empresa Emaya?

- Quin material propi de les Illes Balears s'ha recuperat de
l'arxiu de la Filmoteca Nacional?

Quin és el nom del titular de cada concessió, cabdal
autoritzat, cabdal sol•licitat, parcel•la cadastral i municipi
d'aquestes?

Un cop recuperat el material propi esmentat, quina
divulgació es pensa donar-li?
Palma, 2 de març del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

Palma, a 2 de març del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Quines subvencions ha donat el Govern de la Comunitat
Autònoma a les corporacions locals per donar suport a la policia
local, detallant el municipi i concepte durant els anys 1991, 1992
i 1993?
Palma, 16 de febrer del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quin és el model ferroviari que el Govern de la Comunitat
proposa?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
De quins estudis recents disposa el Govern de la
Comunitat sobre aquesta qüestió?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins estudis o projectes té en marxa?
Quines són les previsions d'actuació en matèria de
planificació ferroviària?

Referent a la possible descentralització de la formació
de la policia local (segons les manifestacions efectuades per la
conselleria de Governació), quines mesures té previstes per
engegar la formació i el reciclatge de les policies locals de
Menorca i d'Eivissa l'any 1994?
Palma, 8 de febrer del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 7 de març del 1994.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les subvencions o ajudes que ha donat el
Govern de la Comunitat a corporacions locals per a oficines
d'informació juvenil a l'àmbit territorial de les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera, detallant el municipi, el concepte de l'ajut i
la quantia dels anys 1992 i 1993?
Palma, 8 de febrer del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Amb referència a l'estudi elaborat per la Universitat de
les Illes Balears sobre el càmping de Ca Marí a Formentera,
referent a la situació legal i actual del conflicte, aquesta diputada
formula les preguntes següents:
Quin ha estat el cost liquidat de l'estudi elaborat per la
Universitat sobre la situació legal del càmping de Ca Marí a
Formentera?
En quina data es va encarregar oficialment a la
Universitat l'estudi esmentat?
Palma, 2 de març del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

Quines inversions es pensen dur a terme a la línia
ferroviària Palma-Inca durant l'any 1994 distingint entre material
mòbil, estacions, tallers, vies i altres?
Palma, 7 de març del 1994.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 828/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a projecte
de llei d'emissió de deute públic. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 829/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a situació
actual de l'accionariat d'Agama. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 857/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contestació
referent al conveni signat entre el Govern de la CAIB i l'empresa Red
comercial de calzados, SA. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 858/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reunions del
Consell Balear de Cultura. (Mesa de 9 de març del 1994).
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RGE núm. 859/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a enllumenat
rotondes carretera Pala-Alcúdia (Inca). (Mesa de 9 de març del
1994).
RGE núm. 860/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ocupació de
l'autovia d'Inca. (Mesa de 9 de març del 1994).

Palma, a 28 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

RGE núm. 898/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a serveis adscrits a
Vice-presidència. (Mesa de 9 de març del 1994).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

RGE núm. 899/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina
Vidal i Burguera, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a traspàs
de competències de l'Administració central a la CAIB. (Mesa de 9
de març del 1994).

Quantes vegades s'ha reunit el Consell balear de Cultura,
creat pel Decret 124/1985, de 19 de desembre (BOCAIB núm. 38,
de 30 de desembre del 1985)?
Palma, a 25 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

RGE núm. 900/94, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a situació de
les dones. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 905/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a personal del Govern de la CAIB que va signar el protocol
d'intencions amb l'empresa American Eagle. (Mesa de 9 de març
del 1994).
RGE núm. 906/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a empreses que varen participar del programa "llet per als
escolars" durant el 1993. (Mesa de 9 de març del 1994).
Palma, a 9 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.
Quan té previst la conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori instal•lar l'enllumenat de les dues noves
rotondes situades a la carretera C-713 de Palma-Alcúdia, dins
l'avinguda del Rei Jaume I (Inca)?
Palma, a 25 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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.
Pensa el Govern de la Comunitat presentar un projecte
de llei d'emissió de deute públic al Parlament?
Palma, a 1 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.
Per què les obres de la carretera de Marratxinet han ocupat
els terrenys de l'autovia central o d'Inca, en el lloc denominat es Pou
des Coll (terme de Marratxí)?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 25 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

