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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSTES
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de juliol del 1994, admeté a tràmit la Proposta RGE núm.
2616/94, de la Comissió Tècnica Interinsular, relativa a atribució
de competències als consells Insulars en matèria de patrimoni
històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit
legal de llibres i esports.
Palma, a 26 de juliol del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
Pere Palau i Torres, Secretari de la Comissió Tècnica
Interinsular
CERTIFIC:
Que el Ple de la Comissió Tècnics Interinsular, en sessió
de dia 2 de maig del 1994, aprovà la proposta d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit
legal de llibres i esports, amb el text literal que es transcriu a
continuació:
PROPOSTA D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS
CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA DE PATRIMONI
HISTÒRIC, PROMOCIÓ SÒCIOCULTURAL, ANIMACIÓ
SÒCIOCULTURAL, DIPÒSIT LEGAL DE LLIBRES I
ESPORTS.
Exposició de motius
La Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears incideixen en l'estructuració institucional de les Illes
Balears. Ambdós textos normatius han permès,d'una banda,
configurar una administració pròpia dins cada illa (Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera) a través dels respectius consells
insulars, i de l'altra, la configuració de les Illes Balears com a
Comunitat Autònoma, amb una organització conjunta de caràcter
interinstitucional.
La Llei 5/1989, del 13 d'abril, de consells insulars, va
delimitar el marc d'aquests ens, configurats com òrgans
d'Administració Local i com institucions de la Comunitat
Autònoma, amb les previsions de competències que es preveuen
en l'Estatut d'Autonomia.
La Llei 9/1990, del 27 de juny, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'urbanisme4 i
habitabilitat va ser la primera passa del procés previst en l'Estatut
d'Autonomia.
L'esmentat procés continua, en aquest moments, amb les
competències de cultura i esports, a fi de fer realitat les previsions
estatutàries.

La present Llei d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de patrimoni històric, promoció sòciocultural,
animació sòciocultural, dipòsit legal de llibres i esports preveu
aspectes com el règim jurídic de les competències assumides, el
control i la coordinació i el finançament de les competències.
Article 1.- Objecte de la Llei.
En atenció a allò que estableixen els articles 39, apartats
6, 13, 17 i 19 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de
l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, i l'article12.3 de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, per aquesta Llei
s'atribueixen als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera, dins el seu àmbit territorial, i amb caràcter de pròpies,
totes les competències executives i de gestió assumides per la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb les
matèries següents:
1. Patrimoni històric
1.1 La tramitació i la resolució dels expedients de
conservació, consolidació, millora, restauració i rehabilitació del
patrimoni històric insular, com també la gestió dels plans que
formalitzi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb
l'Administració General de l'estat en execució d'instruments de
col•laboració.
1.2 La iniciació i la tramitació, exceptuant-ne la
declaració, dels procediments per a la declaració o la revocació com
d'interès cultural dels béns de titularitat pública o privada, regulats
pel Decret 94/1991, del 31 d'octubre.
1.4 La protecció del patrimoni arqueològic, inclosa la
concessió de les autoritzacions per realitzar excavacions,
prospeccions, investigacions o consultes en béns mobles o
immobles de caràcter històric, susceptibles de ser estudiats amb
metodologia arqueològica (art. 42 i 43 de la Llei 16/1985, del 25 de
juny).
1.5 La protecció del patrimoni etnogràfic.
1.6 L'atorgament de les autoritzacions preceptives, d'acord
amb la legislació sobre patrimoni històric, per realitzar
intervencions, remocions de terreny o tractaments en béns immobles
declarats d'interès cultural o que tenguin iniciat expedient
administratiu per a la declaració com a tals.
1.7 L'atorgament de les autoritzacions requerides a la
legislació vigent per realitzar intervencions, obres o tractaments en
béns mobles declarats d'interès cultural o que tenguin iniciat
expedient administratiu per a la declaració com a tals.
1.8 La recaptació d'informació per a l'elaboració del Cens
de béns del patrimoni documental de les Illes Balears i per a
l'elaboració del Catàleg col•lectiu del patrimoni bibliogràfic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
1.9 L'emissió de l'informe preceptiu i vinculant sobre els
instruments de planejament que han de redactar els municipis en
què es troben conjunts històrics, sitis històrics, o zones
arqueològiques, declarats d'interès cultural (art. 20.1 de la Llei
16/1985, del 25 de juny).
1.10 L'autorització prèvia a l'atorgament de llicències o
l'execució de les llicències atorgades per a la realització d'obres o
intervencions en conjunts històrics, sitis històrics o zones
arqueològiques, abans de l'aprovació de l'instrument de planejament
a què es refereix l'epígraf anterior (art. 20.3 de la Llei 16/1985, del
25 de juny).
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1.11 La vigilància i el control de les obligacions que
competeixen als ajuntaments, en virtut del que disposa l'article
20.4 de la Llei 16/1985, del 25 de juny.
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2 Promoció sòciocultural
2.1 El foment i la difusió de la música i de la dansa i la
promoció de la creativitat.

1.12 L'atorgament de l'autorització administrativa
preceptiva abans de l'enderrocament d'un bé immoble declarat
d'interès cultural, després de la incoació d'expedient de runa i amb
les limitacions preceptuades en l'article 24 de la Llei 16/1985, del
25 de juny.

2.2 La promoció de les entitats musicals i l'organització i
la promoció de manifestacions de tota classe en aquesta àrea, com
també la conservació del patrimoni musical.

1.13 La declaració de suspensió d'obres de domiciliació
total o parcial o de canvi d'ús d'immobles integrants del patrimoni
històric no declarats d'interès cultural, amb les limitacions
establertes en l'article 25 de la Llei 16/1985, del 25 de juny.

2.3 El foment del teatre i la promoció de companyies i
grups teatrals, com també el desenvolupament i la promoció de tota
classe d'activitats teatrals, festivals i certàmens, el suport a la
creativitat, la difusió d'aquesta i l'ajuda a les entitats del món de l'art
escènic.

1.14 La vigilància de l'excució de les obligacions dels
titulars de drets sobre els béns mobles integrants del patrimoni
històric, d'acord amb el que preveu l'article 26, apartats 2, 4 i 6 c,
de la Llei 16/1985, del 25 de juny.

2.4 El foment de tota classe d'activitats que promouen la
cinematografia i la creativitat artística en l'àmbit cultural i el suport
a manifestacions cinematogràfiques en general.

