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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 9 de març del 1994,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3447/93, relativa a obres a Sa Canal i a Es Pujols a Formentera per
a l'evacuació urgent a centres hospitalaris dels malalts i ferits de
l'illa de Formentera, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a executar les obres portuàries acordades per aquesta
Cambra a sa Canal (Eivissa) i a es Pujols (Formentera) per
facilitar l'evacuació urgent dels malalts i ferits de l'illa de
Formentera".

Seu del Parlament, 11 de març del 1994.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 360/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a construcció
d'una residència a Vilafranca. (BOPIB núm. 67 de 22 de febrer de
1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Seguretat Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 23 de març del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 602/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a entrada de persones en
circuits marginals. (BOPIB núm. 124 de 25 de febrer de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Seguretat Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 23 de març del 1994, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 126
d'11 de març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 23 de març del 1994, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 126 d'11 de març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

E) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del
1994, debaté la Pregunta RGE núm. 661/94, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Moll i Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a grau de compliment del Decret 100/1990 de regulació de
l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 125 de 4 de març de
1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

F) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del
1994, debaté la Pregunta RGE núm. 730/94, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i POns, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a protecció del casal de Ca'n Serra. (BOPIB núm. 125 de 4 de març
de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

G) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del
1994, debaté la Pregunta RGE núm. 861/94, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a llegat Dethorey. (BOPIB núm. 126 d'11 de març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

H) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 862/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a carretera Deià-
Sóller per interès cultural. (BOPIB núm. 126 d'11 de març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

I) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del 1994, debaté la
Pregunta 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. (BOPIB núm. 126 d'11 de març de
1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

J) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del 1994, debaté la
Pregunta 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. (BOPIB núm. 126 d'11
de març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

K) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 839/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a tractaments al
litoral. (BOPIB núm. 127 de 18 de març de 1994).
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Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

L) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 999/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
criteris per a les concessions de les instal•lacions temporals a la
zona litoral a la propera temporada turística. (BOPIB núm. 127 de
18 de març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

M) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1027/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
habitatges de Ca'n Cantó a Eivissa. (BOPIB núm. 127 de 18 de
març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

N) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1028/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
pla d'habitatge juvenil. (BOPIB núm. 127 de 18 de març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

O) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1023/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a turisme
cultural. (BOPIB núm. 127 de 18 de març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

P) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1024/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a realització de
"Balears Cultural". (BOPIB núm. 127 de 18 de març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Q) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1025/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a programa
d'excavacions per al 1994. (BOPIB núm. 127 de 18 de març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

R) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 12 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 842/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliments de la
normativa per part d'explotacions que s'anuncien als fulletons
d'agroturisme. (BOPIB núm. 126 d'11 de març de 1994).

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 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

S) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 12 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
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). (BOPIB núm. 126 d'11 de
març de 1994).

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 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

T) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 12 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
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. (BOPIB núm. 126 d'11 de març
de 1994).

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 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

U) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 12 d'abril del 1994, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 126 d'11 de març de 1994).

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 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

V) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 12 d'abril del 1994, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 126
d'11 de març de 1994).

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 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

X) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 12 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm.
865/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a normatives per a guies de
turisme perquè coneguin la nostra cultura. (BOPIB núm. 126 d'11 de
març de 1994).

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 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Y) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 12 d'abril del 1994, debaté la Pregunta 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 l'Ibatur. (BOPIB núm. 126 d'11 de març de 1994).



3674 BOPIB núm.132 - 22 d'abril del 1994

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 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Z) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 12 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1002/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a "Baleares verde,
aventurera, cultural y deportiva". (BOPIB núm. 127 de 18 de març
de 1994).

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 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

AA) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 12 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1159/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reunions de la
comissió del tractament de l'overbooking. (BOPIB núm. 128 de 6
d'abril de 1994).

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 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del
1994, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, RGE núm.
855/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
rehabilitació de les fortificacions costaneres. (BOPIB núm. 126 d'11
de març del 1994).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A) 
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i

Seguretat Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre la
conferència sectorial d'Assumptes Socials d'1 de febrer del 1994.
(RGE núm. 590/94).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 23 de març del 1994, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social,
qui informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre política d'impuls a
les empreses que reciclen components dels residus sòlids urbans.
(RGE núm. 2635/93).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de març del 1994, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria, qui
informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
C) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre el conveni entre
Foment Industrial SA i American Eagle Levact Consulting. (RGE
núm. 653/94).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de març del 1994, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria, qui
informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ajornament de la Pregunta RGE núm. 4276/93.

