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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

Es necessari, doncs, fer un esforç per part dels poders
públics per sortir d'aquesta situació i el camí per aconseguir-ho no
és altre que implicar la iniciativa privada en la preservació del medi
natural.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

L'objecte de la Llei present és la creació, d'acord amb
l'article 21.2 de la "Ley 4/1989" de la figura de Paratge Natural
Concertat, com a nova categoria d'Espai Natural Protegit.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei
RGE núm. 3262/94, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a
creació de la figura de Paratge Natural Concertat, com a nova
categoria d'Espai Natural Protegit.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
PROPOSICIÓ DE LLEI DE CREACIÓ DE LA
FIGURA DE PARATGE NATURAL CONCERTAT, COM A
NOVA CATEGORIA D'ESPAI NATURAL PROTEGIT
Exposició de Motius
L'article 21.2 de la "Ley 4/1989 de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres", estableix que les Comunitats Autònomes amb
competència per dictar normes addicionals de protecció en matèria
de medi ambient, podran establir endemés de les figures de Parcs,
Reserves Naturals, Monuments Naturals o Paisatges Protegits,
d'altres diferents sempre i quan es regulin les corresponents
mesures de protecció.

La característica diferencial d'aquesta figura consisteix en
què la seva declaració ha d'anar necessàriament precedida de dos
fets: en primer lloc hi ha d'haver una sol•licitud per part dels
propietaris de les finques a afectar i en segon lloc la signatura d'un
concert entre el Govern de la Comunitat Autònoma i els esmentats
propietaris, concert que pot implicar els Consells Insulars i els
ajuntaments competents, si bé de manera voluntària.
D'altre costat la declaració d'un Paratge Natural Concertat,
que és voluntària per part dels propietaris de les finques afectades,
ha de comportar unes despeses de manteniment i conservació i unes
inversions en les finques per part dels poders públics i, en particular,
per part del Govern de la Comunitat Autònoma, la qual cosa ha de
produir un doble benefici: un benefici comunitari perquè es
contribuirà en la conservació del medi natural en aquells aspectes
que cita l'article 2 i un benefici pels propietaris derivat dels ajuts
que obtindran dels poders públics amb la signatura del concert el
contengut del qual es descriu a l'article 4.2.
Article 1. Amb caràcter complementari a les categories de
l'article 12 de la "Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres" es crea la
figura de Paratge Natural Concertat.
Article 2.1. Es podrà aplicar la figura de Paratge Natural
Concertat a qualsevol terreny classificat com a sòl no urbanitzable
amb les finalitats següents:
a) La preservació de reconeguts valors ecològics o
paisatgístics, derivats de la seva flora, fauna, constitució geomorfològica o especial bellesa.

L'article 11.5 de la "Ley Orgánica 9/1994, de 24 de
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomia para las Islas
Baleares", estableix que correspon a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears el desenvolupament legislatiu i l'execució dels
Espais Naturals Protegits.
Més del 90% dels espais forestals de les Illes Balears es
troben en mans privades i la gran majoria d'ells constitueixen
Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI) Àrees Rurals d'Interès
Paisatgístic (ARIP), d'acord amb la legislació d'Espais Naturals i
de Règim Urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les Illes
Balears, la qual cosa fa que comptin amb un règim urbanístic
considerablement restrictiu.
La manca de rendibilitat d'aquestes explotacions
agràries, siguin agrícoles, o siguin forestals, ha provocat una sèrie
de conseqüències negatives per a la conservació de la natura com
puguin ser, entre d'altres, la manca de neteja dels boscos o
l'abandó dels conreus tradicionals o de les feines d'aprofitament
dels recursos forestals. Això ha dificultat enormement la
prevenció d'incendis forestals i ha dut com a conseqüència que
diversos indrets de les Illes Balears es trobin en perill de
desertització com a conseqüència de l'erosió que es produeix
després dels esmentats incendis.

b) La preservació d'aqüífers.
c) La prevenció d'incendis forestals i de l'erosió.
d) La neteja dels boscos o l'aprofitament de recursos
forestals.
e) La recuperació o conservació dels conreus i usos
tradicionals de les finques.
f) Adequar la utilització de terrenys a les necessitats
recreatives de les poblacions, especialment a les àrees naturals
pròximes a poblacions o a platges.
g) La conservació de parets seques, marges, sistemes
hidràulics o d'altres elements definitoris de tècniques tradicionals.
h) La millora dels aprofitaments cinegètics.
2. La declaració d'uns terrenys com a Paratge Natural
Concertat es farà sense perjudici de l'existència o no d'algun règim
de protecció dels establerts a la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d'Especial
Protecció de les Illes Balears.

BOPIB núm.152 - 14 d'octubre del 1994
Article 3. Passaran a constituir un Paratge Natural
Concertat aquelles finques, els propietaris de les quals acordin
amb el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
l'aplicació d'un règim de protecció concertat per un termini mínim
de deu anys, d'acord amb el que s'estableix a l'article següent.
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Disposició Final Primera.
Hom autoritza el Govern a dictar les disposicions
oportunes per a l'aplicació d'aquesta Llei.
Disposició Final Segona.