1.15 La vigilància i el control en la utilització dels béns
declarats d'interès cultural i la realització de totes aquelles
actuacions que contribueixin a preservar-los, d'acord amb el que
disposen els articles 36 i 37 de la Llei 16/1985, del 25 de juny.
1.16 La vigilància i el control de les obligacions que
corresponen als posseïdors de béns del patrimoni documental i
bibliogràfic.
1.17 Exercitar els dreta de tempteig i de retracte en els
supòsits d'alienació de béns declarats d'interès cultural o inclosos
en l'Inventari General (art. 38 de la Llei 16/1985 del 25 de juny).
1.18 Executar els programes definits pel Govern Balear
en aplicació de la Llei 3/1987 del 18 de març, de mesures del
patrimoni històric de les Illes Balears.
1.19 Competències en matèria de comissions de
patrimoni.
Atès el que estableix l'article 39.6 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, els consells insulars a partir de
la data en què s'hi atribuiran les competències, es faran càrrec de
la gestió de les comissions de patrimoni existents en els seus
àmbits territorials, n'establiran l'organització, la composició i el
funcionament i n'assumiran la tramitació i l'execució dels acords.
1.20 I, en general, la resta de competències que hagin
estat assumides per l'Administració de la Comunitat Autònoma en
matèria de protecció del patrimoni històric, en virtut del que
estableix el reial Decret 3040/1983 del 5 d'octubre, sobre
traspassos de funcions i serveis de l'Estat en matèria de cultura i
d'altres disposicions, legals o reglamentàries, afectades, sense
perjudici del que es preceptua en els paràgrafs següents.

2.5 El foment de la creació literària i la promoció del llibre
i de les edicions sonores i audiovisuals.
2.6 El suport a l'autor i la seva obra i la difusió cultural per
mitjà del llibre i de les manifestacions literàries.
2.7 El foment de les arts plàstiques.
2.8 La creació i el manteniment d'infraestructura cultural.
2.9 La gestió dels expedients en matèria de promoció
sòciocultural que formalitzi la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears amb l'Administració General de l'Estat en execució
d'instruments de col•laboració.
2.10 I, en general, la resta de competències que hagin estat
assumides per la Comunitat Autònoma, d'acord amb el que estableix
el reial Decret 3040/1983 del 5 d'octubre, en matèria de promoció
cultural.
3 Animació sòciocultural
3.1 L'animació sòciocultural en l'àmbit de la tercera edat.
3.2. El foment
desenvolupament comunitari.

d'activitats

culturals

per

al

3.3 La resta de competències atribuïdes al Consell general
Interinsular pel Reial Decret 4101/1983 del 29 de desembre, en
matèria d'animació sòciocultural.

4 Dipòsit legal de llibres
4.1 La tramitació de les sol•licituds d'assignació de
número de dipòsit legal de llibres formulades a cada territori insular.
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5 Esports

5.1 La promoció de l'esport i de la cultura física en
l'àmbit insular.
5.2 La gestió dels centres insulars i locals de medicina
esportiva.

2.6 La gestió de l'Inventari del patrimoni cultural moble
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les relacions amb
l'Inventari general (Decret 94/91 del 31 d'octubre).
2.7 La declaració dels documents que integren el cens de
béns del patrimoni documental de les Illes Balears i els que
s'inclouen en el Catàleg col•lectiu del patrimoni bibliogràfic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.3 El disseny, l'elaboració, l'aprovació i l'execució dels
plans insulars de les instal•lacions i els equipaments esportius,
d'acord amb el que es determinarà en la normativa general o en la
previsió dels plans territorials balears, definits i aprovats una
vegada s'hagin oït els respectius consells insulars.

2.8 Exercitar els drets de tempteig i de retracte, cas de no
fer-ho els consells insulars, en els supòsits d'alienació de béns
declarats d'inte4rès cultural o inclosos en l'Inventari general (art. 38
de la Llei 16/1985 del 25 de juny).

5.4 La gestió dels expedients en matèria d'esports que
formalitzi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb
l'Administració general de l'Estat en execució d'instruments de
col•laboració.

2.9 Requerir dels consells insulars l'actuació inspectora i,
si escau, les actuacions sancionadores corresponents, quan es
considerin convenients, per a la protecció del patrimoni històric de
les Illes Balears.

5.5 L'autorització de proves esportives populars que es
desenvolupin en l'àmbit insular.

Si transcorregut un mes des del requeriment previst en
l'apartat anterior els consells insulars no han exercit les
competències, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports podrà
actuar subsidiàriament.

5.6 La coordinació de les administracions locals en la
promoció i la difusió de la cultura física i l'esport.
5.7 La promoció de les associacions esportives, quan
l'àmbit no superi l'insular respectiu.

2.10 Representar la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en qualsevol manifestació cultural o esportiva
extracomunitària o supracomunitària.

5.8 La creació, en l'àmbit insular respectiu, dels centres
insulars d'iniciació tècnico-esportiva, d'acord amb la normativa
d'aplicació i la signatura de convenis amb les entitats gestores,
sempre que no ultrapassin l'àmbit insular.

2.11 La coordinació del Dipòsit Legal a Balears, sense
prejudici de l'alta Inspecció que correspon a la Biblioteca Nacional
(Servei d'Ingressos i Adquisicions-Dipòsit Legal).

5.9 I, en general, la resta de competències que hagin
estat assumides per la Comunitat autònoma de les Illes Balears en
matèria d'esports, d'acord amb el que preveu el reial decret
4101/1982 del 29 de desembre.

2.12 Tramitar i resoldre les inscripcions dels actes relatius
a les institucions previstes en els articles 1 i 2 del Decret 40/1985
del 16 de maig en el Registre de Fundacions Culturals privades de
les Illes Balears (Ordre de la consellera de Cultura, Educació i
Esports del 30 de març del 1990).
2.13 La reglamentació en matèria de disciplina esportiva.

Article 2.- Facultats que es reserva l'Adiministració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2.1. El nomenament pel Consell de Govern, a proposta
del conseller de Cultura, Educació i Esports, d'un representant en
cada una de les comissions de patrimoni històric constituïdes
actualment o que en el futur es puguin establir en els organismes
insulars.
2.2 La designació pel Consell de Govern, a proposta del
conseller de Cultura, Educació i Esports, del representant de la
Comunitat autònoma de les Illes Balears en el Consell del
patrimoni Històric (Llei 16/1985 del 25 de juny).