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en reunió de dia 23 de març del 1994, restà ajornada
la pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Gómez i Arbona, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
canvi de situació de la unitat de primera acollida de menors,
publicada en el BOPIB núm. 120, de 31 de gener del 1994, a causa
de l'absència de l'Hble. Sra. Consellera de Governació.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Pregunta RGE núm. 731/93.

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en reunió de dia 23 de març del 1994, fou retirada pel
seu autor la pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a reunió de consellers de Sanitat a l'hospital Joan March,
publicada en el BOPIB núm. 125, de 4 de març del 1994.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

374/94.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia 23 de març del
1994, fou retirada la proposició no de llei de referència, presentada
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a tancament del punt
d'informació cultural, publicada en el BOPIB núm. 123, de 18 de
febrer del 1994.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a ajornament de les proposicions no de llei RGE

núms. 978/84 i 985/94.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en reunió de dia 12 d'abril del 1994, foren
ajornades les proposicions no de llei de referència, presentades pels
grups parlamentaris PSM i EEM i SOCIALISTA, relatives a
realització de proves preliminars de la Universiada a les diferents
illes i a senyalització dels itineraris de muntanya, respectivament, i
publicades en el BOPIB núm. 127, de 18 de març del 1994.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 1700/94, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 588/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a gestió
del Govern de la CAIB en matèria d'activitats classificades. (Mesa de
19 d'abril del 1994).

RGE núm. 1701/94, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 987/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política
de diàleg social i concertació social. (Mesa de 19 d'abril del 1994).

RGE núm. 1702/94, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 772/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
protecció d'àrees urbanes històriques. (Mesa de 19 d'abril del 1994).

Palma, a 19 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 588/94, relativa a
la gestió del Govern en matèria d'activitats classificades, la moció
següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata la mala
situació en la qual es troba el servei de gestió de les activitats
classificades i insta el Govern de la Comunitat a preveure una major
i millor dotació del servei, sobretot tenint en compte la seva futura
transferència als consells insulars.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat, a l'empara de la Llei de consells insulars, a presentar una
proposta de transferència de competències del servei d'activitats
classificades a la Comissió Tècnica Interinsular, en el termini de dos
mesos.
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L'esmentat projecte preveurà:

a) Que els consells insulars puguin delegar als
ajuntaments, els que disposin de la suficient capacitat
tècnica i de gestió, l'exercici de les competències en
aquesta matèria.

b) Que els consells insulars tenguin potestat
reglamentària organitzativa per regular-ne la pròpia
organització i el propi funcionament.

c) Que les funcions i els serveis transferits es dotin amb
els recursos i els mitjans personals i materials suficients
per tal de millorar el nivell d'eficàcia existent a
l'actualitat.

Palma, a 14 d'abril del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 987/94, relativa
a la política de diàleg social i concertació social, la moció següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a crear, amb l'acord dels sindicats i
patronals a fi de configurar una comissió d'arbitratge i mediació,
dins l'àmbit dels conflictes col•lectius. La comissió d'arbitratge i
mediació tendrà una composició plural i hi participaran "homes
bons" perquè així puguin propiciar la mediació i, en el seu cas,
l'arbitratge en els conflictes col•lectius i la negociació col•lectiva.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a elaborar un marc de les competències, que a
l'àmbit de la negociació col•lectiva i els conflictes, pugui
desenvolupar la comissió d'arbitratge i mediació, incloent les
possibilitats de requeriment previ de les situacions que es puguin
desembocar en conflictes.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a assignar personal i recursos humans per dur a
terme els objectius fixats a la comissió d'arbitrate i mediació.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a iniciar contactes amb patronals i sindicats dins el
marc d'autoregulació del dret de vaga, a fi que de manera prèvia,
existeixi un àmbit de diàleg obligat, per la fixació de serveis
mínims, així com d'altres matèries que puguin afectar de manera
especial l'economia i la imatge de les Illes Balears.

Palma, a 13 d'abril del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 772/94, relativa a
protecció d'àrees urbanes històriques, la moció següent:

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- El Govern de la Comunitat, en el termini de tres mesos,
crearà, mitjançant decret, el Pla de rehabilitació de les zones
urbanes històriques de les Illes Balears.