Article 4.1. La declaració pel Govern de la Comunitat
Autònoma d'uns terrenys com a Paratge Natural Concertat es farà
a instància de la totalitat dels seus propietaris i mitjançant la
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears del corresponent concert entre els propietaris
sol•licitants i els poders públics, entre els quals necessàriament hi
ha de figurar el Govern de la Comunitat Autònoma.
2. El concert a què fa referència l'apartat anterior tendrà,
com a mínim, el contingut següent:
a) Delimitació de l'àmbit territorial objecte de concert i
descripció de cadascuna de les finques que el componen amb
menció específica de la seva superfície, obres i instal•lacions
existents i usos a què actualment es destinen, com també els
tradicionals.
b) Definició de l'estat de conservació dels recursos
naturals, els ecosistemes i dels valors paisatgístics que integren els
terrenys objecte de concert.
c) Formulació d'una previsió de la seva evolució futura.
d) Pla d'ús i gestió individualitzat per a cadascuna de les
finques integrants de l'àmbit territorial, al llarg de tota la vigència
del concert, amb la determinació de les limitacions que respecte
dels usos i activitats s'hagin d'establir en funció dels valors a
protegir, i amb l'ordenació de l'accés, ús i gaudi d'aquests espais
naturals per als ciutadans.
e) Definició de les tasques a desenvolupar pels poders
públics i de les que correspondran a la iniciativa privada dins de
cadascuna de les finques del Paratge.
f) Pla de Despesa i d'Inversió dels poders públics i també
de la iniciativa privada.
g) Renuncia, si n'és el cas, del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a l'exercici dels drets de tempteig
i retracta establerts a l'article 10.3 de la Ley 4/1989 de 27 de marzo,
de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres.
h) Règim de protecció urbanística addicional, en cas de
terrenys no declarats Àrea Natural d'Especial Interès.
Disposició Addicional Primera.
Les Lleis de Pressuposts que s'aprovin en el futur,
contendran una partida específica per a la finançació de les
despeses i inversions que la Comunitat Autònoma efectuarà als
Paratges Naturals Concertats.
Disposició Addicional Segona.
La Llei 1/1991, de 10 de gener, d'Espais Naturals i
Règim Urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les Illes
Balears i les altres Lleis que la modifiquin seran supletòries de la
Llei present.

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Disposició Derogatòria.
Queden derogades les normes contràries a les disposicions
d'aquesta Llei.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
3263/94, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a Reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears relativa a l'organització
i funcionament del Grup Parlamentari Mixt, a mesures de
desincentivació del transfuguisme i a la creació de Comissions
d'Investigació.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
PROPOSICIÓ DE LLEI DE REFORMA DEL
REGLAMENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL
GRUP PARLAMENTARI MIXT, A MESURES DE
DESINCENTIVACIÓ DEL TRANSFUGUISME I A LA
CREACIÓ DE COMISSIONS D'INVESTIGACIÓ.
Exposició de Motius
L'article 24.7 de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes
Balears estableix que el Reglament del Parlament regularà, entre
d'altres, la formació de Grups Parlamentaris i la intervenció
d'aquests dins el procés legislatiu.
La dinàmica parlamentària de les dues últimes legislatures
ha posat de manifest que existeixen en el propi Reglament del
Parlament de les Illes Balears, normes que incentiven el
transfuguisme. Un Diputat que abandoni la formació, grup, coalició
o partit sota el qual hagi obtengut l'acta i es passi al Grup Mixt
adquireix un conjunt d'avantatges de tipus econòmic i també de
protagonisme polític que va en contra el sentiment altament
generalitzat de la ciutadania que condemna el transfuguisme, pel
que suposa d'alteració dels resultats electorals.
D'altre costat, l'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia per
a les Illes Balears disposa que el Parlament podrà crear Comissions
especials d'investigació.
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En l'actualitat, la creació de Comissions d'investigació
exigeix l'aprovació del Ple de la Cambra, és a dir, el consentiment
de la majoria parlamentària; això fa que aquestes es constitueixin
en l'únic instrument de control parlamentari del Govern que
normalment no es pot exercitar quan aquest compta amb el suport
majoritari de la Cambra.

3. En cap cas no poden constituir Grup Parlamentari
separat Diputats que pertanyin a un mateix partit o a una mateixa
coalició electoral. No podran constituir-se ni fraccionar-se en Grups
Parlamentaris diversos aquells que a les eleccions hagin comparegut
sota uns mateixos partits polítics, grups, formacions o coalicions.
Article 23.

Actualment, al llarg de tot l'Estat Espanyol s'ha plantejat
per la pràctica totalitat dels partits polítics amb representació
parlamentària, la necessitat de flexibilitzar els requisits necessaris
per a la creació de Comissions d'Investigació, a través de
l'eliminació de l'obstacle que suposa que la majoria parlamentària
que dóna suport al Govern pugui vetar la creació d'aquestes.
Per últim, en el Parlament de les Illes Balears s'ha fet
palesa en els últims temps la necessitat de regular l'organització i
funcionament del Grup Mixt, pels casos en què hi hagin
divergències entre els seus components.
La Proposició de Llei de Reforma del Reglament del
Parlament que es presenta consta de tres articles: l'article primer
modifica el Títol III: Els Grups Parlamentaris i el divideix en dos
Capítols, el primer dels quals conté disposicions generals i el
segon i últim regula exclusivament el Grup Mixt.
L'article tercer modifica l'article 76 del Reglament, que
fa referència a les intervencions del Grup Parlamentari Mixt.