Quan pensa el Govern de la Comunitat contestar a la
petició de documentació núm. 4283/93, referent al conveni signat
entre aquest govern i l'empresa Red Comercial de Calzados SA
(Recoca)?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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Es pensa fer una millor difusió dels serveis adscrits a
Vice-presidència: Servei d'Informació i Atenció al ciutadà (SIAC)
i Oficina d'Ajuda a les Víctimes del Delicte (AVF)?
Palma, a 2 de març del 1994.
La diputada:
Maria Salom i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.
Quines empreses varen participar del programa "llet per
als escolars" organitzat per la conselleria d'Agricultura i Pesca
durant l'any 1993?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la situació actual del traspàs de les
competències, funcions i serveis de l'Administració central de
l'Estat a la CAIB contemplades a la Llei Orgànica 9/1992?
Palma, a 2 de març del 1994.
La diputada:
Joana A. Vidal i Burguera.

Palma, a 3 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Està previst realitzar alguna enquesta per saber la
situació de les dones a les Illes Balears?
Palma, a 2 de març del 1994.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)

RGE núm. 836/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a desaparició o
transformació de l'empresa pública Seamasa. (Mesa de 9 de març del
1994).
RGE núm. 837/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a impacte visual
dels nous cartells senyalitzadors a Menorca. (Mesa de 9 de març del
1994).
RGE núm. 838/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a instal•lació
d'esculls artificials a la costa. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 839/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a tractaments al
litoral. (Mesa de 9 de març del 1994).

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.

RGE núm. 842/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment de
la normativa per part d'explotacions que s'anuncien als fulletons
d'agroturisme i turisme rural. (Mesa de 9 de març del 1994).

Quina persona per part del Govern de la Comunitat va
signar el protocol d'intencions amb l'empresa American Eagle el
passat novembre?

RGE núm. 843/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a existència
d'instal•lacions que sense tenir llicència exerceixen aquesta activitat
(agroturisme i turisme rural). (Mesa de 9 de març del 1994).

Palma, a 3 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

RGE núm. 844/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a modificació de
la normativa vigent sobre agroturisme. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 845/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a ajuts a
explotacions d'agroturisme. (Mesa de 9 de març del 1994).
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RGE núm. 846/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a acords de la
conselleria de Comerç i Indústria amb l'empresa American Eagle.
(Mesa de 9 de març del 1994).

RGE núm. 871/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ingressos
prevists per l'empresa mixta Govern CAIB/Grup d'empreses Yanko
per al 1994. (Mesa de 9 de març del 1994).

RGE núm. 847/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a gestions per a
la captació de noves empreses industrials. (Mesa de 9 de març del
1994).

RGE núm. 872/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a volum de la
facturació de l'empresa mixta Govern CAIB/Grup d'empreses Yanko.
(Mesa de 9 de març del 1994).

RGE núm. 848/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a actuacions a
partir de la denúncia de maltractaments a devuit soldats. (Mesa de
9 de març del 1994).

RGE núm. 873/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a parells de
sabates que pensa comercialitzar l'empresa mixta Govern CAIB/Grup
d'empreses Yanko durant el 1994. (Mesa de 9 de març del 1994).

RGE núm. 849/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a aportació de
la conselleria d'Agricultura a la publicació "La cuina mallorquina
de Mestre Tomeu Esteva". (Mesa de 9 de març del 1994).

RGE núm. 874/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a volum de
despeses previst per l'empresa mixta Govern CAIB/Grup d'empreses
Yanko per al 1994. (Mesa de 9 de març del 1994).

RGE núm. 861/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a llegat
Dethorey. (Mesa de 9 de març del 1994).

RGE núm. 903/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a actes organitzats
a Eivissa, Formentera i Menorca amb motiu del dia internacional de
la dona. (Mesa de 9 de març del 1994).