2.14 l'homologació, l'autorització i la creació de les
titulacions esportives en l'àmbit balear.
2.15 La convocatòria dels programes de tecnificació i
rendiment esportiu, la inspecció i el seguiment d'aquests.
2.16 Tramitar i resoldre els procediments per al
reconeixement d'associacions esportives i per a la inscripció en el
Registre d'Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma, que
es regulen en el Decret 23/1984 del 22 de març i en el decret
25/1984 del 22 de març.
2.17 La gestió dels registres autonòmics següents:

2.3 La declaració i la revocació, mitjançant decret,
prèvia la proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, dels béns d'interès cultural (Decret 94/1991 del 31
d'octubre).
2.4 La gestió del Registre Autonòmic de Béns d'Interès
Cultural i les comunicacions amb el Registre General de Béns
d'Interès cultural (Decret 94/1991 del 31 d'octubre).
2.5 La declaració o la revocació en els procediments per
a la inclusió de béns mobles en l'Inventari del patrimoni cultural
moble de la Comunitat Autònoma (Decret 94/1991 del 31
d'octubre).

2.17.1 El Registre d'Associacions Esportives de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2.17.2 El Registre de Directors d'Instal•lacions Esportives
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Decret 12/1984 del
9 de febrer).
2.17.3 Registre de Llicenciats en Educació Física de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Decret 30/1985 del 18
d'abril).
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2.17.4 Registre de Centres de Pràctica Esportiva (Decret
66/1988 del 21 de juliol).
2.18 Tramitar i resoldre l'aprovació dels estatuts de
federacions esportives balears i la inscripció d'aquestes en el
Registre d'Associacions Esportives de Balears, procediment
regulat pel Decret 21/1984 del 8 de març.

El cost efectiu experimentarà les variacions necessàries en
funció de les remuneracions concretes que afectin el personal que
es traspassi als consells insulars.
2.- El cost efectiu, distribuït de conformitat amb l'article
35 de la Llei 5/1989 del 13 d'abril de Consells Insulars, serà aplicat
als consells insulars d'acord amb els percentatges i les quanties
següents:

2.19 Tramitar i resoldre els procediments per a
l'aprovació del reglament de l'elecció per a la constitució de
l'assemblea general i la designació de presidents de federacions
esportives regulats pel Decret 31/1985 del 18 d'abril.

A) Consell Insular de Mallorca:

2.20 La convocatòria i la regulació, amb la col•laboració
dels consells insulars, dels programes de promoció esportiva i de
les fases finals d'àmbit balear.

B) Consell Insular de Menorca:

2.21 I, en general, la gestió de les competències de
gestió i executives assumides per la Comunitat Autònoma en
matèria de cultura i esports quan afecten més d'un ens insular.
Article 3.- Normativa reguladora.
1 En l'exercici de les competències atribuïdes per
aquesta Llei, els consells insulars ajustaran el seu funcionament al
règim establert en aquesta Llei, com també en la Llei 5/1989 del
13 d'abril, de consells insulars, en la llei 30/1992 del 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i en la legislació emanada del
parlament de les Illes Balears que hi resulti d'aplicació o,
subsidiàriament, a la legislació estatal.
2 Els consells insulars tendran potestat reglamentària
organitzativa per a regular-ne la pròpia organització i el propi
funcionament.
3 Els actes i acords de les comissions de patrimoni
esmentades a l'article primer, apartat 1.19, no exhauriran la via
administrativa i podran ser susceptibles de recurs ordinari davant
el ple del consell insular que pertoqui.

3983

- TOTAL: 600.800.858 pessetes
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 60'06%

- TOTAL: 198.651.401 pessetes
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 19'86%
C) Consell Insular d'Eivissa i Formentera:
-TOTAL: 200.885.580 pessetes
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 20'08%
3.- Atès que hi ha ingressos afectats als serveis traspassats,
el cost efectiu assenyalat per a cada consell al punt anterior es
minora en l'import corresponent a la recaptació anual per aquells
conceptes, en l'àmbit territorial, a fi d'obtenir la càrrega assumida
neta, segons el detall següent:
A) Consell Insular de Mallorca:
- Total cost efectiu..........600.800.858
- Deducció recaptació
anual per ingressos...........7.715.000
- Càrrega assumida neta.......593.085.858
B) Consell Insular de Menorca:
- Total cost efectiu......... 198.651.400
- Deducció recaptació
anual per ingressos.............800.000
- Càrrega assumida neta.......197.851.400

Article 4.- Potestat reglamentària normativa.
C) Consell Insular d'Eivissa i Formentera:
Malgrat l'atribució de competències a favor dels consells
insulars, correspon al Govern de la Comunitat autònoma de les
Illes Balears l'exercici de la potestat normativa reglamentària
sobre les competències atribuïdes als organismes insulars per
aquesta llei, amb subjecció a les limitacions establertes en els
apartats 1 i 2 de l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia.

- Total cost efectiu...........200.885.581
- Deducció recaptació
anual per ingressos..............800.000
- Càrrega assumida neta........200.085.581
Article 7.- Mitjans personals.

Article 5.- Formes de coordinació i informació mútua.

1.1. Es traspassa al Consell Insular de Mallorca el
personal següent:

Sense perjudici de la coordinació general a què fa
referència el capítol VI de la Llei 5/1989 del 13 d'abril de Consells
Insulars, el Govern de la Comunitat autònoma de les Illes Balears
i els consells insulars podran acordar els mecanismes adequats de
coordinació i informació mútua en les matèries objecte d'aquesta
atribució.

Promoció de la cultura.
Localitat: Palma (Mallorca).
Centre o dependència: C.I. Mallorca.

Article 6.- Cost efectiu.
1.- El cost efectiu anual de l'atribució de les
competències a les quals es refereix la llei present, ascendeix a mil
milions tres-centes trenta-set mil vuit-centes trenta-nou pessetes
(1.000.337.839 Ptes.) per a l'any 1994.

Llinatge/nom: Terrassa Barceló, Josefina.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.: 20.
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Llinatge/nom: Abraham Sastre, Matias.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Tècnic Superior.
Grup/niv.: 1.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.:

Llinatge/nom: Obrador Albons, Ana María.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Auxiliar.
Grup/niv.: 4 (homologad. a adminis.).
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.:

Llinatge/nom: Delgado Muñoz, Juana Maria.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.: 14.

