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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

A)
PROJECTE DE LLEI D'INFRACCIONS I SANCIONS
EN MATÈRIA D'HORARIS COMERCIALS
Exposició de motius.

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'abril del 1994, d'acord amb el que disposen els articles 95
i 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit pel procediment
d'urgència el Projecte de Llei RGE núm. 1681/94, sobre infraccions
i sancions en matèria d'horaris comercials.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de 8 dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Economia, esmenes al projecte esmentat, el text del qual
s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 9 de maig, a
les 13 hores.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària
del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 28 de març del 1994, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

30.- Projecte de llei d'infraccions i sancions en matèria
d'horaris comercials.
A proposta del conseller de Comerç i Indústria, el
Consell de Govern adopta l'acord següent:
Primer.- Aprovar el text articulat del Projecte de llei d'infraccions
i sancions en matèria d'horaris comercials.
Segon.- Trametre al Parlament de les Illes Balears perquè en faci
la tramitació oportuna, l'esmentat projecte de llei.
Tercer.- Sol•licitar, conforme autoritza l'article 95.1 del
Reglament de la Cambra, que el projecte esmentat es tramiti pel
procediment d'urgència.
I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia dotze d'abril del 1994.
La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

El Reial decret llei 22/1993, de 29 de desembre, pel qual
s'estableixen les bases per a la regulació d'horaris comercials,
disposa que, en l'exercici de les seves competències, correspondrà
a les comunitats autònomes la regulació dels horaris per a l'obertura
i el tancament dels locals comercials en els àmbits territorials
respectius, en el marc de la lliure i lleial competència i amb
subjecció als principis generals que sobre ordenació de l'economia
es contenen en aqueix reial decret llei.
L'article 4 determina que les comunitats autònomes
establiran el sistema sancionador aplicable a les infraccions a la
normativa que dictin amb relació a calendaris i horaris comercials.
L'article 149.1.13 de la Constitució espanyola confereix
a l'Estat competència exclusiva sobre les bases i la coordinació de
la planificació general de l'activitat econòmica i, conseqüentment,
atès que l'activitat comercial és una part de l'activitat econòmica,
l'Estat té competència per determinar les bases de regulació dels
horaris comercials.
Dins les competències que puguin assumir totes les
comunitats autònomes des de la seva constitució, i que es troben
recollides en l'article 148.1 de la Constitució, es preveu, en l'apartat
13, "el foment del desenvolupament econòmic de la comunitat
autònoma dins dels objectius marcats per la política econòmica
nacional", i, amb referència a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, es determina, en l'article 10.17, que
aquesta té competència exclusiva en el "foment del
desenvolupament econòmic dins del territori de la Comunitat
Autònoma, d'acord amb les bases i la coordinació general de
l'activitat econòmica".
Atès el que s'ha exposat anteriorment, el Consell de
Govern ha aprovat una norma, en desenvolupament del Reial decret
llei 22/1993, de 29 de desembre, en la qual s'estableixen els horaris
màxims d'obertura i tancament dels locals comercials.
En conseqüència, i per exigir l'execució de la nova
regulació d'horaris comercials, es fa necessari l'establiment del
sistema sancionador aplicable a les infraccions que es cometin en
aquesta matèria mitjançant una llei, de conformitat amb el principi
de legalitat manifestat en la Constitució i sobre la base de la
competència exclusiva que posseeix la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en el foment del desenvolupament econòmic.
Capítol I. Objecte. Horaris comercials.
Article 1. Objecte.
L'objecte d'aquesta llei és la regulació de la potestat
sancionadora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria d'incompliment de la normativa d'horaris comercials.
Article 2. Àmbit d'aplicació.
El contingut d'aquesta llei afecta aquells que cometin
infraccions als horaris màxims estipulats per als establiments
comercials en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
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Capítol II.- De la tipificació de les infraccions.

Capítol IV.- De la responsabilitat per infraccions.

Article 3.- Infraccions.

Article 5.-

Són infraccions d'aquesta llei:
a) L'incompliment per part dels establiments comercials
del temps màxim setmanal d'obertura de 72 hores.
b) L'incompliment per part dels establiments comercials
de les limitacions establertes en l'obertura de més de vuit
diumenges i dies festius l'any, o l'obertura de l'establiment en
diumenge o dia festiu diferent dels determinats expressament per
la Conselleria de Comerç i Indústria.
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Són responsables de les infraccions les persones físiques
o jurídiques titulars dels establiments comercials que hi incorrin.
Capítol V.- De les sancions.
Article 6.- Classificació de les sancions.
Les infraccions a què es refereix aquesta llei seran
sancionades mitjançant l'aplicació de les mesures següents:
a) Infraccions lleus, multa de fins a 500.000 PTA.

c) L'incompliment per part dels establiments comercials
del nombre màxim de dotze hores en què poden romandre oberts
els diumenges i festius autoritzats.

b) Infraccions greus, multa compresa entre 500.001 PTA
i 5.000.000 PTA.

d) L'incompliment de l'obligació d'exhibir l'horari
adoptat per cada establiment comercial.

c) Infraccions molt greus, multa compresa entre 5.000.001
PTA i 100.000.000 PTA.

Capítol III.- De la qualificació de les infraccions.

Article 7.- Gradació de les sancions.

Article 4.-

La quantia de la sanció es graduarà de conformitat amb:

Les infraccions que regula aquesta llei es classifiquen en
lleus, greus i molt greus.

a) El volum de vendes.
b) La quantia del benefici il•lícit obtingut.
c) El grau de publicitat emprat en la difusió del
coneixement de la infracció comesa.
d) La situació de predomini de l'infractor en el mercat.
e) La reincidència.

La gradació és determinada per la transcendència
econòmica de la infracció o la reincidència. La transcendència
econòmica es determinarà pels metres quadrats de superfície de
venda de l'establiment objecte de la infracció i pel nombre de
treballadors ocupats en l'establiment.
a) Es consideraran infraccions lleus:
- Les simples inobservances, sense transcendència
econòmica, de les disposicions contingudes en aquesta
llei.

Article 8.- Tancament de l'empresa infractora.
En cas d'infraccions molt greus, es podrà decretar el
tancament temporal de l'establiment fins a un període màxim d'un
any. La facultat d'acordar-ne el tancament és atribuïda al Consell de
Govern.
Capítol VI.- Del procediment sancionador.

- La manca d'exhibició de l'horari adoptat per cada
establiment comercial.
- Quan no és procedent de qualificar-les de greus o molt
greus.

Article 9.-

b) Es consideraran infraccions greus:

El procediment sancionador s'haurà d'ajustar a allò que es
disposa en el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el
Reglament del procediment que l'Administració'de la Comunitat
Autònoma ha de seguir en l'exercici de la potestat sancionadora.

- Aquelles que tinguin transcendència econòmica.

Capítol VIII.- De la prescripció de les infraccions.

- La reincidència en la comissió d'infraccions
considerades lleus en un mateix període de sis mesos.

Article 10.-

- Quan no és procedent de qualificar-les de molt greus.
c) Es consideraran infraccions molt greus:
- Aquelles que tinguin una gran transcendència
econòmica.

Les infraccions a què es refereix aquesta llei prescriuen als
cinc anys. El termini de la prescripció comença a comptar des del
dia de la comissió de la infracció i s'interromp en el moment en què
el procediment es dirigeix contra el presumpte infractor.
Capítol VIII.- Dels òrgans competents per imposar sancions.
Article 11.-

- La reincidència en la comissió d'infraccions
considerades greus en un mateix període d'un any,
sempre que no es produeixi a la vegada com a
conseqüència de la reincidència en infraccions lleus.

Els òrgans competents per a la imposició de les sancions
a què es refereix aquesta llei són:
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a) El Consell de Govern, per a la imposició de sancions
de 50.000.01 PTA a 100.000.000 PTA per infraccions
molt greus i per acordar el tancament de l'establiment.
b) El conseller de Comerç i Indústria, per a la imposició
de sancions de 5.000.001 PTA a 50.000.000 PTA per
infraccions molt greus.
c) El director general de Comerç, per a la imposició de
sancions per infraccions lleis i greus.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveuen els articles 125 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta la següent Proposició de Llei
d'Estadística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 7 de febrer de 1994
El portaveu:
Josep Alfonso Villanueva.

Article 12.Contra les resolucions d'expedients sancionadors del
director general de Comerç es podrà interposar recurs ordinari
davant el conseller de Comerç i Indústria en el termini d'un mes
comptador des de la recepció de la notificació d'aquestes.

PROPOSICIÓ DE LLEI D'ESTADÍSTICA DE
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Contra les resolucions d'expedients sancionadors del
conseller de Comerç i Indústria es podrà interposar recurs ordinari
davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador des
de la recepció de la notificació d'aquestes.