RGE núm. 862/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a carretera
Deià-Sóller bé d'interès cultural. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 863/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a destrucció de
llibres sagramentals de Mallorca. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 864/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a treballs
efectuats durant el 1993 per les netejadores de platges de l'Ibatur.
(Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 865/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a normativa
per a guies de turisme perquè coneguin la nostra cultura. (Mesa de
9 de març del 1994).
RGE núm. 866/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a participació del Govern de la CAIB en la creació d'una empresa
mixta per comercialitzar calçat. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 867/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a capital inicial, socis i participació a l'empresa mixta Govern
CAIB/Grup d'empreses Yanko. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 868/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a capital aportat pels distints socis de l'empresa mixta Govern
CAIB/Grup d'empreses Yanko. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 869/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a capital desemborsat per a cada soci de l'empresa mixta Govern
CAIB/Grup d'empreses Yanko. (Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 870/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a productes que comercialitzarà l'empresa mixta Govern
CAIB/Grup d'empreses Yanko. (Mesa de 9 de març del 1994).

RGE núm. 946/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a lliurament d'un
taló de 200 milions de pessetes al Consell Insular de Menorca. (Mesa
de 9 de març del 1994).
RGE núm. 947/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a publicació
promoguda i subvencionada per Ibatur. (Mesa de 9 de març del
1994).
Palma, a 9 de març del 1994.
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 comissió.
En el decurs de la compareixença del conseller
d'Agricultura i Pesca en la comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal
de presentar el projecte de pressuposts per al 1994, i en resposta a
una pregunta del diputat sotasignant sobre la poca justificació de
l'existència de l'empresa pública Seamasa, el conseller va afirmar
que, efectivament, s'estudiava la seva desaparició o transformació.
Quines previsions es tenen al respecte?
Palma, a 1 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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B)

Té el Govern la intenció de limitar aquests tractaments al
litoral de l'illa de Mallorca o es tracta d'un simple lapso del director
general?

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 comissió.
Els nous cartells senyalitzadors ubicats a l'illa de
Menorca, arran de la carretera que va a l'aeroport, han suposat una
autèntica novetat a l'illa pel seu considerable impacte visual.
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Palma, a 1 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

Quines raons han aconsellat utilitzar aquests tipus de
senyalització?
Palma, a 1 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 comissió.
Ha realitzat la conselleria corresponent, inspeccions a les
explotacions que s'anuncien als fulletons d'agroturisme i turisme
rural per comprovar si compleixen tots els requisits que exigeix la
normativa actualment en vigència?

C)

Amb quins resultats?

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 comissió.

Palma, a 1 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A finals de la legislatura 1987-1991 i ben a prop de les
eleccions autonòmiques, la conselleria d'Agricultura i Pesca va
instal•lar diferents esculls artificials a la costa de les Illes, i va
anunciar el propòsit d'iniciar una sèrie de treballs d'investigació
sobre l'efecte que aquests produïssin a les zones on s'instal•laven.
Per quin motiu no s'han efectuat aquestes tasques
d'investigació?
Quants esculls s'han instal•lat dins aquesta legislatura?
Per quin motiu s'ha paralitzat aquest programa?
Té previst la conselleria d'Agricultura instal•lar-ne
durant l'any 1995, per cert, any electoral?
Palma, a 1 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 comissió.
És certa la denúncia que ha fet recentment a través d'algun
mitjà de comunicació el president de l'Associació de l'Agroturisme
balear, que existeixen a Balears unes cent vuitanta instal•lacions
que, sense tenir llicència ni permís, exerceixen aquesta activitat?
Coneix el Govern si és cert que, a més a més, alguns dels
establiments anunciats a catàlegs d'agroturisme europeus, no
compten amb la corresponent llicència d'obertura amb tot el que
suposa de competència deslleial i de frau a la hisenda pública?
Quines mesures de control té establertes el Govern de les
Illes Balears per tal de detectar, sancionar i eliminar l'oferta no
legalitzada d'agroturisme i turisme rural a les nostres illes?

D)

Palma, a 1 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 comissió.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
En declaracions a un diari de les Illes, el director general
de Medi Ambient afirmà: "... se ensayarán tratamientos físicos y
microbiológicos para eliminar la turbidez de las aguas y recuperar
en algunos puntos la transparencia tradicional del litoral
mallorquín".