Llinatge/nom: Puigros Nadal, Juana Maria.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Auxiliar.
Grup/niv.: 4 (homolog. a adminis.).
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.:

Llinatge/nom: Balaguer Morro, Maria.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar Administratiu.
Grup/niv.: D.
Sit. adm.: Actiu (C.S. Sanitat).
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.

Llinatge/nom: Grimalt Garau, Isabel.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netajedora.
Grup/niv.: 8.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina:
C.D.:

Llinatge/nom: Pomar Llambias, Jaime.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar Administratiu.
Grup/niv.: D.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.

Patrimoni Històric.
Localitat: Palma (Mallorca).
Centre o dependència: C.I. Mallorca.

Localitat: Inca.
Centre de dependència: Centre Social.
Llinatge/nom: Vallespir Amengual, Bartolomé.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Drec. Centre.
C.D.: 16.
Llinatge/nom: Ferrer Jaume, Antonia.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar Administratiu.
Grup/niv.: D.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Localitat: Manacor.
Centre o dependència: Centre Social.
Llinatge/nom: Piris Riera, Maragarita.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Sit. adm.: Actiu (C.S.).
Lloc feina: Base (Dir. Centre en funcions).
C.D.: 14.

Llinatge/nom: Daviu Pons, Guillem.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Cap Secció Patrimoni.
C.D.: 24.
Llinatge/nom: España Morell, Mariano.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic Superior.
Grup/niv.: A.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Inspecció Patrimoni.
C.D.: 23.
Llinatge/nom: Ferrer de Sant Jordi, Vicente.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: B.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Inspecció Patrimoni.
C.D.: 21.
Llinatge/nom: Juan Ferrer, M. Pilar.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Cap de Negociat.
C.D.: 15.
Llinatge/nom: Mir Escalas, Antonia.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Pat. Arq. Cap de nego. Pat doc. i escr.
C.D.: 15.
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Localitat: Palma (Mallorca).
Centre o dependència: Museu Krekovic.
Llinatge/nom: Carreras Medina, José Maria.
Fun/lab.: Funcionari interí.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.: 20.
Llinatge/nom: Maillo Sánchez, Angel.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Subaltern.
Grup/niv.: 7.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina:
C.D.:
Esports.
Localitat: Palma (Mallorca).
Centre o dependència: C.I. Mallorca.
Llinatge/nom: Plaza B. Sanz, Victorino.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Cap Sec. III.
C.D.: 24.
Llinatge/nom: Suau Estrany, Rafael.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Cap Neg. III.
C.D.: 22.
Llinatge/nom: Mateos Gallego, Rosario.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Cap Neg. II Adsc. Pr.
C.D.: 15.
Llinatge/nom: Isasi Gordon, Mariano.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Cap Sec. I.
C.D.: 24.
Llinatge/nom: Ramis Caldentey, Miguel.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Cap Sec. II.
C.D.: 24.
Llinatge/nom: Fernández Vázquez, Juan.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Cap Neg. IX.
C.D.: 21.

Llinatge/nom: Ripoll Riera, Ventura.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Cap Neg. V Adsc. pr.
C.D.: 15.
Secretaria (Assumptes generals).
ocalitat: Palma (Mallorca).
Centre o dependència: C.I. Mallorca.
Llinatge/nom: Piza Ramon, Antonio.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Assess. Tècnica Jurídica.
C.D.: 24.
Llinatge/nom: Estelrich Gaya, Margarita.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: B.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Cap de Coord.
C.D.: 18.
Llinatge/nom: Miralles Manresa, Francisca.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar administratiu.
Grup/niv.: D.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Llinatge/nom: Garcia López, Valentín.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar administratiu.
Grup/niv.: D.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Llinatge/nom: Fuster Ginard, Bernat.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: E.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.: 10.
Llinatge/nom: Giménez de Vicente, Manuel.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: E.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.: 10.
Llinatge/nom: Medina Jerónimo, Francisca.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Neteja.
C.D.:
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Llinatge/nom: Ordinas Salamanca, Francisca.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Neteja.
C.D.:

Llinatge/nom: Gili Crespo, M. Carmen.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: C.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.: 10.

Llinatge/nom: Tarraga Murcia, Elia.
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Neteja.
C.D.:

Llinatge/nom: Bujosa Cabot, Bernardo.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: E.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.: 10.

Llinatge/nom: Servera Taberner. Sebastiana
Fun/lab.: Laboral.
Cos/cat.: Netejadora.
Grup/niv.: 8.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Neteja.
C.D.:

Artcile 8.- Mitjans materials.

2.2. Es traspassa al Consell Insular de Menorca el
personal següent:

1.- Béns immobles.
1.1.- Es traspassen al Consell Insular de Mallorca els locals
següents:
Nom i ús: Centre Social.
Localitat i direcció: Manacor. Carrer Pius XII, 5.
Situació jurúidica: Lloguer.

Llinatge/nom: Alcina Mut, Rafael.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Cap Se. Ofici.
C.D.: 24.

Nom i ús: Centre Social.
Localitat i direcció: Inca. Carrer Bisbe Llompart, 56.
Situació jurídica: Propietat.

Llinatge/nom: Mateo Sanz, Juan Manuel.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Cap Ne. Esport.
C.D.: 21.

1.2.- Es traspassen al Consell Insular de Menorca els locals
següents:

Llinatge/nom: Tutzo Bennasar, Juana Maria.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Auxiliar administratiu.
Grup/niv.: D.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.: 12.
Llinatge/nom: Costa Truyols, José.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: E.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Base.
C.D.: 10.
2.3. Es traspassa al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera el personat següent:
Llinatge/nom: Veglison Elias de Molins, Pilar.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: A.
Sit. adm.: Actiu.
Lloc feina: Cap S. Ofici.
C.D.: 24.

Nom i ús: Museu Krekovic.
Localitat i direcció: Palma. Carrer Ciutat de Querétaro, 3.
Situació jurídica. Propietat.