2.- El Pla de rehabilitació de les zones urbanes històriques
s'aplicarà a través dels ajuntaments de les ciutats afectades, preveurà
la participació dels consells insulars en la gestió i serà coordinat per
la Conselleria de Cultura, Eduycació i Esports del Govern de la
Comunitat.

3.- El Pla de rehabilitació de les zones urbanes històriques
consistirà en inversions tant d'infraestructures com de rehabilitació
d'edificis, amb l'objectiu tant de possibilitar òptimes condicions de
vida dins les zones urbanes històriques com de recobrar-hi el
patrimoni arquitectònic i cultural.

4.- El Pla de rehabilitació de les zones urbanes històriques
serà finançat per la Comunitat Autònoma, tendrà una dotació total
de 5.000 milions de pessetes i es materialitzarà al llarg de deu anys
(1995-2004). Amb la finalitat d'assolir una màxima incidència del
Pla, el Govern de la Comunitat Autònoma negociarà amb els
consells insulars, amb els ajuntaments, amb les entitats i amb els
particulars de les zones urbanes històriques incloses en el Pla,
acords de finançament complementaris.

5.- El Pla de rehabilitació de les zones urbanes històriques
s'aplicarà a través dels plans parcials següents, dotats amb les
partides que es relacionen:

a) Pla de rehabilitació de la zona històrica de Palma, dotat
amb 3.000 milions de pessetes.

b) Pla de rehabilitació de la zona històrica d'Eivissa, dotat
amb 1.000 milions de pessetes.

c) Pla de rehabilitació de la zona històrica de Maó, dotat
amb 500 milions de pessetes.

d) Pla de rehabilitació de la zona històrica de Ciutadella,
dotat amb 500 milions de pessetes.

6.- El Govern de la Comunitat Autònoma inclourà
anualment als pressuposts les partides pertinents per a la realització
del Pla de rehabilitació de les zones urbanes històriques de les Illes
Balears. Mitjançant comunicació al Parlament de les Illes Balears
donarà, anualment, compte del compliment del Pla.

Palma, a 15 d'abril del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 1673/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a arbres
singulars catalogats. (Mesa de 19 d'abril del 1994).

RGE núm. 1674/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a electrificació
de la parcel•la 50 del polígon 29 de Felanitx. (Mesa de 19 d'abril
del 1994).

RGE núm. 1703/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i
Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a peticions de
transferències de capital realitzades per la Conselleria de Comerç
i Indústria durant el 1993 a Formentera. (Mesa de 19 d'abril del
1994).

Palma, a 19 d'abril 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 escrita.

Quins arbres singulars han estat catalogats fins el dia
d'avui a les illes d'Eivissa i Formentera? I a l'illa de Menorca?

Palma, a 13 d'abril del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té coneixement la Conselleria d'Indústria de
l'electrificació rural de la parcel•la núm. 50 del polígon 59 -entre
d'altres-, del  terme municipal de Felanitx, promoguda pel Sr.
Bartomeu Montserrat Bover?

Com és possible que s'hagi realitzat aquesta
electrificació sense llicència municipal ni declaració d'interès
social?

És possible que Gesa hagi realitzat aquesta obra sense
acomplir les tramitacions legals?

Coneixent aquesta situació, pensa la Conselleria
d'Indústria obrir una investigació?

Palma, a 14 d'abril del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes i quines peticions de transferències de capital,
realitzades per la Conselleria de Comerç i Indústria, durant l'any
1993, a famílies o institucions sense fi de lucre, de l'illa de
Formentera no foren o foren parcialment ateses, detallant el nom del
peticionari, el pressupost d'inversió i la quantia, si n'és el cas, de
l'ajut?

Palma, a 13 d'abril del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1634/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Ferrà i
Capllonch, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
per no publicar el Reglament que desenvolupi la Llei 1/92, de
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà. (Mesa de 19 d'abril
del 1994).

RGE núm. 1649/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a possible concessió de
nous cabals per al reguiu del camp de golf "Golf Ibiza, SA". (Mesa de
19 d'abril del 1994).

RGE núm. 1652/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a motius per la
concessió d'una tercera pròrroga a l'empresa concessionària del
túnel de Sóller. (Mesa de 19 d'abril del 1994).

RGE núm. 1653/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inclusió del
deute de l'empresa concessionària del túnel de Sóller en les
previsions de finançament del Govern. (Mesa de 19 d'abril del 1994).