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 comissió.
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És cert que el Govern pensa modificar la normativa vigent
sobre agroturisme, eliminant l'exigència que l'activitat agrària
sigui la principal per poder rebre ajuts de l'administració
autonòmica?
És cert que es vol eliminar de la vigent normativa de
turisme rural l'exigència que es compti, com a mínim, amb cinc
hectàrees de terreny?
És cert que es vol eliminar de la vigent normativa sobre
turisme rural l'exigència de comptar amb la prèvia declaració
d'interès social?

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 comissió.
Quines gestions s'han realitzat durant els anys 1992 i 1993
per a la captació de noves empreses industrials a les Illes Balears?
Amb quins resultats?
S'han fet sempre únicament a través de Foment Industrial?

Palma, a 1 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 1 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 comissió.
Quants ajuts ha concedit el Govern a explotacions
d'agroturisme durant els anys 1992 i 1993? Per quin import?
Quants han estat denegats? Per quin motiu?
Palma, a 1 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 comissió .
Ha tingut el Govern de les Illes Balears algun tipus
d'actuació davant el Ministeri de Defensa a partir de la denúncia
efectuada per devuit soldats d'un centre de Mallorca, sobre la
presumpta existència de maltractaments per part dels seus
comandaments?
Palma, a 1 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 comissió.

L)

Quin és el contingut dels acords signats per la
conselleria de Comerç i Indústria amb l'empresa American Eagle?
En quina data es varen signar?
Quin grau d'incompliment s'ha detectat, per part de la
conselleria, dels acords signats amb American Eagle?
Quina inversió tenia previst efectuar American Eagle
segons les converses i contactes mantinguts amb el Govern de les
Illes Balears?

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 comissió.
Quina és l'aportació de la conselleria d'Agricultura i Pesca
a la publicació "La cuina mallorquina de Mestre Tomeu Esteva"?
Quins són els motius que han dut a la conselleria a editar
aquest col•leccionable juntament amb una empresa promotora
d'urbanitzacions i camps de golf?
Per quin motiu aquest col•leccionable s'edita únicament en
castellà?

Quines subvencions o ajuts es va comprometre a aportar
la conselleria?
S'han pagat comissions a algun intermediari en
l'operació de captació de l'empresa American Eagle?
Quin cost econòmic ha suposat pel Govern aquesta
operació?
Davant aquest nou fracàs de la política industrial
impulsada per Foment Industrial, té previst el Govern el
cessament del gerent d'aquesta empresa pública?
Palma, a 1 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 1 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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Per tot això, el diputat sotasignant formula a l'Hble. Sr.
Conseller de Cultura, Educació i Esports la pregunta següent:

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació
i Esports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la comissió de Cultura, Educació i Esports.

Què pensa fer la conselleria de Cultura, Educació i Esports
en relació amb els llibres sagramentals que es troben en procés de
degradació i perill de destrucció a l'Arxiu Diocesà de Mallorca?
Palma, a 24 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

Quines gestions ha fet l'Hble. Sr. Conseller en relació
amb el llegat de l'escriptor Ernest-Maria Dethorey Camps?
Palma, a 24 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió de Turisme.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió de Cultura,
Educació i Esports.
Pensa la conselleria de Cultura, Educació i Esports
impulsar que la carretera Deià-Sóller sigui declarada Bé d'Interès
Cultural?
Palma, a 24 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

Quins treballs han efectuat durant l'any 1993 les màquines
netejadores de platges de les quals disposa l'Ibatur?
Palma, a 24 de febrer del 1994.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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 la comissió de Turisme.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació
i Esports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la comissió de Cultura, Educació i Esports.
Els llibres sagramentals de l'Arxiu Diocesà de Mallorca,
particularment els dels segles XVI-XVIII, presenten en bona part
un grau de deteriorament notable. Així, han estat retirats de la
consulta dels investigadors, fins al 22 de febrer del 1994, llibres
sagramentals de les parròquies d'Alaró (3), Alcúdia (3), Andratx
(2), Artà (1), Binissalem (3), Bunyola (1), Esporles (3), Felanitx
(7), Fornalutx (7), Inca (1), Manacor (3), Santa Eulàlia (11), Santa
Creu (10), Sant Miquel (5), Sant Nicolau (1), Pollença (2),
Puigpunyent (1), Santanyí (4), Selva (2), Sóller (8) i Valldemossa
(2).
Els llibres sagramentals són un element fonamental per
a nombroses investigacions històriques. Són una font única i de
valor inestimable. El seu deteriorament i destrucció deriva tant de
les qualitats del paper i de la tinta com d'un ús continuat per part
dels investigadors. L'existència, a l'inici del 1994, de més de
vuitanta llibres sagramentals, corresponents a vint-i-una
parròquies de Mallorca, situats fora de consulta pel seu estat de
degradació, és poc adient amb les normes de protecció del
patrimoni documental de l'Europa d'avui.