Nom i ús: Oficina insular.
Localitat i direcció: Maó. Carrer Vasall, 29-31.
Situació jurídica: Propietat.
Nom i ús: Oficina insular.
Localitat i direcció: Maó. Carrer s'Arrevaleta, 19-2-3ª.
Situació jurídica: Lloguer.
1.3.- Es traspassa al Consell Insular d'Eivissa, el local següent:
Nom i ús: Oficina Insular.
Localitat i direcció: Eivissa. Carrer Comte Rosselló, 3-1r.
Situació jurídica: Lloguer.
2.- Béns mobles.
L'inventari dels béns mobles que es posen a disposició
dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, s'especificarà en l'acta de lliurament que serà
formalitzada pels presidents dels consells insulars respectius i el
conseller de Cultura, Educació i Esports.
Article 9.- Control de la legalitat i impugnació dels actes i acords
dels consells insulars.
1.- Els consells insulars hauran de remetre a
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
el termini de sis dies posteriors a la seva adopció, còpia o, en el seu
cas, extracte dels actes i acords de tots els òrgans de la corporació
insular.
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2.- El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears exercitarà, si és el cas, les facultats d'impugnació dels
acords dels consell insular davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, quan aquests acords incorrin en infracció de
l'ordenament jurídic, en l'àmbit de les seves competències

Queden derogades totes les disposicions que s'oposin al
que s'estableix en la llei present, i en particular:

Disposició addicional primera.- Comissions paritàries.

1. Queda sense efecte el Decret de 28 de juny de 1982 de
delegació de competències del Consell General Interinsular de les
Balears en els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera en matèria de dipòsit legal de llibres.

Es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el consell insular corresponent una
comissió paritària, la missió de la qual serà d'instrumentar el
traspàs de la documentació que aquesta llei determina, així com la
de garantir que els expedients en tràmit es resolguin en els
terminis establerts per la legislació vigent.
Disposició addicional segona.- Subrogació dels consells insulars.
Els consells insulars se subroguen a partir de l'efectivitat
de l'atribució de competències prevista en aquesta llei, en els drets
i en les obligacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears relatius a les competències atribuïdes, i això
amb subjecció a l'article únic de la Llei 2/1984, de 24 de gener,
d'arrendaments urbans.
Disposició addicional tercera.- Dret funcionarial d'opció.

Disposició derogatòria.

2. Queden sense efecte el Decret 17/1990, de 8 de febrer,
pel qual se cedeix al Consell Insular d'Eivissa i Formentera la gestió
ordinària de funcions en matèria de cultura, educació i esports, i el
Decret 88/1990, de 4 d'octubre, pel qual se cedeix al Consell Insular
de Menorca la gestió ordinària de funcions en matèria de cultura,
educació i esports, i s'adscriuen al Consell Insular de Menorca
mitjans personals i materials.
3. Queda derogat el Decret 18/1984, de 23 de febrer, de
creació de la comissió en matèria d'arqueologia i etnologia.
Disposició final primera.- Habilitació governativa.
Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears perquè dicti les disposicions necessàries per al
desplegament i l'execució de la llei present.

Els funcionaris de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, procedents de l'Administració General de l'Estat o d'altre
organisme o institució pública o que hi hagin ingressat
directament, que amb motiu de l'atribució de competències als
consells insulars resultin traspassats, mantendran els drets que els
corresponguin, inclòs el de participar en els concursos de trasllat
que convoqui la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
igualtat de condicions que la resta dels membres de la mateixa
categoria o cos, perquè així puguin exercir en tot moment el dret
permanent d'opció.

En compliment d'allò que regula l'article 22 h) de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, s'estableix dia 1 de gener
de 1995 com data d'efectivitat de l'atribució competencial en
concepte de pròpia que disposa la llei present.

Disposició transitòria primera.- Resolució dels recursos
administratius.

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la competència per a resoldre els recursos
administratius contra els actes i acords dictats pels òrgans
d'aquesta, abans de l'efectivitat de l'atribució competencial que
estableix la llei present, encara que el recurs s'interposi
posteriorment.

I perquè consti, expedesc el certificat present als efectes
oportuns, amb el vist-i-plau de l'Hble. Sra. Presidenta, de la
Comissió, a la seu del Parlament, a onze de maig del mil nou-cents
noranta-quatre.

Disposició transitòria segona.- Representació i defensa judicial.
Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la representació i defensa en judici dels recursos
i accions jurisdiccionals contra els actes i acords dictats pels
òrgans d'aquesta, abans de l'efectivitat de l'atribució competencial
que estableix la llei present, encara que el recurs s'interposi
posteriorment.

Disposició final segona.- Data d'efectivitat de l'atribució.

Disposició final tercera.- Entrada en vigor.

Vist i plau,
La Presidenta de la Comissió Tècnica Interinsular:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació

RGE núm. 2609/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relació de llocs
de treball de l'administració de la Comunitat Autònoma, pel que fa a
les oficines d'informació turística. (Mesa de 26 de juliol del 1994).

RGE núm. 2623/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
al Govern de la CA, relativa a participació de les Illes Balears en
els fons de cohesió. (Mesa de 26 de juliol del 1994).

RGE núm. 2610/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a titulars de les
zones de recaptació. (Mesa de 26 de juliol del 1994).

3.8. INTERPEL•LACIONS

Palma, a 26 de juliol del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari PSM i EEM, d'acord amb el que
preveuen els articles 149 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, interpel•la el Govern sobre la participació de
les Illes Balears en els fons de cohesió.
Palma, a 14 de juliol del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 2611/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a construcció d'una
ronda de circumval•lació a Son Cervera. (Mesa de 26 de juliol del
1994).
RGE núm. 2614/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a relacions
entre el Govern i les empreses públiques amb Brokerval. (Mesa de 26
de juliol del 1994).
RGE núm. 2629/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a arrendament
d'un habitatge al carrer Juan de Cremona (Palma). (Mesa de 26 de
juliol del 1994).
RGE núm. 2631/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a sol•licituds de
finançament amb els fons de cohesió. (Mesa de 26 de juliol del 1994).
RGE núm. 2632/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a fons de cohesió
en matèria de medi ambient. (Mesa de 26 de juliol del 1994).
RGE núm. 2633/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a conveni de
depuració d'aigües. (Mesa de 26 de juliol del 1994).

RGE núm. 2579/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a previsions del
Pla de reforestació. (Mesa de 26 de juliol del 1994).

RGE núm. 2640/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motiu pel
qual no s'ha publicat encara en el BOCAIB el Reglament del Consell
de la Joventut de les Illes Balears. (Mesa de 26 de juliol del 1994).

RGE núm. 2580/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a situació de la
redacció del Pla d'ordenació de recursos de s'Albufera d'es Grau.
(Mesa de 26 de juliol del 1994).

RGE núm. 2650/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a convocatòria
de places vacants a l'empresa pública SFM. (Mesa de 26 de juliol del
1994).