Tenir un coneixement adequat de la realitat és un requisit
indispensable a l'hora de prendre decisions en qualsevol de les
activitats que tenen lloc en una societat. L'estadística, com a ciència
que permet estudiar numèricament i amb el màxim de precisió els
fenòmens col_lectius incompletament coneguts, és un bon
instrument per arribar a un coneixement objectiu i complet d'aquesta
realitat.

Disposició final primera.El Govern balear dictarà les disposicions reglamentàries
necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta llei.
Disposició final segona.Aquesta llei començarà a vigir l'endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Pama, vint-i-vuit de març del mil nou-cents norantaquatre.
El conseller de Comerç i Indústria:
Cristòfol Triay i Humbert.
El President:
Gabriel Cañellas i Fons.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'abril del 1994, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
1760/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estadística
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

LA

Exposició de motius

La Constitució espanyola a l'article 149.1.31 atribueix a
l'Estat la competència exclusiva en matèria d'estadística per a fins
estatals i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears a l'article 10.15
confereix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en
matèries estadístiques relatives a les Illes Balears, en coordinació
amb l'Estat.
És necessari crear un marc legal que permeti el
desenvolupament d'aquesta competència estatutària per garantir el
coneixement estadístic de la nostra realitat i posar a disposició de
tota la societat, i en particular dels diferents òrgans de govern, una
informació completa i objectiva, que sigui la base fonamental per
programar tota l'activitat pública adreçada a donar millors serveis
als ciutadans i les ciutadanes.
L'existència d'aquesta necessitat es fa més palesa si tenim
en compte que de cada vegada més la distribució de fons i
l'assignació de recursos procedents de les administracions
públiques, així com, les derivades de la integració de l'Estat
Espanyol a la Unió Europea, es fan dependre legalment de variables
estadístiques com per exemple l'atur, el valor de producció afegit,
els indicadors de serveis socials i altres, als quals es reflecteix el
nostre nivell de qualitat de vida i de benestar.
Aquesta llei té per objecte establir el marc jurídic que
impulsi l'activitat estadística a la nostra comunitat autònoma, en
reguli tant els principis bàsics com les normes tècniques i jurídiques
que s'han de tenir en compte en l'elaboració d'estadístiques i
coordini les diferents institucions públiques existents per integrar i
harmonitzar l'elaboració d'estadístiques de manera que aquest fet es
reflecteixi en una planificació.

BOPIB núm.134 - 29 d'abril del 1994
TíTOL I.- L'ESTADÍSTICA DE LA
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

COMUNITAT

Capítol I. Objecte i àmbit d'aplicació.
Article 1.
Aquesta llei regula l'activitat estadística de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per als fins i les competències
propis, d'acord amb l'article 10.15 de l'Estatut d'Autonomia.
Article 2.
A efectes d'aquesta llei, s'entén per activitat estadística
l'obtenció o recopilació, elaboració, ordenació i emmagatzematge
sistemàtic de la informació palma i la publicació i difusió de
resultats necessaris o útils per al coneixement i l'anàlisi de la
realitat demogràfica, social, econòmica i territorial de caràcter
quantitatiu o qualitatiu de les Illes Balears i, en general, de
qualsevol qüestió que faci referència a les condicions de vida,
finalitats i competències de la Comunitat Autònoma.
Article 3.
Aquesta llei regula i protegeix l'activitat estadística duta
a terme pels òrgans de la Comunitat Autònoma, per les entitats
públiques de caràcter territorial i pels organismes i empreses que
d'ella depenen.
Article 4.
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Article 8.
1. El Pla d'Estadística de les Illes Balears i el finançament
d'aquest seran objecte d'aprovació del Parlament mitjançant llei, i
tindrà la vigència que el mateix pla estableixi; en el cas que no hi
figuri la vigència, aquesta serà de quatre anys.
2. L'elaboració de l'avantprojecte del pla correspon a
l'Institut Balear d'Estadística, i serà elevat al Consell de Govern per
a la seva aprovació, previ informe del Consell d'Estadística de les
Illes Balears i del Servei de Consultaria i Assessorament Científic
i Tecnològic.
3. L'execució del pla correspon a l'Institut Balear
d'Estadística, i si es el cas, a les conselleries o altres òrgans de les
administracions públiques.
Article 9.
1. Malgrat el que disposa l'article anterior, el Consell de
Govern, si n'apreciés la conveniència i urgència, i amb caràcter
excepcional, podrà disposar per decret, després que hagi
transcorregut un any des de l'aprovació del Pla d'Estadística de les
Illes Balears, l'elaboració d'estadístiques no incloses a l'esmentat
pla.
2. De l'acord pel qual es disposa l'elaboració de les
estadístiques a les quals es fa referència a l'apartat anterior se n'ha
de retre compte al Parlament, i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma.

Aquesta llei no serà d'aplicació en els següents casos:

3. Les estadístiques a les quals es fa referència a l'apartat
anterior també gaudiran dels beneficis reconeguts a la present llei.

a) En l'activitat estadística amb finalitats estatals, tant si
l'efectuen directament els òrgans competents de l'Estat,
com altres entitats, per encàrrec dels esmentats òrgans
o en col.laboració amb aquests.

Article 10.

b) En les enquestes d'opinió. La resposta dels ciutadans
i les ciutadanes a aquestes enquestes és sempre
voluntària.

Per tal de definir l'activitat estadística per desenvolupar
cada any, s'elaborarà un Programa Estadístic Anual, prenent com a
referència el Pla d'Estadística de les Illes Balears vigent, que serà
aprovat en consell de Govern.
Article 11.

Article 5.
L'activitat estadística de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears es regirà pels principis d'interès públic, objectivitat,
correcció tècnica, obligatorietat de col.laboració ciutadana,
respecte a la intimitat, secret estadístic i publicitat dels resultats en
la forma que es determina al capítol III del títol I d'aquesta llei.

Les normes reguladores de cada estadística s'aprovaran
per decret, el qual en determinarà com a mínim:
a) Els objectius.
b) L'àmbit territorial.

Article 6.

c) La periodicitat.

L'activitat estadística de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears es realitzarà de forma planificada i s'ajustarà en tot
moment a les garanties tècniques i jurídiques que estableixi
aquesta llei.

d) Els organismes que amb caràcter executor o
col.laborador han d'intervenir en l'elaboració, com també
a qui correspon reclamar la informació quan aquesta és
obligatòria.

Capítol II. Planificació de l'activitat estadística.

e) El pressupost estimat de cada estadística.

Secció 1. Del pla d'estadística, dels programes estadístics anuals
i dels convenis de cooperació.

f) Les persones o entitats obligades a subministrar la
informació, com també la forma i els terminis en els quals
s'ha de subministrar.

Article 7.
Amb la finalitat de planificar i ordenar l'activitat
estadística de competència exclusiva de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, s'elaborarà el Pla d'Estadística de les Illes
Balears (PEIB), que serà el marc obligat per al desenvolupament
d'aquesta activitat.

g) El dret, si procedeix, a obtenir compensació econòmica
per les despeses que es derivin del subministrament de la
informació.
h) La forma, el termini i l'òrgan encarregat de difondre
l'estadística.

3732

BOPIB núm.134 - 29 d'abril del 1994

Article 12.

Secció 2a. De l'aprovació del resultats.

1. Les estadístiques d'interès específic per a les entitats
territorials i per als altres organismes públics es podran incloure
al Pla d'Estadística de les Illes Balears.

Article 16.

2. Són requisits per incorporar-les-hi:
a) Sol.licitud adreçada a la Conselleria amb
competències estatutàries en matèria d'estadística.

1. L'aprovació dels resultats estadístics de les activitats
incloses en el Pla d'Estadística es farà d'acord amb el que aquest
disposi, i correspon a l'Institut Balear d'Estadística, que els posarà
en coneixement del Consell de Govern.

b) Memòria explicativa en la qual es detallin les
característiques i l'interès públic de l'estadística.

2. Els resultats de les estadístiques oficials seran, una
vegada publicats al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma,
d'aplicació obligatòria a les relacions i situacions jurídiques en les
quals la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tingui
competència per imposar-los.

c) Memòria econòmica i cost que assumeix l'entitat
interessada.

Capítol III. Principis i garanties de l'activitat estadística.

d) Informe de l'Institut Balear d'Estadística i de les
conselleries afectades.

Secció 1a. Del principi d'interès públic.
Article 17.

3. De la mateixa manera, les corporacions i associacions
que representin interessos sectorials podran sol_licitar, amb els
mateixos requisits de l'apartat anterior, la inclusió d'estadístiques
d'interès públic en el Pla d'Estadística de les Illes Balears.