Quina normativa pensa establir el Govern de la Comunitat
perquè els guies de turisme coneguin els aspectes històrics,
culturals, etc., de l'illa on treballen?
Palma, a 23 de febrer del 1994.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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 la comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Ha participat el Govern de la Comunitat, conjuntament
amb el grup d'empreses Yanko, en la creació d'una empresa mixta
per comercialitzar calçat?
Palma, a 28 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

X)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

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.

Refent a l'empresa mixta creada pel Govern de la
Comunitat i el grup d'empreses Yanko, quin és el seu capital
inicial, els socis i amb quina quantitat hi participen?

Referent a l'empresa mixta creada pel Govern de la
Comunitat i el grup d'empreses Yanko, quina és la previsió de
l'empresa l'any 1994 detallant-ne els conceptes?
Palma, a 28 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 28 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Referent a l'empresa mixta creada pel Govern de la
Comunitat i el grup d'empreses Yanko, de quina forma han aportat
el capital els distints socis?

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.
Referent a l'empresa mixta creada pel Govern de la
Comunitat i el grup d'empreses Yanko, quin volum pensa facturar
aquesta empresa, detallant-ho per proveïdors l'any 1994?
Palma, a 28 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 28 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

U)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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.

Referent a l'empresa mixta creada pel Govern de la
Comunitat i el grup d'empreses Yanko, quants de parells de sabates
pensa comercialitzar durant el 1994?

Referent a l'empresa mixta creada pel Govern de la
Comunitat i el grup d'empreses Yanko, quin ha estat el capital
desemborsat per cadascun dels socis?
Palma, a 28 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 28 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Referent a l'empresa mixta creada pel Govern de la
Comunitat i el grup d'empreses Yanko, quins producte/s pensa
comercialitzar aquesta empresa?
Palma, a 28 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
Referent a l'empresa mixta creada pel Govern de la
Comunitat i el grup d'empreses Yanko, quin és el volum de despeses
previst per al 1994 detallant-ne els conceptes?
Palma, a 28 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona
Treballadora, la Vice-presidència del Govern de les Illes Balears
ha organitzat una exposició i l'estrena d'una obra teatral a Palma.
Quins actes s'han organitzat per aquest motiu a les illes
d'Eivissa, Formentera i Menorca?