RGE núm. 2582/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a respecte de les
instal•lacions públiques existents en el club nàutic de s'Estanyol.
(Mesa de 26 de juliol del 1994).

RGE núm. 2651/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a massa
salarial de FEVE-Mallorca quan es va signar el traspàs de les
competències a la Comunitat Autònoma. (Mesa de 26 de juliol del
1994).

RGE núm. 2583/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a limitació
mandats de la Presidència. (Mesa de 26 de juliol del 1994).
RGE núm. 2584/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a obres a la
carretera Deià-Sóller. (Mesa de 26 de juliol del 1994).
RGE núm. 2602/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a barrera
en el pas a nivell de la via del tren d'Inca amb el carrer de Can
Foradí. (Mesa de 26 de juliol del 1994).
RGE núm. 2608/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a normalització
de topònims en la relació de llocs de feina. (Mesa de 26 de juliol del
1994).

RGE núm. 2652/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reducció de
freqüències en la línia ferroviària de Palma-Inca. (Mesa de 26 de
juliol del 1994).
RGE núm. 2653/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a representants
socials en el consell d'administració de l'empresa SFM. (Mesa de 26
de juliol del 1994).
RGE núm. 2664/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a plantilla de
l'empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca. (Mesa de 26 de juliol del
1994).
Palma, a 26 de juliol del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Quantes sol•licituds de reforestació s'hauran de denegar
a les Illes Balears a causa d'aquest canvi tan poc explicat?

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.

Quantes hectàrees es podran reforestar finalment a l'illa de
Menorca?
S'ha explicat suficientment a l'opinió pública aquest canvi
de previsions des del Govern de les Illes Balears?

El Govern de les Illes Balears i, concretament, la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, varen anunciar amb gran
profusió de mitjans la previsió d'unes importantíssimes actuacions
de l'Administració (on participaven l'Unió Europea, el Ministeri
d'Agricultura i la pròpia Conselleria d'Agricultura de les Illes
Balears) en matèria de reforestació.

S'ha informat convenientment d'aquests canvis als
interessats a crear empreses de vivers d'arbres que s'estaven
preparant per subministrar els arbres necessaris per a la reforestació
prevista?

Per quin motiu les inversions previstes inicialment no es
corresponen amb les previsions actuals?

S'ha informat als agricultors interessats que les
expectatives creades quan es va anunciar el Pla de reforestació no
es corresponen amb la realitat?

Quantes hectàrees pensa el Govern que es podran
reforestar a partir de les importants reduccions pressupostàries
previstes actualment?

Es Mercadal, a 1 de juliol del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quines són les previsions actuals de reforestació a nivell
de l'Estat espanyol i en què han quedat les inicials previsions que
Espanya seria l'estat membre més beneficiat per aquest pla?

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

Continua opinant el conseller d'Agricultura, tal com va
afirmar quan es presentava el Pla de reforestació, que amb aquest
es canviaria la fisonomia dels paisatges de les Illes?
És cert que de les 4.000 hectàrees que es preveien
reforestar sols se'n podran reforestar 800?
Com és possible que sigui la pròpia Unió Europea qui
incompleix el seu propi reglament pel que fa a les aportacions
econòmiques previstes en aquest pla?
Pot assegurar la conselleria que no es produiran nous
canvis de plantejament que puguin posar en perill els
compromisos de l'Administració amb els agricultors que
s'acolleixin al Pla de reforestació?
Quina garantia es donarà als agricultors que la subvenció
destinada al manteniment de les zones reforestades es mantindrà
els anys prevists?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En quina situació es troba la redacció del Pla d'ordenació
de recursos de s'Albufera d'es Grau?
Quines inversions ha realitzat el Govern de les Illes
Balears a s'Albufera d'es Grau dins el primer semestre del 1994?
Per quin motiu no s'han dut a terme, encara, les inversions
previstes?
Quan pensa dur a terme el Govern les tasques de
delimitació, senyalització i recuperació del Camí de Cavalls a la
zona de s'Albufera d'es Grau, d'acord amb les afirmacions fetes pel
Conseller d'Agricultura davant el Parlament?
Es Mercadal, a 4 de juliol del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quina actitud ha mantingut el Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació respecte del canvi de plantejament dut a
terme des de la Unió Europea?
Té coneixement el Govern de les Illes Balears si
existeixen previsions des del MAPA d'impugnar els acords de la
Unió Europea, en el sentit de reduir les aportacions destinades a
la reforestació, sense que s'hagi modificat el Reglament
comunitari que estableix una quantitat determinada per aquesta
actuació?

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.
En l'ampliació del club nàutic de s'Estanyol es respectaran
les instal•lacions públiques existents (varadors, amarraments i
embarcador)?
En cas negatiu, se n'ha previst la construcció per a ús dels
usuaris actuals?
Palma, a 30 de juny del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

G)

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

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

Pensa el President del Govern aplicar-se, en un acte de
coherència, la proposta feta pel Sr. Aznar en el sentit que s'hauria
de limitar a dues legislatures el temps de mandat dels presidents?

Com és possible que en la relació de llocs de feina de
l'administració de la Comunitat Autònoma hi figurin sense
normalitzar els topònims de "Mahon", "Ciudadela", "Ibiza", en
perfecta contradicció amb la Llei de normalització lingüística i els
decrets que la desenvolupen?

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

És conscient el Govern que amb actituds com aquesta
danya el procés de normalització lingüística a les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Es Mercadal, a 12 de juliol del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