1. La constitució dels Grups Parlamentaris es farà dins
dels deu dies següents a la sessió constitutiva del Parlament,
mitjançant escrit adreçat a la Mesa de la Cambra.
2. A l'escrit esmentat, que anirà signat per tots els qui
desitgin constituir el Grup, hi hauran de constar la denominació
d'aquest i els noms de tots els membres, del seu portaveu i dels
Diputats que, eventualment, puguin substituir-lo.
3. Per al cas que a la sol•licitud de constitució del Grup no
hi figurés la relació de Diputats suplents del portaveu, o quan es
vulgui alterar aquesta relació, bastarà amb un escrit en tal sentit
subscrit pel portaveu esmentat.
4. Els Grups Parlamentaris poden substituir en qualsevol
moment el seu Portaveu o els portaveus substituts per un altre o
d'altres del mateix Grup, amb la comunicació prèvia per escrit al
President del Parlament.

Aquests dos articles, són, en conseqüència els que
estableixen la normativa sobre organització i funcionament del
Grup Mixt i també sobre desincentivació del transfuguisme, donat
que ambdues coses estan íntimament lligades.

5. Els Diputats que no siguin membres de cap dels Grups
Parlamentaris constituïts podran associar-se a algun d'aquests,
mitjançant sol•licitud que, acceptada pel portaveu del Grup al qual
pretengui d'associar-se, es dirigeixi a la Mesa de la Cambra en el
termini assenyalat a l'apartat 1 precedent.

L'article segon regula la creació de Comissions
d'investigació i rebaixa a la necessitat de vot favorable únicament
dels membres de dos Grups Parlamentaris o bé d'una quarta part
dels Diputats de la Cambra.

6. Els associats es computaran per a la determinació dels
mínims que s'estableixen a l'article anterior, així com per fixar el
nombre de Diputats de cada Grup a les diverses Comissions.
Article 24.

Finalment, per no modificar l'estatus dels Diputats
d'aquesta legislatura, s'estableix que la Llei present entrarà en
vigor el dia de la sessió constitutiva del Parlament de les Illes
Balears, subsegüent a les properes eleccions autonòmiques.

1. Els Diputats que, conformement amb l'establert als
articles precedents, no quedin integrats en un Grup Parlamentari en
els terminis assenyalats, passaran a la condició de Diputats no
adscrits.

ARTICLE 1r.
El Títol III del Reglament del Parlament de les Illes
Balears tendrà la redacció següent:

2. Cap Diputat no podrà formar part de més d'un Grup
Parlamentari.
Article 25.

TÍTOL III
Els Grups Parlamentaris
Capítol I: Disposicions general.
Article 22.
1. Els Grups Parlamentaris es constituiran a partir de
formacions, grups, coalicions o partits que hagin participat a les
eleccions.
2. Els Grups parlamentaris, llevat del Grup Mixt, seran
formats almenys, per quatre Diputats.

1. Els Diputats que n'adquireixin la condició amb
posterioritat a la sessió constitutiva del Parlament, hauran
d'incorporar-se a un Grup Parlamentari dins dels vint dies següents
a aquesta adquisició.
2. Per tal que la incorporació pugui produir-se, haurà de
constar-ne l'acceptació del portaveu del Grup Parlamentari. En cas
contrari, queden incorporats al Grup Parlamentari Mixt, si ja estàs
constituït o com a Diputats no adscrits conformement ho preveu
l'article 24.
Article 26.
1. El canvi d'un Grup Parlamentari a un altre només podrà
realitzar-se dins dels deus primers dies de cada període de sessions
i hi serà en tot cas aplicable el que es disposa a l'article anterior.
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2. Quan un Diputat es separi del seu Grup fora del
termini assenyalat en el número precedent, quedarà incorporat al
Grup Mixt, si ja està constituït, fins que, obert un període de
sessions, pugui optar per l'associació a un altre Grup d'acord amb
el que permet aquest número.
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4. Únicament podran accedir als càrrecs de Portaveu o
Portaveu suplent del Grup Mixt, aquells Diputats que representin a
formacions, grups, coalicions o partits que hagin participat com a
tals a les eleccions.
Article 28.c).

3. Quant els components d'un Grup Parlamentari diferent
del Mixt es redueixin durant el transcurs de la legislatura a un
número inferior a tres, el Grup quedarà dissolt i els membres
d'aquest passaran al Grup Mixt, si ja està constituït i si no, el
constituiran, al qual s'incorporaran aquells Diputats que en tal
moment tenguessin la condició de no adscrits.
Article 27.
1. El Parlament posarà a disposició dels Grups
Parlamentaris locals i mitjans materials suficients i els assignarà,
amb càrrec al seu pressupost, una subvenció fixa, idèntica per a
tots i una altra de variable en funció del nombre de Diputats de
cadascun d'ells. Les quanties es fixaran per la Mesa de la Cambra,
oïda la Junta de Portaveus, dins de les limitacions de la
consignació pressupostària corresponent.
2. Els Grups Parlamentaris hauran de dur una
comptabilitat específica de la subvenció a què es refereix l'apartat
anterior, que posaran a disposició de la Mesa del Parlament,
sempre que aquesta ho requereixi.
Article 28.
Tots els Grups Parlamentaris, amb les excepcions
previstes en aquest Reglament, gaudeixen de drets idèntics.
CAPÍTOL II: Del Grup Parlamentari Mixt.
Article 28.a).
Sense perjudici de l'establert a l'article 26.3 el Grup Mixt
es constituirà a partir de les formacions, coalicions o partits que
hagin participat a les eleccions i que no restin integrats en cap
altre Grup Parlamentari.
Article 28.b).
1. La constitució del Grup Mixt es farà dins dels dotze
dies següents a la sessió constitutiva del Parlament, mitjançant
escrit adreçat a la Mesa de la Cambra.