RGE núm. 1654/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a deute actual
de l'empresa concessionària del túnel de Sóller. (Mesa de 19 d'abril
del 1994).

RGE núm. 1655/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a estudis sobre
els doblers que falten per finalitzar el túnel de Sóller. (Mesa de 19
d'abril del 1994).

RGE núm. 1656/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a manteniment
del peatge del túnel de Sóller. (Mesa de 19 d'abril del 1994).
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RGE núm. 1657/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
indemnització per la recuperació de la concessió del túnel de Sóller.
(Mesa de 19 d'abril del 1994).

RGE núm. 1658/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a finalització
del túnel de Sóller. (Mesa de 19 d'abril del 1994).

RGE núm. 1704/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
creació d'una xarxa de tècnics de patrimoni. (Mesa de 19 d'abril del
1994).

RGE núm. 1705/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversions per a la reducció del consum d'energia a la planta
hotelera. (Mesa de 19 d'abril del 1994).

Palma, a 19 d'abril 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 Ple.

Quins motius té la Conselleria d'Agricultura i Pesca per
no publicar el Reglament que desenvolupi la Llei 1/92 de
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà?

Palma, a 12 d'abril del 1994.
El diputat:
Joan Ferrà i Capllonch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

En relació a la segona condició assenyalada a l'informe
favorable per concedir la declaració d'interès social per al camp de
golf "Golf Ibiza, SA", ha tramitat l'empresa promotora noves
concessions d'aigües procedents de depuradores, i, de ser així, en
quina data?

Palma, a 13 d'abril del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

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.

Quins han estat els motius pels quals el Govern ha
concedit una tercera pròrroga a l'empresa concessionària del túnel
de Sóller?

Palma, a 12 d'abril del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Figura en les previsions de finançament del Govern per al
túnel de Sóller, el deute actual de l'empresa concessionària?

Palma, a 12 d'abril del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Sap el Govern quin és el deute actual de l'empresa
concessionària del túnel de Sóller?

Palma, a 12 d'abril del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Té el Govern estudis actuals per saber quins doblers falten
per finalitzat del tot el túnel de Sóller?

Palma, a 12 d'abril del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.
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Pensa el Govern mantenir el peatge del túnel de Sóller
si aquest s'acaba amb doblers públics?

Palma, a 12 d'abril del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

En què es fonamental el conseller d'Obres Públiques per
afirmar que si el Govern recupera la concessió del túnel de Sóller,
la indemnització a la concessionària serà de 1.500 milions de
pessetes?

Palma, a 12 d'abril del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Pensa el conseller d'Obres Públiques que el túnel de
Sóller estarà acabat abans de dia 11 d'agost del 1994?

Palma, a 12 d'abril del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

A quins ajuntaments de les Illes Balears s'ha dotat de
personal tècnic qualificat per al control del patrimoni?

Palma, a 12 d'abril 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 oral davant Ple.

Amb les inversions que pensa dur a terme el Govern de la
Comuntat Autònoma en matèria d'estalvi energètic quin percentatge
creu el Govern de la Comunitat que reduirà el consum d'energia a
la planta hotelera?

Palma, a 12 d'abril del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 1638/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a protecció del
litoral de l'ajuntament de Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 19
d'abril del 1994).

Palma, a 19 d'abril 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Com pot protegir el seu litoral l'ajuntament de Sant Antoni
de Portmany dels efectes de la construcció del port esportiu que
possibilita, el pla director de ports esportius, construït a la part sud
de la badia dins el terme municipal de Sant Josep?

Palma, a 29 de març del 1994.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1646/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a creació de centres de perfeccionament i tecnificació
esportiva. (Mesa de 19 d'abril del 1994).

Palma, a 19 d'abril 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 PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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La competició és un element complementari de la
promoció esportiva i un dels principals elements motivadors del
treball d'entrenament continuat dels esportistes. Un entrenament
òptim exigeix entrenadors preparats i programes i activitats de
tecnificació adequats.

Atès que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
ha creat, mitjançant conveni amb les federacions esportives de
Balears, els centres de perfeccionament i tecnificació esportiva,
coneguts com a escoles esportives de Balears, dirigits als
esportistes que més destaquen en la seva modalitat i que
necessiten un seguiment complementari al del seu propi club, el
Grup Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei
següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a crear nous centres de perfeccionament i
tecnificació esportiva en conveni amb les federacions esportives
de les Balears, que desenvoluparan les seves activitats a cadascuna
de les illes de la CAIB.