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

La Conselleria d'Obres Públiques anuncià que les obres
de la carretera Deià-Sóller es paralitzarien durant l'estiu, deixant
lliure la calçada.
Per quin motiu no s'han aturat les obres i s'han limitat a
les que no dificulten el trànsit?
Quines modificacions ha sofert el projecte?
Per quins motius s'han invadit terrenys particulars
superiors als expropiats?
S'ha fet cap estudi sobre les repercussions d'haver
inutilitzat una part de l'antiga estructura hidràulica?
Què s'ha fet de les oliveres arrabassades?
Les obres estan finançades amb fons del programa
Leader?
Palma, a 6 de juliol del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Per quin motiu encara no s'ha col•locat una barrera en el
pas a nivell de la via del tren d'Inca amb el carrer de Can Foradí,
a la barriada de Son Fuster de Palma, on dissabte passat es va
produir la mort d'un automobilista en esser atropellat pel tren?
Palma, a 11 de juliol del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quina explicació té el fet que en la relació de llocs de
treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma, publicada en
el BOCAIB de dia 26 de juny de 1994, figurin les places referides
a les oficines d'Informació Turística de Menorca, Mallorca i Eivissa,
quan aquestes oficines foren transferides als consells insulars per
llei del Parlament, amb una data d'efectivitat de la transferència de
dia primer de gener de 1994?
Com és possible que en l'esmentada relació de llocs de
treball figurin adscrits a l'Oficina d'Informació Turística de Maó 1
"Jefe de la Of. de Infor. Turíst. Menorca" i 2 "Auxiliar la Of. de
Informturist. Menorca", total 3, quan en la relació de llocs de feina
que va facilitar el Govern els existents en aquesta oficina en el
moment de la transferència eren sols 1 ordenança i un auxiliar
administratiu?
Com és possible que en l'esmentada relació figurin també
1 plaça de "Jefe de oficina of. inf. Turist. Aeropuerto Menorca" i 2
"Auxiliar of. in-turist. Aeropuerto Menorca", quan en el moment en
què es va transferir al Consell Insular la competència d'informació
turística no es va dotar amb cap plaça l'oficina de l'aeroport?
Com és possible que succeeixi el mateix fet referit a
Mallorca i a Eivissa?
Pensa el Govern dotar aquestes places als pressuposts del
1995 (tal com disposa la llei) i, òbviament, transferir-ne les partides
corresponents als diferents consells?

BOPIB núm.145 - 4 d'agost del 1994
En quina quantitat augmentarà la transferència al Consell
Insular de Menorca si es produeix aquest augment de personal
(passam de 2 places o llocs de feina a 6)?
Es Mercadal, a 12 de juliol del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Té el Govern de la Comunitat arrendat un habitatge al
carrer Juan de Cremona, número 5, de Palma?

I)

En cas afirmatiu, què paga mensualment per l'arrendament
de l'habitatge?

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

De quina data és el contracte d'arrendament?
A què es destina l'esmentat habitatge?

El Decret 37/1988, de 14 d'abril, creà les zones de
recaptació de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.

Palma, a 14 de juliol del 1994.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Quines persones han estat nomenades titulars d'aquestes
tres zones de recaptació? En quina data?
Quins premis de cobrança han percebut, corresponents
als exercicis 1991, 1992 i 1993, especificant el premi en
voluntària i en executiva?
Quines retencions per IRPF s'han practicat en aquests
mateixos exercicis als titulars de les zones de recaptació?
Palma, a 13 de juliol del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines sol•licituds de finançament amb els fons de
cohesió europeus ha presentat el Govern de les Illes Balears?
Quines inversions en matèria de medi ambient es
realitzaren a les Illes Balears l'any 1993 amb càrrec als fons
comunitaris?

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Fa uns anys la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori redactà un avantprojecte de ronda de
circumval•lació a Son Cervera.

Palma, a 15 de juliol del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)

Quan té previst la conselleria de construcció d'aquesta

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.

Palma, a 12 de juliol del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Atès que les competències en matèria de medi ambient
corresponen a les comunitats autònomes:

ronda?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines negociacions ha realitzat el Govern de les Illes
Balears amb el Govern espanyol per administrar directament una
part dels fons de cohesió en matèria de medi ambient?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines relacions han existit entre el Govern, les
conselleries, els organismes autònoms i les empreses públiques de
la Comunitat Autònoma i l'entitat financera Brokerval?
Palma, a 13 de juliol del 1994.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Pensa el Govern de les Illes Balears presentar projecte de
regeneració de zones forestals cremades perquè es financiïn amb
fons de la Unió Europea?
Palma, a 15 de juliol del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

R)

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

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.

S'ha firmat algun conveni de col•laboració en matèria de
depuració d'aigües residuals entre el Govern de les Illes Balears i
el Govern espanyol?

Ha convocat l'empresa pública de Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM) la provisió de places vacants?
En cas afirmatiu, quantes places s'han convocat?

Palma, a 15 de juliol del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

És una convocatòria de caràcter intern?
Té previst cap altre tipus de convocatòria?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 19 de juliol del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

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

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

Per quin motiu no s'ha publicat encara en el BOCAIB el
Reglament del Consell de la Joventut de les Illes Balears,
incomplint el que disposa la Llei 2/85, de creació de l'esmentat
consell, a la seva disposició transitòria tercera?
Quan es pensa publicar-lo?
Palma, a 14 de juliol del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quin era el total de massa salarial de Feve-Mallorca el dia
que es va signar el traspàs de competències a favor de la Comunitat
Autònoma?
Palma, a 19 de juliol del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

T)

Quina és la plantilla de l'empresa Serveis Ferroviaris de
Mallorca? Indicant les places cobertes i les places vacants.
Quan es publicaran les places vacants?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines freqüències ha suprimit l'empresa pública de
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en el trajecte Palma-Inca i
Inca-Palma?

Quan es cobriran les places vacants?
Palma, a 19 de juliol del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