1. El Parlament posarà a disposició del Grup Mixt locals
i mitjans materials suficients i li assignarà, amb càrrec al seu
pressupost una subvenció fixa i una altra de variable. Aquestes es
distribuiran entre les formacions, grups, coalicions o partits que
l'integren de la manera que s'estableix en els apartats següents.
2. La subvenció fixa que correspondrà a cadascuna de les
formacions, grups, coalicions o partits, serà igual al quocient de
dividir la subvenció fixa dels altres Grups Parlamentaris per quatre,
multiplicat pel nombre de Diputats de cadascun d'ells. Els Diputats
que se separin de la formació, grup, coalició o partit pel qual foren
elegits, no tendran dret a l'esmentada subvenció fixa.
3. La subvenció variable corresponent a cadascuna de les
formacions, grups, coalicions o partits que integrin el Grup Mixt
serà la mateixa que la dels altres Grups Parlamentaris, en funció del
nombre de Diputats de cadascun d'aquells. Els Diputats que
s'haguessin separat de la formació, grup, coalició o partit del qual
foren elegits tendran dret a la corresponent subvenció variable.
4. El Grup Parlamentari Mixt haurà de dur una
comptabilitat específica de les subvencions a què es refereixen els
apartats anteriors, on es detalli els fons que cada formació política
o cada Diputat percep. Aquesta comptabilitat estarà a disposició de
la Mesa del Parlament, sempre que aquesta ho requereixi.
Article 28 d).
1. La designació dels membres del Grup Mixt que hagin
de formar part de les distintes Comissions, es farà per acord d'entre
tots els Diputats que l'integrin, mitjançant escrit adreçat a la Mesa
de la Cambra.
2. A l'escrit esmentat, que anirà signat per tots els Diputats
que el constitueixin, hi hauran de constar el nom de cada un dels
Diputats que hagin de formar part de les distintes Comissions al
llarg de tota la legislatura. En cas de variació dels Diputats que
integrin el Grup, s'haurà de procedir a la corresponent redistribució
dels seus membres a les Comissions.

2. A l'escrit esmentat, que anirà signat per tots els
Diputats que el constitueixen hi hauran de constar el nom del seu
Portaveu al llarg de tota la legislatura, així com també dels
Diputats que, puguin substituir-lo.

3. Els Diputats del Grup Mixt que haguessin abandonat la
formació política sota la qual obtengueren la seva acta, només
podran formar part d'una Comissió Permanent Legislativa i no
podran pertànyer a la Diputació Permanent ni a la Comissió del
Reglament.

3. En cas que no hi hagués acord sobre el que estableix
l'apartat anterior, el President del Parlament arbitrarà la
corresponent Resolució, d'acord amb l'article 31 del Reglament,
que haurà de respectar la proporcionalitat en el temps d'exercici
dels càrrecs de Portaveu i Portaveu suplent, amb respecte al
nombre de Diputats de cadascuna de les formacions, grups,
coalicions o partits que l'hagin constituït.

4. En cas que no hi hagués acord sobre la distribució de les
Comissions entre els membres del Grup, el President del Parlament
arbitrarà la corresponent Resolució d'acord amb l'article 31 del
Reglament, mitjançant la qual establirà la corresponent distribució
dels membres del Grup Mixt entre les distintes Comissions amb
proporció al nombre de Diputats de cadascuna de les formacions,
grups, coalicions o partits que l'integrassin.
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Article 28 e).

1. Les iniciatives parlamentàries i la resta de facultats
que aquest Reglament reserva als Grups Parlamentaris, en el cas
del Grup Mixt, només podran esser exercides per cadascun dels
conjunts de diputats que pertanyin a una mateixa formació, grup,
coalició o partit que hagués participat a les eleccions.
2. El Portaveu del Grup Mixt vendrà obligat a signar
aquells escrits d'iniciativa parlamentària que els Diputats del Grup
li presentin, sempre i quan no siguin contraris a l'establert en
aquest Reglament.
Article 28 f).
En cas de vot ponderat, el Portaveu o Diputat del Grup
Parlamentari Mixt representarà un nombre de vots igual als dels
membres que integren el Grup, excepte en cas que un o diversos
Diputats manifestin per escrit al President del Parlament, o de la
corresponent comissió, si n'és el cas, la seva voluntat en un altre
sentit. Quan això tengui lloc el sentit del vot del Diputat o
Diputats dissidents, serà el que es dedueixi de l'escrit de
referència, però si no fos possible deduir-lo, el vot serà
d'abstenció.
ARTICLE 2n.
L'article 51 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, tendrà la redacció següent:

6. Les conclusions d'aquestes Comissions, que no seran
vinculants per als tribunals ni afectaran les resolucions judicials,
hauran de plasmar-se en un dictamen que serà discutit en el Ple de
la Cambra. El President del Parlament, oïda la Junta de Portaveus,
està facultat per ordenar-ne el debat, concedir-hi la paraula i fixar-hi
el temps de les intervencions.
7. Les conclusions aprovades pel Ple de la Cambra seran
publicades en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
i comunicades al Govern de la Comunitat Autònoma, sense
perjudici que la Mesa del Parlament en faci trasllat al Ministeri
Fiscal per a l'exercici, quan així pertoqui, de les accions oportunes.
8. A petició del Grup Parlamentari proposant, es
publicaran també al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, els vots particulars rebutjats.
ARTICLE 3r.
L'article 76.3 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears tendrà la redacció següent:
3. Si es formalitzaren discrepàncies respecte de qui ha
d'intervenir, el President decidirà a l'acte en funció de les
diferències reals de posició, però donant sempre preferència a
aquells Diputats que representin formacions, grups, coalicions o
partits que haguessin participat a les eleccions, sobre aquells altres
que haguessin abandonat la formació política sota la qual haguessin
obtengut l'acta de Diputat.

Article 51.
1. Es podrà crear en el si del Parlament una Comissió
d'investigació sobre qualsevol assumpte d'interès públic, dins
l'àmbit competencial de la Comunitat Autònoma, a petició del
Govern, d'un Grup Parlamentari o de la cinquena part dels
Diputats membres de la Cambra.
2. Admesa la sol•licitud per la Mesa de la Cambra, se
n'ordenarà la seva publicació en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears. Transcorreguts quinze dies des de la data de
la publicació sense que cap Grup Parlamentari manifesti la seva
oposició, quedarà automàticament creada la Comissió sol•licitada,
de la qual cosa el President donarà compte al Ple de la Cambra.
3. Si algun Grup Parlamentari manifestàs la seva
oposició a la creació de la Comissió d'investigació, se substanciarà
al respecte, debat en el Ple de la Cambra i es crearà l'esmentada
Comissió si, com a mínim, bé tots els Diputats de dos Grups
Parlamentaris o bé una quarta part dels Diputats membres de la
Cambra emeten vot favorable; en cas contrari, aquesta no serà
creada..
4. Les Comissions d'investigació elaboraran un pla de
treball i podran nomenar Ponències en el seu si i requerir-hi la
presència, a través de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears, de qualsevol persona per tal d'oir-la.
5. La Presidència de la Cambra, oïda la Comissió, podrà,
si així pertoca, dictar les normes de procediment oportunes,
d'acord amb els principis generals establerts en aquest Reglament,
per tal d'ordenar-ne els debats.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada tota disposició que s'oposi a la Llei
present.
DISPOSICIÓ FINAL
La Llei present entrarà en vigor el dia de la sessió
constitutiva del Parlament de les Illes Balears, subsegüent a les
properes eleccions autonòmiques de maig del 1995.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3322/94, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
al debat general sobre l'acció política i de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 5 d'octubre del 1994).
RGE núm. 3323/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa al debat general sobre l'acció política i de Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 5 d'octubre del
1994).
RGE núm. 3324/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa al debat general sobre l'acció política i de Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 5 d'octubre del
1994).
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RGE núm. 3325/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa al debat general sobre l'acció política i de Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 5 d'octubre del
1994).
Palma, a 5 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A tal efecte se sol•licita el traspàs del corresponent tram
de l'IRPF per tal que aquests ingressos equilibrin les despeses que
la transferència esmentada ha de produir.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a remetre, abans del 31 de desembre del 1994,
l'Avanç de les Directrius d'Ordenació Territorial als organismes a
què fa referència l'article 14 de la Llei 8/1987, d'1 d'abril,
d'Ordenació Territorial de les Illes Balears.

A)
El Grup Parlamentari MIXT, d'acord amb el que
preveuen l'article 163 i següents del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, presenta les següents Propostes de Resolució,
com a conseqüència del Debat General sobre l'Acció Política i de
Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que, dins de la legislatura present, es
comprometi a transferir als Consells Insulars la titularitat de les
competències en les matèries següents: Cultura, Esports,
Agricultura i Pesca i Activitats Classificades. A tal efecte, en el
termini màxim d'un mes, la Comissió Tècnica Interinsular remetrà
al Parlament les corresponents Proposicions de Llei.
A més, en el termini màxim de tres mesos, el Govern
remetrà a la Comissió Tècnica Interinsular la seva proposta de
transferència als Consells Insulars de competències en matèria
d'ordenació turística.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que en el termini màxim d'un mes, presenti
al Parlament un nou projecte de llei sobre l'exercici de les
competències transferides als Consells Insulars que substitueixi
l'entrat en data 18/12/92, el qual va ser retirat posteriorment.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, que dins l'any en curs, remeti a tots els
grups i formacions polítiques representades en el Parlament, el
projecte d'Estatut Fiscal i Econòmic propi de les Illes Balears que
es sol•licita de l'Administració Central.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que es comprometi, dins l'actual legislatura,
en finalitzar tota la tramitació i en entrar en vigor, tant a Mallorca
com a la resta d'illes, el POOT.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que, dins de la legislatura present, adapti a
la Llei General d'Aigües 9/1985, de 12 de desembre, la
composició de la Junta d'Aigües de Balears creada per Llei 11/89
i, d'acord amb l'article 13.1 de la Llei superior, confereixi
competències executives a les Juntes Insulars.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que, dins de la legislatura en curs, tengui
creada, enllestida i oberta una biblioteca pública a l'illa de
Formentera.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que, abans de finalitzar la legislatura
present, decideixi el tipus i destinació d'ús per als ports de
competència de la Comunitat Autònoma a les diferents illes.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la transferència de les competències d'educació per al curs
1995-96, amb els mitjans humans, materials i financers
corresponents.