Palma, a 12 d'abril del 1994.
El portaveu:
Manuel Jaén i Palacios.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1627/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a adopció de mesures per tal de prohibir la pesca amb
xarxes de deriva, amb sol•licitud de tramitació davant comissió.
(Mesa de 19 d'abril del 1994).

RGE núm. 1650/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a incendi de l'autocar que transportava escolars a l'institut
d'Artà, amb sol•licitud de tramitació davant comissió. (Mesa de 19
d'abril del 1994).

Palma, a 19 d'abril 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 PSM i EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

L'acord de la Comissió Europea en el sentit de donar un
termini de quatre anys més abans de prendre la decisió definitiva
de prohibir la utilització de xarxes de deriva, a la vegada que es
recomana als ministres de pesca de la UE una nova clàusula
d'excepció per a la flota francesa que els permetria continuar
utilitzant, un any més, xarxes de deriva de fins a 5 km, és un fet
preocupant, ateses les constants notícies que ens arriben sobre les
destrosses ocasionades per aquestes arts de pesca.

La presència de vaixells italians i francesos portadors de
xarxes de deriva a les aigües properes a les Illes Balears, ha estat
denunciada reiteradament per pescadors i grups ecologistes. En
algunes ocasions, aquestes denúncies han originat inspeccions per
part de les autoritats de pesca, que han permès comprovar
l'existència de xarxes d'una llargària superior a la permesa.

El fet que a les pròpies costes de les Illes Balears s'hagin
detectats valuosos elements de la fauna marina (cries de catxalot,
dofins, balenes, tortugues) morts a causa d'aquestes arts de pesca,
demostra que és aquest un problema que ens afecta ben de prop.

Les dades que s'han aportat recentment des del Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, són demostratives que el nivell
de destrucció ocasionat per aquestes xarxes arriba a límits quasi
increïbles, fins el punt que sols un 20% de les captures realitzades
amb aquestes arts són aprofitades finalment pels vaixells que les
utilitzen, provocant un danty importantíssim i irreparable al
patrimoni faunístic de la Mediterrània.

Atès el fet que el propi Parlament de les Illes Balears va
aprovar dia 27 d'octubre del 1993 una proposició no de llei,
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, reclamant "mesures
més restrictives sobre les activitats de pesca amb xarxes de deriva
per a la Mediterrània", és per tot açò que el Grup Parlamentari PSM
i EEM presenta la proposició no de llei següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
Govern de l'Estat, Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i
sol•licitar que faci arribar al Consell de Ministres de Pesca de la
Unió Europea, la petició d'aquest Parlament que s'adoptin mesures
per tal de prohibir, en el termini més breu possible, la utilització de
les xarxes de deriva.

2.- El Parlament de les Illes Baleas insta el Govern de
l'Estat a mantenir en un nivell alt la vigilància i el control dels
vaixells que poden portar xarxes de deriva dins les aigües territorials
espanyoles, molt especialment els francesos i italians.

Es Mercadal, a 11 d'abril del 1994.
El portaveu:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat dia 28 de març es va produir un sinistre que
hauria pogut tenir greus conseqüències. Un autocar destinat al
transport escolar i amb 55 alumnes que es dirigien a l'institut d'Artà
es va incendiar per causes desconegudes i va posar en perill la vida
dels ocupants dels vehicles.

Per tal d'aclarir els fets i garantir la integritat dels usuaris
del servei, el Grup Parlamentari PSM i EEM presenta la proposició
no de llei següent:
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

1.- Investigar a fons les causes d'aquest sinistre i depurar
les possibles responsabilitats que se'n puguin derivar, si ha existit
algun incompliment de la normativa per part de l'empresa
concessionària del servei.

2.- Garantir la inspecció continuada i sistemàtica de tots
els vehicles de transport escolar per tal d'evitar que vehicles sense
les condicions degudes o que no estan autoritzats puguin exercir
aquesta funció.

3.- Promoure una modificació de la normativa legal
vigent, en el sentit que aquesta no permeti la utilització de
vehicles de més de deu anys per a cap tipus de transport escolar.