Ordre de Publicació
RGE núm. 904/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a normalització de la llengua catalana. (Mesa de 9 de març
del 1994).
RGE núm. 915/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a residència oficial del director-gerent de l'Ibavi. (Mesa de
9 de març del 1994).
Palma, a 9 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 3 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Si dia 16 de gener del 1994 es va anunciar profusament
la vinguda a Menorca del president del Govern de les Illes
Balears, Sr. Cañellas, per fer lliurament d'un taló per valor de 200
milions de pessetes al consell insular, com a primer pagament per
la compra de les dues noves seus d'aquella institució, per quin
motiu encara no s'ha fet aquest lliurament?
Es Mercadal, a 4 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Com és possible que en una recent publicació
promoguda i subvencionada per Ibatur, que es distribueix el març
del 1994, hi figuri el poble d'Es Migjorn Gran com a part del
municipi d'Es Mercadal, quan fa exactament cinc anys, 2 mesos
i 7 dies que aquesta població es va constituir com a municipi?
Es Mercadal, a 7 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El 1983, el poble de les Illes Balears, "com a expressió de
la seva identitat històrica", es constituí en comunitat autònoma, amb
l'Estatut com a norma institucional bàsica.
La llengua catalana és un dels elements fonamentals de la
identitat històrica i cultural de les Illes Balears. Els qui, en temps de
marginació i persecució, la defensaren i la conrearen figuren en ple
dret entre els qui reben homenatge en el preàmbul de l'estatut
d'Auitonomia per haver "treballat per mantenir la identitat del nostre
poble".
Passats segles de proscripció, l'estatut d'Autonomia per a
les Illes Balears -desenvolupant les previsions de l'article 3.2 de la
Constitució Espanyola- establí, a l'article 3, que "la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, tendrà, juntament amb la castellana, el
caràcter d'idioma oficial". L'article 14 disposà que era competència
exclusiva de la Comunitat Autònoma "l'ensenyament de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears" i que "la normalització
d'aquesta serà in objectiu dels poders públics de la Comunitat
Autònoma". La disposició addicional segona manifestava que
"essent la llengua catalana patrimoni d'altres comunitats
autònomes", la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podria
impulsar els convenis de cooperació i de relació "que es considerin
oportuns per tal de salvar el patrimoni lingüístic comú" i que la
institució oficial consultiva "per a tot quant faci a la llengua
catalana" era la Universitat de les Illes Balears.
La Llei 3/1986, de 29 de juliol, de normalització
lingüística a les Illes Balears, aprovada per unanimitat pel Parlament
de les Illes Balears, establí el marc normatiu general per tal
d'impulsar el recobrament ple de la llengua catalana. L'aplicació
d'aquesta llei ha permès una recuperació relativa de la llengua
catalana i no ha generat, fins ara, conflictes lingüístics que incidissin
significativament dins la societat de les Illes Balears. La introducció
del català com a matèria d'ensenyament i la implantació creixent de
l'ensenyament -parcial o total- en llengua catalana tampoc no ha
creat problemes socialment rellevants.
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Per tot això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
presenta la proposició no de llei següent:
"El Parlament de les Illes Balears:
1.- Manifesta que la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, és un element fonamental irrenunciable de la identitat
històrica i cultural del poble de les Illes Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actuació del
conseller d'Obres Públiques, responsable polític de la gestió de
l'Ibavi, per no declarar la utilització de la residència com a part de
les retribucions del director-gerent de l'Ibavi.
3.- El Parlament de les Illes Balears rebutja la gestió de
l'Ibavi en la compra d'un habitatge, residència del seu directorgerent, en no correspondre's aquesta actuació amb l'objectiu pel qual
es va constituir l'Ibavi, la promoció pública d'habitatges."

2.- Interessa dels poders públics que duguin endavant,
amb tanta prudència com fermesa, la normalització de la llengua
catalana a les Illes Balears, d'acord amb el mandat de l'article 14
de l'Estatut d'Autonomia i en el marc de les disposicions de la Llei
3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes
Balears.