10. Amb la finalitat de consensuar al màxim l'Avanç de
les Directrius d'Ordenació Territorial entre les distintes forces
polítiques amb representació parlamentària, el Govern de la
Comunitat Autònoma remetrà al Parlament, per a la seva discussió,
segons l'article 172 del seu Reglament en el termini de quinze dies,
un document de criteris als quals s'ha de subjectar l'esmentat Avanç.
Per arribar a aquests criteris consensuats es prendrà com
a punt de partida el conjunt de documents elaborats per l'ONU i
anomenats Estratègia Mundial de la Conservació.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar a les Illes Balears un tracte similar al de les Illes
Canàries quant a inversions per a noves carreteres.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar a les Illes Balears un tracte similar al de les Illes
Canàries en matèria d'IVA pels vols xàrters amb origen o destinació
al nostre arxipèlag.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'aprovació del Pla d'Ordenació del
Transport regular de viatgers per carretera.
14.- El Pla d'Ordenació del Transport Regular de viatgers
per carretera de les Illes Balears contemplarà una terminal en els
terrenys de FEVE transferits per l'Estat, confinants amb la Plaça
Espanya, de Palma de Mallorca.
El Parc de les Estacions es dissenyarà de manera tal que
l'arribada dels passatgers, tant de tren com de transport regular de
la Part Forana, es faci al costat de la Plaça Espanya.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a remetre a aquesta Cambra, en el termini
màxim d'un mes, un document de criteris, amb el calendari
corresponent, als quals s'ha de subjectar la privatització d'aquelles
empreses públiques que suposin una competència per al sector
privat i que no siguin d'interès estratègic per a les Illes Balears.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a imposar a la Compañía Concesionaria del
Túnel de Sóller, SA les penalitats que estableix l'article 138 del
Reglamento de Contratos del Estado pel retard injustificat en la
finalització de les obres del Túnel de Sóller, computant els terminis
des que va acabar la darrera pròrroga (10/8/94), que el Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori va concedir.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que en el termini màxim de tres mesos elabori
i tramiti una Proposició de Llei referida al Règim Econòmic i Fiscal
de les Illes Balears similar a l'existent a la Comunitat Autònoma de
Canàries.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que, en el termini més breu possible, doni
solució a la depuració i reutilització de les aigües residuals dels
municipis de Maó i Es Castell a l'illa de Menorca mitjançant un
sistema o sistemes que no causin perjudicis mediambientals ni
discriminacions d'un municipi respecte de l'altre i viceversa.
Palma, a 5 d'octubre del 1994.
Els diputats:
Cosme Vidal i Juan.
J. Peralta i Aparicio.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.
B)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que
preveuen l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les següents Propostes de Resolució, com a
conseqüència del Debat General sobre l'Acció Política i de
Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears acorda crear en el
termini de 15 dies una ponència integrada per tots els grups
parlamentaris per elaborar una proposició de llei d'un Règim
Econòmic i Fiscal diferenciat de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
el debat autonòmic efectuat en el Senat, així com les resolucions
acordades pel que signifiquen d'aprofundiment del procés
autonòmic i el reconeixement dels fets diferencials de les diverses
comunitats autònomes
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, perquè en la valoració de les competències
universitàries la inclusió de la nova inversió sigui una qüestió
fonamental. Per això, s'haurien de considerar les previsions de
creixement i consolidació de la Universitat de les Illes Balears i la
necessària dotació econòmica per aconseguir-ho.
4. El Parlament de les Illes Balears acorda celebrar en el
primer període de sessions del 1995 un Debat General sobre
Política Universitària.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a promoure amb les Federacions
d'Hosteleria de la Comunitat Autònoma i la Federació
Internacional dels tour operators un nou model de contracte
normalitzat per tal d'impedir, tant la sobre-contractació com les
anul•lacions gratuïtes.
6. El Parlament de les Illes Balears controlarà les
inversions financeres del Govern de la Comunitat Autònoma
mitjançant una ponència creada en el si de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts. Per la qual cosa, el Govern de la Comunitat remetrà
al Parlament de les Illes Balears tota la documentació referida a
cada una d'aquestes operacions, immediatament després que
s'hagin realitzat.
7. El Parlament de les Illes Balears acorda crear una
Comissió Especial de control dels contractes d'obres i serveis de
la Comunitat Autònoma. El Govern crearà immediatament un
registre públic dels esmentats contractes.