Aquesta llei protegeix les estadístiques elaborades per
motius d'interès públic, tenint tal consideració les incloses en el Pla
d'Estadística i aquelles a les quals fa referència l'article 9è. d'aquesta
llei.

Article 13.
Secció 2a. Dels principis d'objectivitat i de correcció tècnica.
1. Les estadístiques elaborades per les entitats territorials
i per altres organismes públics, no incloses en el Pla ni en els
programes estadístics anuals, podran ser homologades per l'Institut
Balear d'Estadística si s'adapten a les normes tècniques establertes
pel Govern.
2. Pel que fa als estudis subvencionats per
l'Administració pública, l'activitat estadística estarà sotmesa a les
normes tècniques establertes pel Govern, a proposta dels òrgans
competents en la matèria.
3. En la difusió del resultat d'aquestes estadístiques no
incloses en el Pla d'Estadística de les Illes Balears es farà constar
si estan o no homologades per l'Institut Balear d'Estadística.
Article 14.

Article 18.
1. Les estadístiques s'elaboraran amb criteris que respectin
els principis d'objectivitat, i d'acord amb les bases científiques que
n'assegurin la correcció tècnica.
2. L'Institut Balear d'Estadística tindrà la capacitat
necessària per garantir la neutralitat operativa en l'aplicació de la
metodologia estadística, la publicació i la difusió dels resultats i en
la preservació del secret estadístic.
Article 19.
L'Institut Balear d'Estadística dictarà i publicarà les
normes tècniques que contribueixin a homogeneïtzar l'activitat
estadística pública. Aquestes normes seran d'obligat compliment per
a l'elaboració de les estadístiques i s'hauran d'ajustar a les de
l'Administració de l'Estat i a les de la Unió Europea.

Només tindran la consideració d'estadístiques oficials les
contingudes en el Pla d'Estadística de les Illes Balears o en els
programes estadístics anuals, com també les contemplades a
l'article 9è. que hagin estat homologades en la forma que preveu
l'article anterior.

Secció 3a. Dels principis d'obligatorietat de la col.laboració
ciutadana i de respecte a la intimitat.

Article 15.

Article 20.

1. En matèria d'estadística, correspon a l'Institut Balear
d'Estadística la representació del Govern de la Comunitat
Autònoma davant les altres administracions públiques.

Gaudeixen del privilegi d'obligatorietat de la col.laboració
ciutadana les següents activitats estadístiques:
a) Les incloses en el Pla d'Estadística de les Illes Balears.

2. L'Institut d'Estadística de les Illes Balears podrà
establir convenis de cooperació amb altres administracions
públiques, subscrits, si és el cas, pels corresponents organismes
d'estadística.

b) Les que, no estant incloses en el Pla d'Estadística de les
Illes Balears, hagin estat aprovades d'acord amb el que
preveu l'article 9è. de la present llei.
c) Les previstes en els convenis de col.laboració als quals
fa referència l'article 15è. d'aquesta llei.
d) Les activitats d'elaboració, conservació o actualització
d'arxius i registres administratius, quan aquests
constitueixen una font d'informació estadística.
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3. L'empara, per a les dades sol.licitades amb finalitats
estadístiques, té efecte des del moment en què la persona
subministra la informació i tindrà una durada de cent anys. Les
dades d'origen administratiu queden emparades pel secret estadístic,
dins els òrgans estadístics, des del moment de la seva incorporació.

Estan obligades a facilitar les dades estadístiques amb
exactitud i dins els terminis fixats per l'Institut Balear d'Estadística
totes les persones, amb independència de la seva naturalesa física
o jurídica, privada o pública, sigui quina sigui la seva nacionalitat,
sempre que tinguin el domicili o la residència, o exerceixin la seva
activitat dins el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. La informació podrà tenir per objecte activitats dutes a
terme fora del territori esmentat si així ho requerissin les finalitats
perseguides per l'estadística i estàs previst a les normes
reguladores.

4. Les dades a les quals es fa referència als apartats
anteriors només es podran consultar quan ho autoritzin
expressament els afectats o excepcionalment les podrà consultar qui
acrediti interès legítim a l'efecte d'anàlisi històrica, sempre que
hagin transcorregut almenys setanta-cinc anys des del
subministrament de la informació.

La mateixa obligació tenen totes les administracions
públiques situades a les Illes Balears, pel que fa referència a les
seves activitats dins aquest territori.

5. En el cas de dades relatives a persones jurídiques,
segons les característiques de cada enquesta, es podran establir
períodes inferiors de durada de l'empar del secret estadístic.

Article 22.

Article 26.

En demanar la informació s'haurà de proporcionar a
l'interessat informació sobre la naturalesa, les característiques i les
finalitats de l'enquesta, l'obligatorietat i les sancions que es poden
imposar en el cas que no hi col.labori o que faciliti dades falses,
inexactes, incompletes o fora de termini, com també la protecció
que li proporciona el secret estadístic.

Tenen obligació de mantenir el secret estadístic totes les
persones, les organismes o les institucions que intervinguin en el
procés estadístic. Aquest deure es mantindrà fins i tot després que
les persones obligades a guardar-lo concloguin les seves activitats
professionals o la seva vinculació als serveis estadístics.
Article 27.

Article 23.
Els qüestionaris no podran incloure preguntes que
tinguin relació amb l'honor, la intimitat personal o familiar i les
conviccions religioses o polítiques de l'informant, llevat que per
la manera en què es reculli la informació, es preservi el dret a la
intimitat dels informants. Es respectarà, en tot cas, el que disposa
l'article 18 de la Constitució espanyola.

L'obligació de mantenir el secret estadístic comporta que
les dades individuals de comunicació obligatòria no puguin ser fetes
públiques ni comunicades a cap altra persona o entitat pública o
privada, llevat que es tracti d'institucions vinculades pel secret
estadístic, i sempre que aquesta comunicació tingui com a única
finalitat una altra activitat de caràcter estadístic. Tal prohibició
s'aplica igualment a les dades que per la seva estructura permetin
obtenir a partir d'elles informacions individualitzades.

Article 24.
Article 28.
D'acord amb el que disposa l'article 11, apartat g)
d'aquesta llei, les normes reguladores de cada estadística
assenyalaran, si escau, el dret de l'informant a obtenir
compensació econòmica per les despeses que es derivin del
subministrament de la informació, quan aquestes despeses
procedeixin de l'exigència de suport informàtic o d'un altre
sistema d'informació que tingui una complexitat tècnica especial
o que obligui a una recopilació prèvia de dades que no es troben
a disposició de l'administració ordinària de l'informant en la forma
demandada.

1. Les dades sol.licitades amb finalitats estadístiques no
podran ser utilitzades, en cap cas, per a altres finalitats.
2. Per tal de salvaguardar el secret estadístic, abans de
processar qualsevol informació, se'n separaran aquelles dades que
possibilitin la identificació individual.
3. Les dades que serveixin per identificar els informants
es destruiran quan la seva conservació deixi de ser necessària per al
desenvolupament de les operacions estadístiques.

Secció 4a. Del secret estadístic.
Article 29.
Article 25.
1. A efectes d'aquesta llei, s'entén per secret estadístic el
coneixement que una persona té com a conseqüència de l'activitat
estadística i el qual té l'obligació de no divulgar o comunicar.
2. Quedaran emparats pel secret estadístic totes les dades
d'Índole privada, personal, familiar, econòmica i financera que
s'utilitzin en l'activitat estadística, que pertanyin a persones tant
físiques com jurídiques.

L'incompliment del deure del secret estadístic donarà lloc
a l'obligació d'indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats
independentment de les responsabilitats de qualsevol naturalesa que
corresponguin d'acord amb l'ordenament jurídic general i
especialment amb la potestat sancionadora a la qual es refereix el
capítol IV del títol I d'aquesta llei.
Secció 5a. De la publicitat dels resultats estadístics.
Article 30.
Els resultats de tota l'activitat estadística realitzada per
l'Institut Balear d'Estadística o per qualsevol altre organisme públic
amb el qual hi tingui un conveni de col.laboració, inclosos o no en
el Pla d'Estadística, seran públics.
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Article 31.

a) La reincidència a cometre infraccions lleus.