Palma, 13 d'abril del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la Pregunta RGE núm. 3403/93, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Joan B. Gomila, relativa a sobreseïment de les
diligències per un suposat delicte contra el patrimoni. (BOPIB
núm. 113 de 26 de novembre del 1993).

En resposta a la pregunta sobre l'inventari de les peces
arqueològiques intervingudes en les diligències per aclarir els fets
de la presumpta espoliació de Bellaventura, hem de manifestar:

1.- Les peces no estaven inventariades des del moment
en què les persones que les tenen en poder seu no les havien
declarades.

Per altra part, el personal del Museu de Menorca està
totalment ocupat en l'organització dels fons d'aquell centre que
està molt pròxim a ser inaugurat.

Passat el moment de la inauguració, les labors
d'inventari hauran de començar amb una operació de detecció de
les peces arqueològiques conegudes però d'exhumació no aclarida.
Aquest moment encara no ha arribat malgrat els esforços del
personal tècnic del Museu.

2.- Sobre si la Conselleria pensa obrir expedient pel fet
que aquestes peces no estan inventariades, hem de dir que els
nostres serveis jurídics estudien si és o no procedent l'inici de
diligències. No hem d'oblidar  que la detecció d'aquests vestigis
arqueològics es produí dins el procés judicial causat per una
presumpta espoliació, procés que ha estat sobreseït per l'autoritat
judicial.

3.- Evidentment la Conselleria durà a terme l'inventari
d'aquestes peces i pensa que des del moment en què es té
coneixement ben documentat de la seva entitat i dels seus actuals
tenidors, aquesta part del patrimoni arqueològic no pot evadir el
control de les institucions.
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 4106/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay, relativa a l'incompliment de les ordres de
tancament d'establiments d'allotjaments turístics dictats pel Govern.
(BOPIB núm. 115 de 17 de desembre del 1993).

Del seguiment fet per la Conselleria dels compliments de
les resolucions de suspensió de les activitats turístiques per
incompliment de la normativa resulta:

1r.- Anul•lades les ordres de tancament perquè s'han
subsanat els fets que les varen produir: 59.

2n.- Establiments que han complit en la resolució de
suspensió de les activitats turístiques i que seran novament revisats
al inici de la propera temporada turística: 9.

3r.- Establiments que no han complit la resolució de
suspensió de les activitats i que per tal incompliment s'ha passat
comunicació al Jutjat:

- Hotel Sultan.
Can Picafort.
Explotador.- Sebastià Carrió Marimón.
Data notificació resolució.- 10-06-92.

- Rs. Apartaments Palm Beach
Palma (Sant Agustí).
Explotador.- Maerotel, SA.
Data notificació resolució.- 1-07-92.

Hostal Rs. Florida
Cala D'or.
Explotador.- Jaume Llompart Campomar.
Data notificació resolució.- 13-07-92.

- Hotel Catalina
Sant Antoni de Portmany (Eivissa).
Explotador.- Josep Lluís Valdés Ordines.
Data notificació resolució.- 8-02-93

- Hostal Rs. Park Air Marine
Santanyí.
Explotador.- Explotadores Hoteleros Air Marine SA.
Data notificació resolució.- 07-09-92

- Apartaments Portisol
Sant Joan de Llabritja (Eivissa).
Explotador.- Borinsa SA.
Data notificació resolució.- 16-04-93

- Apartamentos Dunia Park
Alcúdia.
Explotador.- Hoturex SL.
Data notificació resolució.- 11-08-93
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- Apartaments Dunia Park-Bis
Alcúdia
Explotador.- Hoturex SL.
Data notificació resolució.- 12-04-92

4t.- Establiments amb resolució de suspensió de les
activitats que per ésser molt recents encara no han estat revisats:
13. 
 

Palma, 11 de febrer del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 4121/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Vadell, relativa a activitats de les aules
de la mar. (BOPIB núm. 11 de 17 de desembre del 1993).

Activitats de les Aules de la Mar 1993.

Durant l'any 1993 s'han realitzat a les Aules de la Mar
les següents activitats:

- Visites escolars comentades.

- Tallers per al cicle superior d'EGB i ESO (Posidonies,
plancton, corall). Elaboració de material didàctic per aquests
Tallers.

- Dos cursets sobre Didàctica del Medi Marí per a
professors, en col•laboració amb el CEP.

- Realització de préstec de llibres de divulgació referents
a temes marins per a professors.

- Col•laboració en la coordinació de la campanya
COASTWATCH-93.