8. El Parlament de les Illes Balears constata que la
Comissió d'Estudi sobre la problemàtica de la construcció del Túnel
de Sóller no ha complit els seus objectius a causa de l'obstrucció
efectuada pel Govern de la Comunitat en no aportar la
documentació essencial que li fou sol•licitada per unanimitat per
l'esmentada Comissió, impedint així als diputats tenir un
coneixement suficient dels fets.
9. El Parlament de les Illes Balears constituirà, en el
termini de 15 dies, una ponència formada per tots els grups
parlamentaris per tal d'elaborar la Proposició de Llei de Finançació
definitiva dels consells insulars, prevista a la Llei de Consells
Insulars
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a transferir als consells insulars les competències
d'agricultura i pesca abans de l'1 de gener del 1995, amb la gestió
inclosa dels fons europeus corresponents a aquestes competències.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentar, en el termini d'un mes, un projecte de llei de
creació d'un Fons de Cooperació Municipal.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat perquè sol•liciti del Govern de l'Estat i de la Unió
Europea la ubicació a Palma de la seu de l'Agència Europea de
Turisme
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, que en el termini de dos mesos posi en
funcionament els necessaris mecanismes legals, jurídics i tècnics pel
control de l'efectivitat de les depuradores de les Illes Balears.
14.- El Parlament de les Illes Balears acorda que a les
comissions insulars d'urbanisme no hi ha d'haver representants del
Govern de la Comunitat Autònoma
15. Atesa la importància estratègica que té el trànsit aeri
per a la nostra economia, el Parlament de les Illes Balears manifesta
la seva preocupació per la congestió aèria soferta aquest estiu i
expressa la necessitat d'impulsar un espai aeri comú europeu
16. El Parlament de les Illes Balears rebutja i protesta
enèrgicament per l'atac que realitza de forma continuada el periòdic
ABC a la nostra llengua i al dret del poble de les Illes Balears a
utilitzar-la.
Palma, a 5 d'octubre del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
C)
D'acord amb el que preveu l'article 171 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PP-UM
presenta les següents Propostes de Resolució al Debat General sobre
l'Acció Política i de Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè als barems de finançament autonòmic, homologui la
situació de pluriinsularitat amb la pluriprovincialitat i que la
primera, més costosa que la segona, tengui, com a mínim, un
tractament econòmic idèntic i no inferior com succeeix actualment.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè assumeixi el finançament d'un pla de carreteres per
a l'arxipèlag balear, dotat d'una quantitat proporcional a l'extensió
del seu territori i als nivells de motorització registrats, a aplicar
pels titulars de la competència, d'acord amb el model convingut
amb les Illes Canàries.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè faciliti a les comunitats autònomes la gestió sobre
els Fons de Cohesió Europeus i perquè, en els casos en què es
tracti de qüestions de competències exclusives, es traspassi
igualment la gestió dels fons esmentats.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè desenvolupi les accions necessàries que tendeixen
a la modificació de la Llei 22/1988 de Costes, en el sentit
d'atribuir a les comunitats autònomes l'autorització de les
instal•lacions de servei de temporada, com també ampliar les
competències en relació amb el domini públic marítim-terrestre i
zones de servitud de protecció i de trànsit, d'acord amb les
sentències del Tribunal Constitucional sobre la Llei de Costes i el
seu reglament i amb les competències de les Comunitats
autònomes sobre ordenació del litoral
5. El Parlament de les Illes Balears reitera la seva
voluntat que sigui tramitada i aprovada per les Corts Generals de
l'Estat la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
aprovada per aquest Parlament el gener del 1991.
6. El Parlament de les Illes Balears reclama la petició de
reconfiguració del sistema de finançament autonòmic perquè, a les
regions en què la població de fet té un pes estimat superior al 5 per
cent de la població de dret, es consideri aquesta població en els
barems de finançament.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè es comprometi a dur endavant de forma progressiva
el "Pla Integral de Família", amb la finalitat de donar suport a
totes i cadascuna de les necessitats que plantegin les famílies dins
tots els àmbits.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè dugui a terme programes que fomentin i promoguin
la integració de les dones a tots els àmbits de la societat
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè continuï impulsant els processos d'assumpció de les
facultats executives i de gestió pels Consells Insulars en les
matèries enumerades a l'article 39 de l'Estatut.
10. El Parlament de les Illes Balears constata
l'incompliment del Pacte Autonòmic del 1992.

13. El Parlament de les Illes Balears estima necessari que
s'incrementin les accions públiques encaminades a la valorització
dels aliments elaborats a les Balears i en especial aquells que es
realitzin amb matèries primes autòctones.
14.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern
de la Comunitat Autònoma que posi tots els mitjans al seu abast en
les negociacions amb el Ministeri de Cultura per a l'obertura del
Museu de Menorca.
15. El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern
Balear perquè aquest insti el Govern de la Nació perquè aporti la
finançació necessària a efectes que sigui possible la restauració del
Castell d'Eivissa per part de les tres institucions (Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, Govern Balear i Ministeri de Cultura)
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació a realitzar les negociacions adients amb la finalitat que el
sistema de finançament del futur sistema educatiu autonòmic estigui
d'acord amb el que s'entén com a una educació de qualitat i per a
tothom.
17. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació pels acords i disposicions presos per els òrgans
corresponents de la Unió Europea que són perjudicials per als
interessos agrícoles de la nostra Comunitat Autònoma, en especial
els que afecten a arrabassar la vinya.
18. El Parlament de les Illes Balears considera necessari
que s'impulsi la modernització de les Administracions Públiques,
que es redueixin duplicitats de funcions i es reconegui a les
comunitats autònomes el caràcter d'Administracions Executives
Ordinàries de l'Estat.
19. El Parlament de les Illes Balears constata que les
inversions financeres temporals realitzades pel Govern Balear
segons el Decret 39/1988 s'han fet complint escrupolosament la
legalitat vigent i el Tribunal de Comptes no ha reparat en cap
irregularitat.
20. El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern
Balear i al Govern de la Nació que donin suport a la candidatura de
la Ciutat de Palma com a seu de la futura Agència Europea de
Turisme, per entendre que aquesta reuneix les condicions per serho.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació per tal que desenvolupi les accions pertinents a efectes de la
formalització amb els distints Estats Nacionals amb competències
respecte als espais aeris de transport a Balears o des de les Balears,
del pertinent conveni que determini el règim de prioritat que dona
cobertura al principi consagrat al Tractat de Roma, de llibertat de
circulació.