La publicació o difusió dels resultats estadístics es farà
sempre de manera global, sense fer referències de caràcter
individual, d'acord amb les normes reguladores del secret
estadístic.

b) No facilitar les dades, o proporcionar-les incompletes,
sempre que hi hagués el requeriment al qual es fa
referència a l'apartat 1.b).
3. Són infraccions molt greus:

Article 32.
a) La reincidència a cometre infraccions greus.
Els resultats estadístics obtinguts per activitat estadística
pròpia o assumits per qualsevol entitat sotmesa a aquesta llei seran
publicats des del mateix moment en què siguin aprovats.
Qualsevol persona en pot demanar una certificació, que li enviaran
per escrit, en suport informàtic o per qualsevol altre mitjà, segons
les característiques de la sol.licitud.

b) El subministrament de dades falses, tant si són de
comunicació voluntària com si són de comunicació
obligatòria, quan s'hi pugui imputar malícia o negligència
greu.

Article 33.

c) El subministrament d'informació estadística mitjançant
suplantació de personalitat.

L'Institut Balear d'Estadística és l'únic organisme
habilitat per emetre certificacions oficials de les estadístiques
incloses en el pla o de les realitzades d'acord amb el que preveu
l'article 9è. d'aquesta llei, sempre que no estigui previst quelcom
diferent a les corresponents normes reguladores.

Article 37.
Les infraccions comeses pel personal que fa l'activitat
estadística es podran considerar lleus, greus o molt greus:
1. Són infraccions lleus:

Article 34.
La publicació i difusió de les estadístiques realitzades
per l'Institut Balear d'Estadística serà gratuïta. Excepcionalment,
d'acord amb el suport i el nivell de disgregació que es demani,
l'Institut Balear d'Estadística podrà establir uns preus que
figuraran en les respectives normes reguladores.
Capítol IV. Règim de sancions.
Article 35.
Són infraccions administratives en matèria d'estadística
les accions i omissions voluntàries contràries a les disposicions
contingudes en aquesta llei, i poden ser-ne autors tant els subjectes
a l'obligació de la col.laboració com el personal que fa l'activitat
estadística.

a) La incorrecció amb les persones subjectes al
compliment del principi d'obligatorietat de col.laboració
ciutadana.
b) El descuit o la negligència en la realització de l'activitat
estadística.
c) La falta de notificació, o la notificació incompleta de
les normes que s'ha d'observar en l'emplenament dels
qüestionaris i les sancions que es podran imposar per
incomplir-les.
2. Són infraccions greus:
a) La reincidència a cometre infraccions lleus.
b) Incomplir les normes tècniques aprovades.

Article 36.
Les infraccions comeses pels subjectes a l'obligació de
la col.laboració es podran considerar lleus, greus o molt greus:

c) Incomplir l'obligació d'informar dels resultats
estadístics.
3. Són infraccions molt greus:

1. Són infraccions lleus:
a) La reincidència a cometre infraccions greus.
a) No proporcionar la informació, o fer-ho de forma
incompleta, sempre que no causés un perjudici greu.
b) Subministrar informació fora de termini, si hi hagués
requeriment previ de l'òrgan estadístic formalment
notificat, sempre que no doni lloc a un perjudici greu.

b) Difondre o comunicar a persones no autoritzades dades
individualitzades emparades pel secret estadístic.
c) Comunicar dades a persones no obligades a preservar
el secret estadístic, de manera que se'n pugui extreure
informació confidencial sobre dades personals.

2. Són infraccions greus:
d) Exigir informació per a l'elaboració d'estadístiques
sense l'existència de les corresponents normes reguladores
o sense donar la necessària informació sobre aquestes.
e) La utilització, per a finalitats diferents de les
pròpiament estadístiques, de dades personals obtingudes
pels serveis estadístics.
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Article 38.

TÍTOL II. L'ORGANITZACIÓ ESTADÍSTICA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Les infraccions comeses seran objecte de sanció
administrativa, prèvia instrucció del corresponent expedient
sancionador, sense perjudici de l'exigència de responsabilitats
civils i penals en què incorrin els infractors.

Capítol I. Disposicions generals.

Article 39.

Article 42.
L'organització estadística de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears estarà constituïda per:

Les infraccions lleus i greus les sancionarà el director de
l'Institut Balear d'Estadística, i les molt greus, el Consell de
Govern de la Comunitat Autònoma.

a) L'Institut Balear d'Estadística.

Article 40.

b) Els òrgans estadístics que es puguin crear, d'acord amb
aquesta llei, a les conselleries, els organismes, les entitats
o empreses dependents del Govern de la Comunitat
Autònoma.

1. Seran aplicables les sancions següents:
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de
10.000 a 50.000 pessetes.

c) Les unitats estadístiques de les entitats locals.
Capítol II. L'Institut Balear d'Estadística.

b) Les infraccions greus seran sancionades amb multes
de 50.001 a 500.000 pessetes.

Article 43.

c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb
multes de 500.001 a 5.000.000 de pessetes.

1. Per aquesta llei es crea l'Institut Balear d'Estadística,
que es configura com un organisme autònom administratiu amb
personalitat jurídica pròpia.

2. Les quanties de les sancions podran ser revisades per
les lleis anuals de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears

2. L'Institut Balear d'Estadística quedarà adscrit a la
Conselleria amb competències estatutàries en matèria d'estadística.

3. Les infraccions en les quals l'infractor hagi obtingut
un benefici econòmic superior a la multa màxima indicada al punt
1, se sancionaran amb una multa que pot arribar fins al doble del
benefici obtingut.
4. En tot cas, per a la graduació de sancions aplicables
es tindrà en compte la transcendència de la infracció i la
naturalesa dels danys i perjudicis causats a terceres persones i als
serveis estadístics.
5. S'entendrà per reincidència la comissió d'una infracció
anàloga a la que va motivar la sanció en el termini dels dos anys
següents a la seva notificació. En aquest supòsit, es requerirà que
la primera resolució sancionadora hagi adquirit fermesa en la via
administrativa.
Article 41.
1. Les infraccions lleus prescriuen als sis mesos, les
greus, a l'any, i les molt greus, al dos anys.
2. El termini de prescripció començarà a comptar des del
dia en què es cometi la infracció, excepte en el cas de les
infraccions continuades, en què l'inici del termini de prescripció
començarà el darrer dia en què s'hagi comès la infracció.
3. La prescripció s'interromprà pel començament, amb
coneixement de l'interessat, del procediment sancionador i tornarà
a computar el termini en el cas que l'expedient resti paralitzat
durant més de tres mesos per causes no imputables al presumpte
infractor.

Article 44.
Són funcions de l'Institut Balear d'Estadística:
1) Elaborar l'avantprojecte de Pla d'Estadística de les Illes
Balears i els programes estadístics anuals.
2) Realitzar les activitats estadístiques encomanades a
l'Institut en el Pla d'Estadística de les Illes Balears i en els
programes estadístics anuals, com també qualssevol altres
que legalment li puguin encomanar.
3) Promoure, dirigir i coordinar l'activitat estadística dels
diferents òrgans estadístics de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
4) Col.laborar, en matèria d'estadística, amb les entitats
locals, amb altres comunitats autònomes, amb
l'Administració de l'Estat, amb organismes superestatals
i amb qui es cregui convenient per al desenvolupament de
l'activitat estadística.
5) Promoure la normalització metodològica per a
l'activitat estadística de la Comunitat Autònoma i la
coordinació amb les estadístiques estatals i de les
comunitats europees.
6) Promoure, impulsar i fomentar la investigació
estadística, com també la formació i el perfeccionament
professional del personal estadístic.
7) Promoure l'obtenció, el coneixement i la difusió de les
estadístiques referides a les Illes Balears o a qualssevol
dels territoris que les componen, que contribueixin a un
millor coneixement de la seva realitat.
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8) Informar, preceptivament, tots els projectes de
realització d'activitats estadístiques que promogui el
Govern Balear.

Capítol IV. Activitat estadística de les entitats locals.

9) Estendre certificacions dels resultats de les
estadístiques incloses en el Pla d'Estadística de les Illes
Balears i en els programes estadístics anuals.

1. És competència de les entitats locals el
desenvolupament de l'activitat estadística relativa als àmbits
territorials i competencials propis de la seva gestió. En tot cas,
aquesta activitat s'haurà d'ajustar a la normativa tècnica de l'Institut
Balear d'Estadística per facilitar la comparació i agregació de les
dades a nivell de comunitat autònoma i d'estat.

10) Promoure, coordinar, desenvolupar i gestionar la
creació i el manteniment de bases de dades sobre la
informació estadística d'interès públic per a les Illes
Balears.
11) Prestar serveis de recopilació, emmagatzemament i
difusió de la documentació estadística de què es disposi.

Article 47.

2. Les entitats locals presentaran prèviament un informe
a l'Institut Balear d'Estadística sobre les estadístiques que faran, per
poder d'aquesta manera coordinar la informació.
Article 48.