- Coordinació i direcció de l'Aula de la Mar de Menorca:
elaboració del quadern de visita i realització de tres aquaris
didàctics.

Participació en els activitats que s'han dut a terme per
part de les Aules de la Mar:

Aula de la Mar de Mallorca:

Visites escolars: 112 grups.- 5.001 alumnes.

Cursets professors: 46 inscrits.

Aula de la Mar de Menorca: (Inaugurada el 14 d'abril).

Visites escolars: 25 grups.- 917 alumnes.

Visites particulars: 4.926 persones 
 

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

1549/93. 

A la Junta de Portaveus, en reunió de dia 7 d'octubre del
1993, fou retirada la proposició no de llei de referència, presentada
pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a la defensa de la imatge de
les Illes Balears, publicada en el BOPIB núm. 85, de 30 d'abril del
1993.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a canvi de tramitació per a la Proposició no de llei

RGE núm. 2313/93. 

La Mesa del Parlament de les Iles Balears, en reunió de dia
19 d'abril del 1994, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1625/94,
presentat pel Grup Parlamentari PSM i EEM, en el qual es demanava
que la proposició no de llei de referència, relativa a mesures contra
incendis forestals (publicada en el BOPIB núm. 98, de 8 de setembre
del 1993) sigui tramitada davant la comissió competent, en aquest cas
la d'Economia.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a retirada de les proposicions no de llei RGE

núms. 1005/94, 1010/94 i 1009/94. 

La Mesa del Parlament de les Iles Balears, en reunió de dia
19 d'abril del 1994, admeté a tràmit els escrits RGE núms. 1643/94,
1644/94 i 1645/94, presentats pel Grup Parlamentari PP-UM,
mitjançant els quals se sol•licita la retirada de les proposicions no de
llei de referència, relatives a creació de la Casa de l'Esport Balear,
a Poliesportiu "Príncipes de España" i a creació de centres de
perfeccionament i tecnificació esportiva, respectivament, publicades
en el BOPIB núm. 127, de 18 de març del 1994.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Relativa a resolució de la convocatòria per cobrir dues

places d'auxiliars administratius, vacants a la plantilla del
Parlament de les Illes Balears.

La Presidència del Parlament de les Illes Balears, en ús
de les atribucions que té conferides i d'acod amb l'establert a la
base novena de les reguladores de la convocatòria de referència, a
proposta de la Comissió de valoració de mèrits corresponent i oïda
la Mesa de la Cambra, en reunió de dia 19 d'abril del 1994, acorda
de nomenar funcionaris de carrera del Parlament de les Illes
Balears els opositors següents:

- Gabriel Tous i Bauzá. DNI núm. 42.980.995.
- Joan Carles Mas i Cladera. DNI núm. 43.001.844.

Els esmentats aprovats tenen un termini de trenta dies a
partir d'aquesta publicació per tal de prendre possessió i prestar el
jurament o promesa. Si no prenien possessió en el termini indicat,
sense causa justificada, restaran en situació de cessants.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a substitucions a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 d'abril del 1994, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1622/94, presentat pel Grup Parlamentari PP-UM, mitjançant el
qual es comuniquen les substitucions següents:

- Comissió d'Hisenda i Pressuposts: L'Hble. Sr. Guillem Vidal i
Bibiloni substituirà l'Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.

- Comissió d'Economia: L'Hble. Sr. Manuel Jaén i Palacios
substituirà l'Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.

- Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals: L'Hble. Sr.
Andreu Mesquida i Galmès substituirà l'Hble. Sr. Antoni Pascual i
Ribot.

- Comissió de Turisme: L'Hble. Sra. Maria Salom i Coll substituirà
l'Hble. Sr. Antoni Pascual i Ribot.

- Comissió d'Assumptes Socials: L'Hble. Sra. Pilar Ferrer i
Bascuñana substituirà l'Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.

- Comissió de Cultura, Educació i Esports: L'Hble. Sr. Joaquín
Ribas i de Reyna substituirà l'Hble. Sr. Guillem Vidal i Bibiloni.

- Comissió d'Ordenació Territorial: L'Hble. Sr. Jesús G. Martínez
i de Dios substituirà l'Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.

- Diputació Permanent: L'Hble. Sr. Andreu Mesquida i Galmès
substituirà l'Hble. Sr. Antoni Pascual i Ribot.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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