Palma, a 3 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.- Rebutja les manifestacions i actuacions contràries a
la normalització de l'ensenyament en llengua catalana i la
pretensió d'estavlir xarxes educatives públiques separades en
funció de l'idioma, ateses les perilloses conseqüències de
segregació social a què podrien donar lloc.
4.- Considera que la normalització de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, té com a objectiu últim fer-ne
el vehicle d'ús normal generalitzat dins tots els àmbits de les Illes
Balears, d'acord amb la Constitució espanyola, l'Estatut
d'Autonomia i la Llei de normalització lingüística, respectant els
drets de les altres comunitats lingüístiques existents als territoris
insulars a mantenir la seva identitat cultural i lingüística."
Palma, a 3 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Atesa la compra per part de l'Ibavi d'un habitatge de 177
m2 a la urbanització de Cas Català del terme municipal de Calvià
per a residència del seu director-gerent, pel preu de 27.500.000
pessetes.
Atesa la relació del director-gerent de l'Ibavi, part
responsable de la compra, amb la societat propietària de
l'habitatge.
El Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta la
proposició no de llei següent:
"1.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita del
Govern de la Comunitat la destitució del director-gerent de l'Ibavi
pel fet d'utilitzar el seu càrrec a l'empresa pública per afavorir
interessos econòmics de persones directament lligades a ell.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 854/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a elaboració cens d'instal•lacions radioactives i nova
campanya de retirada, amb sol•licitud de tramitació davant la
comissió d'Economia.(Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 855/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a rehabilitació fortificacions costaneres modernes, amb
sol•licitud de tramitació davant la comissió de Cultura, Educació i
Esports.(Mesa de 9 de març del 1994).
RGE núm. 910/94, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa al fet que el ministeri de Defensa tengui en compte el factor
d'insularitat en tots aquells desplaçaments que els objectors de
consciència hagin de realitzar, amb sol•licitud de tramitació davant
la comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.(Mesa de 9 de març
del 1994).
Palma, a 9 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la comissió d'Economia.
L'empresa Enresa ha acabat la seva tasca de
desmantellament dels parallamps radioactius, els dels propietaris
que ho havien sol•licita. El resultat ha estat que se n'han
desmantellat bastants, però no tots. Encara continua funcionant un
nombre important de parallamps a les Balears i, segurament, per
desconeixement dels propietaris.
El Grup Parlamentari Socialista havia formalitzat una
petició al Govern (Proposició no de llei Núm. 147/94) que per la
desídia i inoperància de la Cambra, al cap de més d'un mes, encara
no s'ha debatut i ha perdut la seva vigència.
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Com que l'empresa Enresa ha finalitzat la seva tasca,
l'objectiu de la Proposició no de llei núm. 147/94 s'ha tornat en
part obsolet. Però el problema continua existint. En aquest sentit
és necessària una nova actuació de les institucions responsables,
i, concretament, del Govern de la Comunitat.
Atenent que encara hi ha parallamps radioactius
funcionant que s'han de donar d'alta com a instal•lació radioactiva
i que continua existint un desconeixement dels propietaris dels
parallamps radioactius d'aquest fet i de la perillositat que
contenen, el Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta la
proposició no de llei següent:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a elaborar en el termini màxim de tres mesos un cens
complet de totes les instal•lacions de parallamps radioactius a les
nostres illes.
2.- Una vegada elaborat el cens esmentat a l'apartat
anterior, el Govern de la Comunitat iniciarà una campanya
d'informació entre els propietaris dels parallamps radioactius per
conscienciar-los de la seva perillositat i de la seva necessària
retirada, i a tal efecte promourà una segona, i definitiva, retirada
dels parallamps radioactius de les Illes."
Palma, a 1 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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El 1994, resten encara, a la vora de les platges, nombroses
fortificacions del període 1939-45. En bona part se situen a zones
públiques i presenten un estat d'abandonament i degradació total.
Aquesta situació resulta poc adient per a la imatge turística de les
Illes Balears, incompatible amb l'existència vora les platges de
velles fortificacions convertides en abocadors de tota casta de
deixalles.
A diversos països d'Europa, les fortificacions modernes
abandonades han estat objecte de rehabilitació i recuperació per a
usos civils. Així, part del sistema de fortificacions del nord-est de
França, la denominada Línia Marginot (1930-40), ha estat cedit per
l'Estat a particulars o a associacions que n'han dut a terme les obres
de restauració, particularment al sector de Longwy (Lorena).
En el cas de les Illes Balears, les autoritats militars són
disposades a la cessió d'aquestes relíquies que podrien ser
recobrades per a funcions de serveis o d'esplai. Atès que la
Comunitat Autònoma té la competència exclusiva, d'acord amb
l'Estatut d'Autonomia, tant sobre el "foment i promoció del turisme"
(article 10.8), com del "patrimoni monumental" (article 10.20), li
correspon dur a terme la recuperació de les fortificacions costaneres
modernes a les Illes Balears, desproveïdes d'interès militar.
Per tot això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta
la proposició no de llei següent:
"El Parlament de les Illes Balears acorda:
1.- En el termini de sis mesos, la conselleria de Cultura,
Educació i Esports, elaborarà l'inventari de les fortificacions
costaneres de les Illes Balears, desproveïdes d'interès militar.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la comissió de Cultura,
Educació i Esports.
Les Illes Balears, durament afectades pel corsarisme i la
pirateria, bastiren al llarg de les seves costes un sistema d'avís i
defensa. Aquest sistema de fortificacions, bàsicament dels segles
XVI-XVIII, perdé la seva funció militar a mesura que anaren
desapareixent els perills dels corsaris i pirates. El segle XIX,
convertides ja en relíquies històriques esdevengueren relíquies que
passaren a ser elements del patrimoni cultural, finalment
protegides per llei.
Mentre les torres de defensa i fortificacions dels segles
XVI-XVIII tenen avui la consideració de monuments històrics i
són objecte de restauracions periòdiques, les fortificacions
bastides el segle XX no gaudeixen d'aquesta consideració. El
resultat és que el sistema de defensa costanera modern es troba
avui en un procés de destrucció i degradació total.
A Mallorca, entre 1939-45, es bastí un conjunt
d'instal•lacions defensives, que arribà a comptar amb 208 punts
fortificats. En contrast amb les velles fortificacions dels segles
XVI-XVIII, situades a punts muntanyencs prop de la costa, les del
segle XX foren situades a zones baixes, als llocs més favorables
a desembarcaments durant la Guerra Civil d'Espanya i la Segona
Guerra Mundial. Eren vinculades a una xarxa de comunicacions
que es completà amb la construcció de noves carreteres al litoral
costaner, denominades "circuit estratègic". Restablerta la pau a
Europa, perderen la seva finalitat defensiva. Al final del decenni
del 1960, amb una incidència creixent del turisme de masses a les
zones de platja, aquests punts fortificats foren demolits, cedits o
abandonats.