12) Representar el Govern Balear en matèria
d'estadística.
13) Ser l'òrgan encarregat de rebre la informació que
enviï a la Comunitat Autònoma l'INE i el dipositari del
deure del secret estadístic.
14) Qualsevol altra funció estadística que les normes no
atribueixin específicament a un altre organisme i totes
les que li encarreguin expressament.

1. L'Institut Balear d'Estadística facilitarà a les entitats
locals, prèvia petició, la informació que necessitin per poder
elaborar les seves estadístiques.
2. De la mateixa manera, les entitats locals facilitaran a
l'Institut Balear d'Estadística la informació necessària per a
l'elaboració d'estadístiques d'interès públic.

Capítol III. Òrgans estadístics departamentals.

3. D'acord amb la col.laboració a la qual es fa referència
als apartats anteriors, establirà en cada cas la compensació
econòmica pel treballs realitzats.

Article 45.

Article 49.

1. Per tal de promoure el desenvolupament estadístic de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també
l'aprofitament de les potencialitats estadístiques existents, es
crearan òrgans estadístics a les conselleries, els organismes, les
entitats o empreses dependents del Govern de la Comunitat
Autònoma.

Per a la realització de l'activitat estadística pròpia, es
constituirà a cada entitat local una unitat especialitzada d'estadística
que estarà subjecta al secret estadístic.

2. La creació i regulació d'aquests òrgans es determinarà
reglamentàriament.
Article 46.
Els òrgans estadístics als quals fa referència l'article
anterior, en el desenvolupament de les seves activitats, tindran les
següents funcions:

Article 50.
Les entitats locals podran demanar la inclusió
d'estadístiques que els interessin en el Pla d'Estadística de les Illes
Balears. La sol.licitud anirà acompanyada d'una memòria
explicativa de l'interès públic de l'estadística, que n'inclourà també
les característiques, una memòria econòmica, una proposta de
finançament i un projecte de normes reguladores.
Article 51.

1. Elaborar estadístiques pròpies.

1. L'aprovació dels resultats de l'activitat estadística de les
entitats locals no incloses en el Pla la farà el ple del respectiu òrgan
de govern.

2. Elaborar les estadístiques, o les parts, que els assignin
el Pla d'Estadística de les Illes Balears i els programes
estadístics anuals.

2. En la difusió dels resultats es farà constar si els resultats
han estat homologats o no per l'Institut Balear d'Estadística.

3. Col.laborar amb l'Institut Balear d'Estadística en
l'elaboració del Pla d'Estadística de les Illes Balears i
dels programes estadístics anuals.

Capítol V. Els òrgans consultius.
Secció 1a. El Consell d'Estadística de les Illes Balears.

4. Publicar els resultats de les estadístiques pròpies
després de remetre'ls a l'Institut Balear d'Estadística
perquè els homologui.
5. Col.laborar amb l'Institut Balear d'Estadística en la
creació i el desenvolupament de bases de dades sobre la
informació estadística i en la recopilació i
emmagatzemament de documentació estadística.

Article 52.
Es crea el Consell d'Estadística de les Illes Balears com a
màxim òrgan consultiu de l'activitat estadística de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per assegurar la relació entre
l'Administració, els tècnics i els usuaris de la informació estadística.
Article 53.

6. Analitzar les necessitats estadístiques pròpies.
Es consultarà el Consell d'Estadística de les Illes Balears
sobre:
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1. L'avantprojecte del Pla d'Estadística de les Illes
Balears, sobre el qual emetrà un informe preceptiu en el
termini de dos mesos des que l'hi trameti l'Institut Balear
d'Estadística.
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Article 57.
El servei de consultaria i assessorament científic i
tecnològic de l'activitat estadística de les Illes Balears serà consultat
sobre:

2. Els programes estadístics anuals.
3. El contingut del banc de dades estadístics i l'accés
dels usuaris a la informació.
4. Els possibles conflictes de competència entre els
òrgans estadístics de la Comunitat Autònoma i altres.
5. Qualsevol altra qüestió que li presenti el Consell de
Govern o l'Institut Balear d'Estadística.
Article 54.

2. Els programes estadístics anuals.
3. L'adequació i utilització dels conceptes, definicions,
classificacions, codis i nomenclatures utilitzats en l'organització de
l'activitat estadística.
4. Les biblioteques de programes estadístics.

El Consell d'Estadística de les Illes Balears estarà format
pels membres següents:
a) El President, que serà qui ostenti la titularitat de la
conselleria amb competències estatutàries en matèria
d'estadística.
b) El Vice-president, que serà el director de l'Institut
Balear d'Estadística.
c) El Director del Departament de
Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

1. L'avantprojecte del Pla d'Estadística de les Illes Balears,
sobre el qual emetrà un informe preceptiu en el termini de dos
mesos des de que l'hi trameti l'Institut Balear d'Estadística.

5. L'adequació dels mitjans materials per resoldre els
problemes particulars que es presentin en cada cas.
6. El subministrament dels recursos de càlcul.
Disposició derogatòria.
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei queden
derogades totes aquelles disposicions de rang inferior o igual que
s'hi oposin.

Ciències

d) Un representant de cada conselleria.
e) Dos representants de l'Administració local.
f) Dos representants de les organitzacions empresarials
elegits per les organitzacions més representatives.
g) Dos representants de les organitzacions sindicals,
elegits per les organitzacions més representatives.
h) Un funcionari de l'Institut Balear d'Estadística, que
farà de secretari de la Comissió, amb veu però sense vot.

Disposició transitòria primera.
En un termini no superior als nou mesos a partir de
l'entrada en vigor de la present llei, el Govern de la Comunitat
Autònoma presentarà al Parlament un projecte del Pla d'Estadística
de les Illes Balears.
Disposició transitòria segona.
En un termini màxim de tres mesos a partir de l'entrada en
vigor d'aquesta llei es constituirà el Consell d'Estadística de les Illes
Balears, i en un termini no superior als cinc mesos el Consell
d'Estadística aprovarà el seu reglament de funcionament intern.
Disposició final.

Article 55.
L'organització i el funcionament del Consell
d'Estadística de les Illes Balears els determinarà el seu reglament.
Secció 2a. Servei de consultaria i assessorament científic i
tecnològic.

Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de l'any
següent de la seva aprovació pel Parlament de les Illes Balears.
Palma, 20 d'abril del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

Article 56.
La consultaria i l'assessorament científic i tecnològic de
l'activitat estadística de les Illes Balears estan encomanats a l'
Universitat de les Illes Balears..a través del Departament de
Ciències Matemàtiques i Informàtica i del Servei de Càlcul.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1777/94, del Grup Parlamentari PSM I EEM, al
Govern de la CA , relativa a política en matèria de transferències
corrents, de capital i inversions reals de la Presidència i Vicepresidència del Govern (Mesa de 26 d'abril del 1994).

3738

BOPIB núm.134 - 29 d'abril del 1994

RGE núm. 1789/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA, relativa a l'execució del programa d'inversions
en carreteres (Mesa de 26 d'abril del 1994).
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM I EEM
presenta la següent moció subsegüent a la Interpel•lació RGE núm.
970/94, relativa a política del Govern en matèria de promoció del
voluntariat social.

A)

1.- El Govern de les Illes Balears crearà la Coordinadora
d'organitzacions de voluntariat social de les Illes Balears, adscrita
a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM I EEM interpel•la el Govern sobre la política
en matèria de transferències corrents, de capital i inversions reals
de la Presidència i Vice-presidència del Govern.

2.- El Govern de les Illes Balears crearà i regularà
l'establiment d'un registre general de les organitzacions de
voluntariat, en coordinació amb els consells insulars i els
ajuntaments.

Palma, a 21 d'abril del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA interpel•la el Govern sobre l'execució
del programa d'inversions en carreteres.
Palma, a 20 d'abril del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1775/94, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 970/94, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a política
del Govern en matèria de promoció del voluntariat social (Mesa de
26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1788/94, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 720/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
conseqüències i responsabilitats polítiques de la sentència del
Tribunal Suprem per prevaricació (Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1793/94, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 1231/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
mesures de regeneració i d'impuls democràtic de les institucions de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Mesa de 26 d'abril del
1994).