Palma, a 20 de juliol del 1994.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Tenint coneixement que a l'anterior consell
d'administració de FEVE existia representació social, quants
representants dels treballadors figuren al consell d'administració de
l'empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca?
Palma, a 19 de juliol del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a habilitar una dependència perquè els
ciutadans hi puguin presentar les denúncies pertinents.
Palma, a 13 de juliol del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2613/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a denúncies d'agressions per expressar-se en català, amb
sol•licitud de tramitació davant comissió. (Mesa de 26 de juliol del
1994).
Palma, a 26 de juliol 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.
És preocupant l'increment de denúncies que observam
aquests darrers mesos contra membre de la Guàrdia Civil i del Cos
Nacional de Policia per part de ciutadans suposadament agredits,
insultats i amenaçats per exigir un dret tan elemental i consagrat
a la Constitució i a l'Estatut: parlar la pròpia llengua.
Fa poques setmanes una ciutadana denuncià que una
parella de motoristes de la Guàrdia Civil l'havia maltractada de
paraula amb insults i amenaces per portar un adhesiu amb les
sigles CAT i per parlar en català. El passat dia 24 de juny un jove
denuncià que una parella de membres del Cos Nacional de Policia,
vestits de paisà, l'havien agredit, insultat i amenaçat per parlar en
català.
És lamentable que a les acaballes del segle XX i quan
tothom coincideix que el segle XXI serà el segle del respecte per
la diversitat, a aquesta terra nostra hàgim de veure com moltes
vegades no es respecten els més elementals drets lingüístics,
recollits a la Declaració universal dels Drets Humans, a la
Constitució Espanyola i al propi Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.
És per tot això que el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la següent proposició no de llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el delegat del
Govern a emprendre les actuacions pertinents per evitar que
aquests fets no es tornin a produir i sancionar els responsables.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a actuar presentant-se com a acusació en
tots els casos en què un funcionari públic de qualsevol
administració (policies, jutges, fiscals, funcionaris, municipals,
etc.) no respecti els drets lingüístics dels ciutadans d'aquesta
comunitat.
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3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1476/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Alfonso i Villanueva, relativa a despeses del capítol 4,
subprograma 511200, accions de foment a la secció 14 Economia i
Hisenda. (BOPIB núm. 130 de 12 d'abril del 1994).
El conseller que subscriu us remet un llistat de les
despeses del capítol 4, subprograma 511200, accions de foment, a
la secció 14, Economia i Hisenda.
Palma, 11 de juliol del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.
El llistat esmentat a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1534/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Alfonso i Villanueva, relativa a despeses del
subprograma 121301 de la Conselleria Adjunta a la Presidència.
(BOPIB núm. 130 de 12 d'abril del 1994).
Aquesta assignació pressupostària contempla les despeses
referides a atencions protocol•làries i de representació que, per la
seva naturalesa no són susceptibles de poder ser detallades una a
una.
A la relació següent s'esmenta el concepte, la quantitat, la
data, el perceptor i, si pertoca, el responsable de la despesa.
- Despeses generals de la conselleria aplicades de l'1 de gener fins
al 31 de desembre. 628.832. Gener-desembre 1993. Diversos
perceptors.
- Atencions de protocol. 152.237. Gener-desembre 1993.
Restaurantes Mallorquines, SA. Conseller.
- Atencions de protocol. 86.615. Febrer 1993. Hoteles Meliá, SA.
Conseller.
- Atencions de protocol. 159.317. Gener-desembre 1993. Mian
Trofeus. Conseller.
- Despeses de representació. 59.625. Maig. Son MoraguesValldemossa SL. Conseller.
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- Atencions protocol. 29.587. Juny. Barebo, SA. S.G.T.
- Atencions protocol. 25.170. Juny. Saratina. SA. Conseller.
- Atencions protocol. 49.700. Juny. Mareblue, SA. S.G.T.
- Despeses de representació. 21.276. Octubre. La Filadora, SA.
S.G.T.
- Atencions de protocol. 34.155. Octubre. Floristería La Rosaleda.
S.G.T.
- Atencions de protocol. 6.000. Novembre. Floristería Alemany
Centre. S.G.T.
- Despeses de representació. 5.150. Novembre. Ses Canyes Veres
SA. Conseller.
Marratxí, 24 de maig del 1994.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2177/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Gómez i Arbona, relativa a curs de selecció i
preparació per a les proves selectives per a l'ingrés a les escales
sanitàries de la CAIB. (BOPIB núm. 140 de 7 de juny del 1994).
El curs realitzat el mes de maig del 1994 per a la
preparació de les proves selectives per a l'ingrés a les escales
sanitàries de la CAIB s'ha dirigit a totes les Illes i hem estat
conscients de les dificultats sorgides pel fer de realitzar-los només
a Palma i sobretot per la impossibilitat de poder-los fer a Menorca
i a Eivissa. De fet, s'han rebut les justificacions de no assistència
al curs o, al marge d'aquest, de totes les persones afectades
directament per aquest problema. La Conselleria de la Funció
Pública, conscient d'aquest problema greu, ha encarregat a l'IBAP
la tasca de treballar en la investigació d'una metodologia a
distància que fes possible fer arribar la formació a totes els
funcionaris. Aquesta metodologia exigeix:
- La creació d'un material propi amb el contingut de cada
curs.
- Un 40% del curs a distància.
Des de l'IBAP en el semestre de febrer a juny ja s'ha
posat en marxa aquest plantejament en el departament de llengües
(català i anglès) i es té la intenció de descentralitzar algun curs en
el segon semestre d'enguany. Però tothom sap que un estudi
d'aquest tipus és un procés laboriós i llarg, sobretot si la intenció
és solucionar aquest problema de forma definitiva. Aquest treball
sistemàtic i continuat que la Conselleria de Funció Pública fa a
través de l'IBAP afavorirà que a les futures oposicions hi hagi una
política d'igualtat d'oportunitats.
Palma, 6 de juliol del 1994.
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain Díez.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2292/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Llorenç Rus i Jaume, relativa a controls sanitaris realitzats
a les granges de les Balears referent al ramat boví. (BOPIB núm.
142 de 17 de juny del 1994).
La Conselleria d'Agricultura i Pesca a través dels seus
serveis tècnics ha realitzat en el bestiar boví, durant els anys 1993
i 1994, les actuacions sanitàries que a continuació es detallen:
- Caps de bestiar sanejats: 18.253 (any 1993), 4.565 (any 1994).
- Estables sotmesos a sanejament: 348 (any 1993), 165 (any 1994).
Els resultats que s'han obtingut de l'esmentat sanejament
es reflecteixen en la relació següent:
- Caps de bestiar positius: 234 (any 1993), 51 (any 1994).
- Estables positius: 48 (any 1993), 19 (any 1994).
(Vegeu la relació nominal als fulls adjunts).
En aplicació de la normativa legal vigent, tots els animals
reaccionants positius a les distintes proves de sanejament ramader,
han estat sacrificats i indemnitzats en les quanties que l'esmentada
normativa té establertes. Tot això queda reflectit en el detall
següent:
- Caps de bestiar sacrificats: 233 (any 1993), 35 (any 1994).
- Pessetes indemnitzades: 14.046.090 (any 1993), 2.148.830 (any
1994).
Les dades referides a l'any 1994 estan situades a la data de
6 de juliol del 1994.
Palma, 7 de juliol del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.
La relació nominal esmentada a la resposta, queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major de la Cambra, a
disposició de tots els Hbles. Srs. Diputats.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 2642/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'bres
Públiques i Ordenació del Territori.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de juliol del 1994, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, davant la Comissió d'Ordenació
del Territori, per tal d'informar sobre la reducció de freqüències en
la línia ferroviària Palma-Inca.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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