2.- Elaborat l'inventari, el Govern de la Comunitat
Autònoma interessarà de les autoritats militars la cessió de les
fortificacions esmentades susceptibles de ser destinades a usos
civils.
3.- Obtenguda la cessió, la conselleria de Cultura,
Educació i Esports elaborarà, en el termini de sis mesos, un pla de
rehabilitació i ús de les fortificacions costaneres modernes de les
Illes Balears".
Palma, a 25 de febrer del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.
El Ministeri de Justícia té establert un acord amb dues
cases comercials on els objectors que compleixen la prestació social
substitutòria tenen dret a retirar un lot de vestuari civil, dins els
límits d'una quantitat econòmica i d'un vestuari-tipus
reglamentàriament establerts. En el cas de les Illes Balears, només
comptam amb la presència d'una de tals cases comercials, amb una
única seu a Palma de Mallorca.
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Actualment, la "Oficina para la prestación social de los
objetores de conciencia", amb seu a Madrid, no reconeix cap dret
a percebre dietes als objectors de Menorca i de les Pitiüses que
han de viatjar a Mallorca, de manera que, necessàriament, han de
costejar-se ells mateixos el viatge. Tal situació dóna peu a una
situació clarament discriminatòria per als objectors de les illes
menors. I això, quan senzillament no els impossibilita de poder
accedir a la prestació en vestuari: pensem que un objector que
realitza la PSS rep, per tota percepció en metàl•lic, la quantitat de
1.500 pessetes mensuals.
És per tot això que el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Defensa que aquest tengui en compte el factor d'insularitat en tots
aquells desplaçaments que els objectors de consciència hagin de
realitzar per causes derivades del compliment de la prestació
social substitutòria -tant si les esmentades causes responen a drets
com a deures dels objectors-, a efectes d'abonament de les dietes
de viatge corresponents.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a acord sobre la tramitació de l'Informe relatiu als
resultats de la fiscalització del Compte General de la CAIB de l'any
1990 (RGE núm. 135/94).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de març del 1994, conformement amb l'establert per l'article
172 del Reglament de la Cambra, d'acord amb la Junta de Portaveus
en reunió de dia 2 de març d'aquest any, acordà de debatre les
propostes de resolució que puguin derivar-se de l'informe esmentat
davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 4 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
B)

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 882/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç i Indústria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de març del 1994, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre
el Pla de reindustrialització durant el 1994, els programes, els fons
prevists i la seva execució.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Relativa a la no conformitat per part del Govern de la CA
amb la tramitació de la Proposició de Llei RGE núm. 200/94, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a foment i regulació del
voluntariat social.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de març del 1994, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
884/94, presentat pel Govern de la CA, mitjançant el qual es
comunica la no conformitat amb la tramitació de la proposició de llei
de referència, publicada en el BOPIB núm. 123, de 18 de febrer del
1994, com a conseqüència de l'augment de crèdit que se'n pot derivar.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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