3.- El Govern de les Illes Balears establirà els requisits
necessaris per tal que les organitzacions de voluntariat es puguin
inscriure al registre general d'organitzacions de voluntariat de la
CAIB.
4.- El Govern de les Illes Balears arbitrarà els mecanismes
adients per tal de simplificar i abaratir les assegurances contra els
accidents i les malalties que es relacionin amb el desenvolupament
de les activitats del voluntariat social.
5.- El Govern de les Illes Balears instituirà el fons per al
desenvolupament del voluntariat, orientat a sostenir financerament
els projectes de les organitzacions inscrites al registre general
d'organitzacions de voluntariat de la CAIB.
6.- El Govern de les Illes Balears declararà l'exempció de
les taxes i tributs dependents de l'administració autonòmica per a les
organitzacions de voluntariat social.
7.- El Govern de les Illes Balears gestionarà l'exempció
dels imposts i taxes estatals i de les administracions locals per a les
organitzacions de voluntariat social.
8.- El Govern de les Illes Balears publicarà un informe
anual sobre l'evolució i l'estat del voluntariat a les Illes Balears, així
com de l'actualització de les normatives estatals i les internacionals.
9.- El Govern de les Illes Balears publicarà un butlletí
informatiu i promourà altres iniciatives orientades a la formació de
notícies relacionades amb l'àmbit del voluntariat.
10.- El Govern de les Illes Balears promourà, amb una
freqüència triennal, una conferència del voluntariat, on participin
totes les organitzacions i institucions públiques.
11.- El Govern de les Illes Balears planificarà una
campanya a nivell de les Illes Balears per a captació de voluntaris,
tenint en compte els col•lectius especialment motivats pel tema.
Palma, a 21 d'abril del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
presenta la següent moció subsegüent a la Interpel•lació RGE núm.
720/94, relativa a conseqüències i responsabilitats polítiques de la
sentència del Tribunal Suprem per prevaricació.
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1.- El Parlament de les Illes Balears considera el
President de la Comunitat, Sr. Gabriel Cañellas Fons, responsable
polític de les actuacions delictives en matèria de contractació que
donaren lloc a la condemna per prevaricació del conseller de la
Funció Pública Sr. Joan Simarro, del director general de Personal
Sr. Melcior Mairata, i del secretari general tècnic Sr. Joaquim
Legaza, per Sentència núm. 2359/93 de la Sala Segona del
Tribunal Suprem de 26 de gener del 1994, i l'insta a extreure
d'aquesta responsabilitat les corresponents conseqüències
polítiques.
2.- El Parlament de les Illes Balears reprova el conseller
d'Agricultura, Sr. Pere Morey com a principal beneficiari, en la
persona de la seva esposa Sra. Joana Maria Solivellas Sureda, dels
fets delictius que donaren lloc a la Sentència núm. 2359/93 de la
Sala Segona del Tribunal Suprem de 26 de gener del 1994, que
condemnà per prevaricació el conseller de la Funció Pública Sr.
Joan Simarro, el director general de Personal Sr. Melcior Mairata,
i el secretari general tècnic Sr. Joaquim Legaza, i l'insta a
presentar la seva dimissió com a membre del Govern.
Palma, a 22 d'abril del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
SOCIALISTA presenta la següent moció subsegüent a la
Interpel•lació RGE núm. 1231/94, relativa a les mesures de
regeneració i d'impuls democràtic de les institucions de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
1.- El Parlament de les Illes Balears, a la vista de la nova
condició minoritària de l'únic grup que va votar la Investidura del
president Sr. Gabriel Cañellas Fons, com a conseqüència de la
ruptura de la coalició PP-UM, insta el president de la comunitat a
presentar la qüestió de confiança.
2.- El Parlament de les Illes Balears condemna la
pràctica del transfuguisme i demana a totes les forces polítiques
que contribueixin al seu aïllament, i que renunciïn de forma
expressa al suport de trànsfugues per crear o alterar majories a
qualsevol institució política de les Illes Balears.
3.- El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar una
reforma del Reglament que elimini les disposicions que encara
suposen incentiu i privilegi per al diputat trànsfuga, respectant del
que constitueix el nucli bàsic dels drets individuals del diputat.
4.- El Ple del Parlament de les Illes Balears reclama el
compliment de la disposició final primera de la Llei 1/1993, de 10
març, del Síndic de Greuges de les Illes Balears, i en aquest sentit
insta el president del Parlament de les Illes Balears a iniciar de
forma immediata el procediment per nomenar el primer síndic de
greuges.
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5.- El Ple del Parlament de les Illes Balears reclama
l'aplicació de la Llei de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, i insta el president de la cambra a iniciar, de forma
immediata, el procediment per nomenar els primers síndics de
comptes.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentar, en el termini màxim de tres mesos, un
projecte de llei d'incompatibilitats d'alts càrrecs, que estableixi per
a aquests un règim de dedicació absoluta i excloent i que garanteixi
que durant, com a mínim, els dos anys següents a la data del seu
cessament s'abstendran de desenrotllar activitats privades
relacionades amb qüestions sobre les quals hagin pres decisió durant
el seu mandat.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentar, en el termini màxim de tres mesos, un
projecte de llei de creació del registre públic de contractes,. en el
qual s'inscriguin les especificacions de tots els contractes
administratius de la Comunitat, tant de la pròpia administració, com
de les empreses públiques.
8.- El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar una
reforma del Reglament que flexibilitzi les exigències per la creació
de comissions d'investigació, i que asseguri el caràcter públic de les
seves sessions, llevat en qüestions protegides per la legislació de
secrets oficials.
9.- El Ple del Parlament de les Illes Balears reclama del
president de la cambra una aplicació estricta i literal dels articles
158.3 i 152 del Reglament, en relació a la resposta de preguntes
orals i d'interpel•lacions dirigides al president de la Comunitat, en
la seva condició de membre del Govern.
Palma, a 23 d'abril del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 1721/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan B. Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a criteris per
a la Comissió per a la commemoració de l'Any de l'Arxiduc (Mesa de
26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1722/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan B. Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a difusió del
tríptic "Balears", editat per Ibatur (Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1725/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a projecte
d'ampliació del port esportiu de s'Estanyol (Mesa de 26 d'abril del
1994).
RGE núm. 1736/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a cursos per a
formació de voluntariat social (Mesa de 26 d'abril del 1994).
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RGE núm. 1754/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitats pressupostàries destinades per a la neteja dels espais
naturals protegits d'Eivissa (Mesa de 26 d'abril del 1994).

Aquesta ampliació afectarà el refugi de pescadors conegut
com "es Mollet"?
En aquest cas, en quina situació quedaran els usuaris d'es
Mollet?

RGE núm. 1755/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitats pressupostàries destinades per a la neteja dels espais
naturals protegits de Menorca (Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1756/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitats pressupostàries destinades per a la neteja dels espais
naturals protegits de Mallorca (Mesa de 26 d'abril del 1994).
Palma, a 26 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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.

Palma, a 19 d'abril del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
escrita.
Quins cursos ha organitzat la Conselleria de Governació
per formació de voluntariat social durant els anys 1991, 1992 i
1993?
On s'han realitzat aquests cursos? Quina ha estat
l'assistència a cadascun d'ells?
Palma, a 20 d'abril del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

Quins criteris s'han seguit per a la Comissió executiva
per a la commemoració de l'Any de l'Arxiduc?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins actes es tenen prevists?
E)
Palma, a 14 d'abril del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.

Quines quantitats pressupostàries ha destinat la Direcció
General de Medi Ambient a 1993 per a la neteja dels espais naturals
protegits d'Eivissa?
Palma, a 13 d'abril del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Quina ha estat la difusió del tríptic "Balears" editat per
Ibatur en el marc de la Campanya de normalització lingüística?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 14 d'abril del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
Té coneixement el Govern de les Illes Balears del
projecte d'ampliació del port esportiu de s'Estanyol?

Quines quantitats pressupostàries ha destinat la Direcció
General de Medi Ambient a 1993 per a la neteja dels espais naturals
protegits de Menorca?
Palma, a 13 d'abril del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines quantitats pressupostàries ha destinat la Direcció
General de Medi Ambient a 1993 per a la neteja dels espais
naturals protegits de Mallorca?
Palma, a 13 d'abril del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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RGE núm. 1746/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a beneficis
o pèrdues obtinguts per la societat "Hags-Swelek, S.A." durant el
1993 (Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1747/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a beneficis
o pèrdues obtinguts per la societat "Cosmètics Marivent, S.A." durant
el 1993 (Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1748/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a beneficis
o pèrdues obtinguts per la societat "Satelba, S.A." durant el 1993
(Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1749/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a beneficis
o pèrdues obtinguts per la societat "Fuchelman, S.A." durant el 1993
(Mesa de 26 d'abril del 1994).

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

RGE núm. 1750/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a beneficis
o pèrdues obtinguts per la societat "Bon Sossec, S.A." durant el 1993
(Mesa de 26 d'abril del 1994).

Ordre de Publicació

RGE núm. 1776/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a sol•licitud per
desprotegir l'ANEI dunes de Son Real (Mesa de 26 d'abril del 1994).

RGE núm. 1724/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a no remissió al
Parlament de la documentació referida a liquidacions per cànon de
sanejament d'aigües (Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1727/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a condicions per a
l'autorització del camp de golf "Golf de Ibiza, S.A." (Mesa de 26
d'abril del 1994).
RGE núm. 1740/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a partida pressupostària per al foment de les indústries del
reciclatge a 1994 (Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1741/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a subvencions per fomentar les inversions a la indústria del
reciclatge a 1994 (Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1742/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
beneficis o pèrdues obtinguts per la societat "Carotest Balear, S.A."
durant el 1993 (Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1743/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
beneficis o pèrdues obtinguts per la societat "Comercial Balear de
Multipropiedad, S.A." durant el 1993 (Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1744/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
beneficis o pèrdues obtinguts per la societat "Polivas, S.A." durant
el 1993 (Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1745/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
beneficis o pèrdues obtinguts per la societat "Centro de diagnóstico
prenatal y genética-médica S.A." durant el 1993 (Mesa de 26 d'abril
del 1994).

Palma, a 26 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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.
Per quins motius la Conselleria d'Economia i Hisenda no
remet al Parlament la documentació referida a liquidacions per
cànon de sanejament d'aigües, sol•licitada en dues ocasions?
Palma, a 19 d'abril del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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.
Ha fet la conselleria responsable alguna inspecció i amb
quin resultat al camp de golf "Golf de Ibiza, S.A." en relació al
compliment del condicionant contengut en l'informe favorable emès
per la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, que
preveia la construcció d'estanys per emmagatzemar 130.000 m3
d'aigües residuals depurades?
Palma, a 20 d'abril del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

Quins beneficis o pèrdues ha obtingut, durant el 1993, la
societat "Comercial Balear de Multipropiedad, S.A.", en la qual la
Societat Balear de Capital Risc, S.A. invertí 6 milions de pessetes?

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.
Amb càrrec a quina partida pressupostària ha
subvencionat el Govern de la Comunitat el foment a la inversió
d'indústries que es dediquen al reciclatge a 1994?

Palma, a 19 d'abril del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

Palma, a 20 d'abril del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.
Quins beneficis o pèrdues ha obtingut, durant el 1993, la
societat "Polivas, S.A.", en la qual la Societat Balear de Capital
Risc, S.A. invertí 25,24 milions de pessetes?

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.
Quines subvencions ha donat el Govern de la Comunitat
per fomentar les inversions d'indústries que es dediquen al
reciclatge a 1994?

Palma, a 19 d'abril del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

Palma, a 20 d'abril del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.
Quins beneficis o pèrdues ha obtingut, durant el 1993,
la societat "Carotest Balear, S.A.", en la qual la Societat Balear de
Capital Risc, S.A. invertí 13 milions de pessetes?
Palma, a 19 d'abril del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.
Quins beneficis o pèrdues ha obtingut, durant el 1993, la
societat "Centro de diagnóstico prenatal y genética médica, S.A.",
en la qual la Societat Balear de Capital Risc, S.A. invertí 7 milions
de pessetes?
Palma, a 19 d'abril del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.

Quins beneficis o pèrdues ha obtingut, durant el 1993, la
societat "Hags-Swelek, S.A.", en la qual la Societat Balear de
Capital Risc, S.A. invertí 10,5 milions de pessetes?
Palma, a 19 d'abril del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.
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Quins beneficis o pèrdues ha obtingut, durant el 1993,
la societat "Cosmètics Marivent, S.A.", en la qual la Societat
Balear de Capital Risc, S.A. invertí 6 milions de pessetes?
Palma, a 19 d'abril del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.
Ha rebut el Govern alguna petició per desprotegir,
totalment o parcialment, l'àrea natural d'especial interès de les dunes
de Son Real?

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.
Quins beneficis o pèrdues ha obtingut, durant el 1993,
la societat "Satelba, S.A.", en la qual la Societat Balear de Capital
Risc, S.A. invertí 15 milions de pessetes?
Palma, a 19 d'abril del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.
Quins beneficis o pèrdues ha obtingut, durant el 1993,
la societat "Fuchelman, S.A.", en la qual la Societat Balear de
Capital Risc, S.A. invertí 34,994 milions de pessetes?
Palma, a 19 d'abril del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.
Quins beneficis o pèrdues ha obtingut, durant el 1993,
la societat "Bon Sossec, S.A.", en la qual la Societat Balear de
Capital Risc, S.A. invertí 850 milions de pessetes?
Palma, a 19 d'abril del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, a 21 d'abril del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT
COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1732/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a exposició
pública dels expedients de declaració de BIC a cada consell insular
(Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1733/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a finalització de
l'expedient de declaració de BIC del camí de Cavalls (Mesa de 26
d'abril del 1994).
RGE núm. 1751/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer
i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a valoració de
l'acord pres entre Tui i Neckermann amb les qüestions de vendes
(Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1752/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer
i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a publicitat i
promoció de les segones residències (Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1753/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer
i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a "tour
operators" amb els quals l'Ibatur ha contractat publicitat en els fullets
(Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1757/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i
Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a situació del
POOT de Formentera (Mesa de 26 d'abril del 1994).
RGE núm. 1758/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i
Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tècnics
desplaçats a Formentera per estudiar el POOT d'aquesta illa (Mesa
de 26 d'abril del 1994).
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RGE núm. 1759/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i
Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a exposició
pública del POOT de Formentera (Mesa de 26 d'abril del 1994).

Ha valorat la Conselleria de Turisme l'acord pres entre Tui
i Neckermann amb les qüestions de vendes?
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

RGE núm. 1790/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures a
prendre per la reobertura d'establiments turístics en les degudes
condicions (Mesa de 26 d'abril del 1994).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant comissió.
No creu el Govern que els expedients de declaració de
Bé d'Interès Cultural referits a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, haurien de poder ser consultats en el consell insular
respectiu en la fase d'exposició pública?

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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme.
Pensa la Conselleria de Turisme fer publicitat i promoció
de les segones residències?
Palma, a 15 d'abril del 1994.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

Per quin motiu l'anunci d'obertura de la fase d'exposició
pública referida a la declaració del port de Maó com a BIC, remet
sols a les dependències de la Conselleria de Cultura a Palma com
a únic lloc on es pot consultar l'expedient?

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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme.

No creu el Govern que es dificulta l'accés dels
menorquins interessats en consultar aquest expedient si s'han de
desplaçar, per fer-ho, a Palma?

Amb quins tour operators ha contactat l'Institut Balear de
Promoció del Turisme (Ibatur) en els fullets?
Quin és el seu cost?

Quan serà conscient el Govern que les Illes Balears són
un territori discontinu?

Palma, a 15 d'abril del 1994.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

Palma, a 20 d'abril 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.
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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant comissió.

F)
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 Turisme la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.
En quina situació es troba la confecció del Pla director
sectorial d'ordenació de l'oferta turística de Formentera?

Quan pensa el Govern tenir finalitzat l'expedient de
declaració com a Bé d'Interès Cultural del camí de Cavalls de
Menorca?
Palma, a 20 d'abril del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 13 d'abril del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

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 Turisme la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.
S'han desplaçat a Formentera per fer feina sobre el terreny
els tècnics encarregats de redactar el Pla director sectorial
d'ordenació de l'oferta turística de Formentera?
Palma, a 13 d'abril del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.
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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 a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
A quina data podrà posar-se a exposició pública el Pla
director sectorial d'ordenació de l'oferta turística de Formentera?
Palma, a 13 d'abril del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.
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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant la Comissió de Turisme.
Quines mesures es prenen per part de la Conselleria de
Turisme per tal que establiments turístics que estaven tancats
durant els darrers anys estiguin en les degudes condicions abans
de tornar-los obrir?
Palma, a 14 d'abril del 1994.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1738/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a senyalització d'itineraris de muntanya (Mesa de 26 d'abril
del 1994).
RGE núm. 1739/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a estudi del sector tèxtil a Eivissa (Moda Adlib Eivissa)
(Mesa de 26 d'abril del 1994).
Palma, a 26 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 SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
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L'excursionisme, en les seves diverses modalitats, s'ha
convertit en un fenomen massiu a les Illes Balears. Aquesta forma
d'esplai, caracteritzada per la recerca d'un contacte directe amb la
natura, s'incrementa constantment, impulsada per les facilitats de
desplaçament combinades amb l'afany de sortir de les àrees urbanes
durant els dies festius, els caps de setmana i les vacances. És
particularment intens a Mallorca, on l'existència d'una gran ciutat i
d'àmplies zones de muntanya el fa particularment atractiu. A la
major de les Illes Balears l'excursionisme compta amb una llarga
tradició que ha donat lloc a la creació de societats que l'han impulsat
de forma organitzada. Per facilitar-ne la pràctica s'han editat
nombrosos llibres, fullets i mapes que permeten als excursionistes
el seguiment de rutes tradicionals i el coneixement precís de la gran
riquesa paisatgística i cultural de les àrees de muntanya.
La massificació de l'excursionisme -practicat alhora pels
residents i per nombrosos turistes- ha generat, però una conflictivitat
creixent, desconeguda quan es limitava a un fenomen minoritari.
Els milers d'excursionistes que de forma constant travessen
propietats particulars dóna lloc a topades freqüents amb els senyors
o amos de les possessions de muntanya. L'excursionisme fet sense
respecte és un element agressiu cap a les propietats que vulnera els
drets dels titulars o arrendataris de les possessions. La descurança
envers els tancaments de bestiar; la destrucció de parets, xarxes
metàl•liques i barreres; la substracció de fruits; entre altres, fan que
els senyors o arrendataris de bona part de les possessions de
muntanya hagin adoptat una actitud sistemàticament hostil enfront
dels excursionistes.
Atès que "la utilització adequada dels lleures" és, d'acord
amb l'article 10.10 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
competència exclusiva de la Comunitat Autònoma, urgeix una
intervenció ponderada de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports per tal que l'excursionisme pugui mantenir-se i incrementarse com una forma d'esplai, sense donar perjudicis als propietaris o
arrendataris de les possessions de muntanya.
Els excursionistes no disposen, avui per avui, d'una
senyalització sistemàtica a les zones de muntanya que els assabenti,
d'entrada, de les normes de conducta a observar en relació a les
propietats que travessen en les seves rutes. Tampoc troben plafons
informatius amb els elements paisatgístics o culturals que
descobriran al llarg dels seus itineraris. I ni tan sols existeixen comptades excepcions a part- les senyalitzacions adients per seguir
amb seguretat les diverses rutes de muntanya.
Per tal que les Illes Balears comencin a disposar d'una
senyalització semblant a altres països d'Europa que permeti la
pràctica de l'excursionisme amb coneixement dels valors
paisatgístics i culturals, amb total seguretat i amb un respecte ple
cap a les propietats, el Grup Parlamentari Socialista presenta a la
consideració del Ple la següent proposició no de llei:
"El Parlament de les Illes Balears acorda:
1.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports
elaborarà, en el termini de sis mesos, un pla de senyalització dels
itineraris de muntanya de les Illes Balears.
2.- El pla contendrà, entre d'altres, els següents elements:
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a) Plafons informatius a l'inici de cada ruta, indicatius de
les normes de conducta a observar pels excursionistes i
els elements paisatgístics i culturals de l'itinerari.
b) Senyals indicatius de la ruta i informatives dels punts
d'interès paisatgístic i cultural.

3.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports
destinarà, al llarg del 1994, una partida de 25 milions de pessetes
per fer efectiu l'inici del Pla de senyalització dels itineraris de
muntanya.
4.- Atès el nombre d'excursionistes, la serra de
Tramuntana i el massís d'Artà seran les àrees prioritàries a
senyalitzar en la primera fase del pla que, en fases successives,
abastarà la totalitat de les zones muntanyenques de les Illes
Balears.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes
a la Proposició de Llei RGE núm. 3106/93, relativa a patrimoni
històrico-artístic de la CAIB.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'abril del 1994, a la vista dels escrits RGE núms. 1731/94 i
1734/94, presentats pels grups parlamentaris PP-UM i PSM I EEM,
acordà ampliar el termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei
RGE núm. 3106/93, relatiu a patrimoni històrico-artístic de la CAIB
(publicat al BOPIB núm. 111, de 12 de novembre del 1993), fins al
proper dia 17 de maig del 1994 a les 13 hores.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

5.- Elaborat el pla, la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports el durà a terme a través dels ajuntaments de les àrees de
muntanya, els quals negociaran amb els propietaris de les
possessions la ubicació dels pannells informatius i dels elements
de senyalizació.
Palma, a 20 d'abril del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 1377/94

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.
És quasi una tradició pressupostària dotar anualment el
Patronat de la moda Adlib d'Eivissa i Formentera d'un pressupost
ampli, que contempla una celebració anual (setmana de la moda),
així com subvencionar activitats que es realitzen per part d'aquest
patronat. Tot això sense, en cap moment, racionalitzar i conèixer
quina és la realitat actual de l'esmentat sector. Per altra, la
Conselleria de Comerç va mostrar cert interès en poder saber
quina era actualment la representativitat del Patronat de la moda
i al mateix temps iniciar un debat seriós per definir el futur del
sector com a indústria tèxtil a Eivissa.
Per tot això, i amb l'interès de conèixer amb exactitud
quines són avui en dia les empreses tèxtils (i quines d'elles formen
part del Patronat de la moda); quin és el total de treballadors del
sector, el nombre de tallers de la facturació a l'interior i a
l'exterior, així com altres dades interessants per conèixer el
moment actual del sector, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a elaborar un estudi del sector tèxtil de la moda Eivissa
en el termini de sis mesos, el qual serà remès al Parlament per al
seu coneixement i debat si s'escau."
Palma, a 20 d'abril del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'abril del 1994, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1778/94,
presentat pel Grup Parlamentari PSM I EEM, mitjançant el qual se
sol•licita la retirada de la interpel•lació de referència, relativa a
política en matèria de transferències corrents i de capital de la
Presidència i Vice-presidència del Govern, publicada en el BOPIB
núm. 130, de 12 d'abril del 1994.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a retirada de la Moció RGE núm. 1700/94
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'abril del 1994, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1791/94,
presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se
sol•licita la retirada de la moció de referència, relativa a la gestió del
Govern de la CAIB en matèria d'activitats classificades, publicada en
el BOPIB núm. 132, de 22 d'abril del 1994..
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

4. INFORMACIONS

Relativa a retirada de les proposicions no de llei RGE
núms. 1232/94 i 985/94.

Ordre de Publicació

D)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'abril del 1994, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1737/94,
presentats pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual
se sol•licita la retirada de les proposicions no de llei de referència,
relatives a l'estudi del sector tèxtil a Eivissa (moda Adlib a Eivissa),
publicada en el BOPIB núm. 128, de 25 de març del 1994; i a
senyalització d'itineraris de muntanya, publicada en el BOPIB núm.
127, de 18 de març del 1994..
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
E)

A)
Relativa a substitucions a diverses comissions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'abril del 1994, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1787/94, presentat pel Grup Parlamentari MIXT, mitjançant el qual
es comuniquen les substitucions següents:
- Comissió d'Economia: L'Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort
substituirà l'Hble. Sr. Miquel Pascual i Amorós.
- Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals: L'Hble. Sr. Antoni
Pascual i Ribot substituirà l'Hble. Sr. Miquel Pascual i Amorós.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.
1272/94
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'abril del 1994, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1730/94,
presentat pel Grup Parlamentari PP-UM, mitjançant el qual se
sol•licita la retirada de la proposició no de llei de referència,
relativa a programa de vacunació de tota la població balear davant
de l'hepatitis B, publicada en el BOPIB núm. 128, de 25 de març del
1994..
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
Relativa a canvi de tramitació per a les proposicions no
de llei RGE núms. 1378/94, 2313/93, 1627/94, 1115/94, 1650/94,
978/94 i 1257/94.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'abril del 1994, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1735/94,
presentat pel Grup Parlamentari PSM I EEM, mitjançant el qual se
sol•licita que les proposicions no de llei de referència, relatives a
extensió a les Illes Balears de les emissions en sistema dual catalàcastellà del canal de televisió Tele-5 (publicada en el BOPIB núm.
130, de 12 d'abril del 1994), a mesures contra incendis forestals
(BOPIB núm. 98, de 8 de setembre del 1993), a adopció de mesures
per tal de prohibir la pesca amb xarxes de deriva (BOPIB núm. 132,
de 22 d'abril del 1994); a pagament de les indemnitzacions per
expropiacions de terrenys de l'autopista Palma-Inca (BOPIB núm.
128, de 25 de març del 1994); a l'incendi de l'autocar que
transportava escolars a l'institut d'Artà (BOPIB núm. 132, de 22
d'abril del 1994); a realització de proves preliminars de la
Universiada a les diferents illes (BOPIB núm. 127, de 18 de març
del 1994); i a normalització lingüística a l'esport (BOPIB núm. 128,
de 25 de març del 1994), siguin tramitades davant el Ple de la
Cambra.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 132.
- pàg. 3683. 4. Informacions. Apartats A) i B).
On diu: Palma, a 12 d'abril del 1994.
Ha de dir: Palma. a 19 d'abril del 1994.
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