11. El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat que es realitzi, el més aviat possible, la transferència a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les competències
en matèria de règim d'aigües, ordenació i concessió de recursos i
aprofitaments hidràulics.
12. El Parlament manifesta la seva voluntat de tenir un
tractament econòmic i fiscal diferenciat per a les Illes Balears de
manera semblant al que tenen les altres illes de la Comunitat
Europea.
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Palma, a 5 d'octubre del 1994.
El portaveu:
Manuel Jaén i Palacios.
D)
D'acord amb el que preveuen l'article 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup parlamentari
PSM i EEM presenta les següents Propostes de Resolució, derivades
del Debat General sobre l'Acció Política i de Govern.
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1. El Govern lliurarà al Parlament de les Illes Balears, en
el termini de 15 dies, per a la seva remissió als quatre grups
parlamentaris, la documentació del concurs de construcció,
conservació i explotació, com a carretera de peatge de la variant
de la carretera C-711, amb túnel que travessa la Serra d'Alfàbia,
següent:
a) Els informes previs, acords i actes de la Comissió
Avaluadora de les ofertes presentades al concurs de construcció,
conservació i explotació, com a carretera de peatge, de la variant
de la carretera C-711, amb túnel que travessi la Serra d'Alfàbia.
b) Els documents que van ser tenguts en compte pel
Consell de Govern, a la sessió de 18 de novembre del 1988, per
adjudicar el concurs a l'oferta encapçalada pel Sr. Antoni Cuart i
Ripoll.
c) Els escrits dels col•lectius que, segons el Preàmbul del
Decret 86/1988, de 18 de novembre, d'adjudicació de la concessió
administrativa, es personaren a l'expedient i expressaren la seva
opinió favorable a l'oferta encapçalada pel Sr. Antoni Cuart i
Ripoll.
d) L'informe singularitzat que, segons el Preàmbul del
Decret 86/1988, de 18 de novembre, d'adjudicació de la concessió,
fou emès per la Comissió Avaluadora de les ofertes presentades
al concurs.
e) Els expedients de les pròrrogues, especialment el de
la segona pròrroga concedida per a la finalització de les obres.
f) Els documents de l'expedient de licitació de les obres
per part de la Societat concessionària.
g) L'expedient de la Comissió Balear del Medi Ambient
en relació amb el projecte tècnic modificat de juliol del 1989.
2. El Govern presentarà, en el termini de 15 dies, les
Memòries dels Consells Insulars sobre la gestió de les
competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat, segons els
criteris aprovats per l'Hble. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori dia 9 de març del 1994, o en manifestarà
les causes que ho impedeixin
3. El Govern presentarà, en el termini d'1 mes, el
Projecte de llei de sòl rústic.
4. El Govern presentarà, en el termini d'1 mes, el
Projecte de llei de règim fiscal i econòmic diferenciat de les Illes
Balears, per a la seva posterior tramitació davant el Congrés de
Diputats.
5. El Govern, en el termini de tres mesos, aprovarà el pla
d'ordenació dels recursos naturals dels illots de Migjorn i Ponent
d'Eivissa, com preveu la disposició addicional tercera de la Llei
1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de
les àrees d'especial protecció de les Illes Balears.
6. El Govern presentarà una comunicació al Parlament
sobre les causes que impedeixen el traspàs de funcions i de serveis
de l'Administració de l'Estat en matèria de Règim d'aigües i
aprofitaments hidràulics, canals i regadius; Aigües minerals i
termals; Ordenació i concessió de recursos i aprofitaments
hidràulics; de Casinos, jocs i apostes; de Cooperatives, mútues no
integrades en el sistema de la seguretat social; d'Espectacles
públics; d'Indústria; d'Instal•lacions de producció, distribució i
transport d'energia; de Gestió de la prestació i serveis socials del
sistema de la seguretat social: INSERSO; de Gestió de museus,
arxius i biblioteques de titularitat estatals; d'Execució de la
legislació laboral i d'Educació universitària i no universitària.

7. El Govern presentarà, en el termini de 3 mesos, davant
la Comissió de Coordinació de Política Territorial el Pla Director de
l'Oferta Turística de Menorca i d'Eivissa i Formentera, per a la seva
aprovació inicial.
8. El Govern presentarà, en el termini d'1 mes, davant la
Comissió Tècnica Interinsular la proposició d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'agricultura,
ramaderia i pesca.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, que en compliment de la Llei 8/1987, d'1
d'abril, d'Ordenació territorial de les Illes Balears, posi a informació
pública en el termini màxim de tres mesos l'Avanç de les Directrius
d'ordenació Territorial de les Illes Balears
10. El Govern presentarà, en el termini de 3 mesos, davant
la Comissió de Coordinació de Política Territorial el Pla Director de
Pedreres de les Illes Balears, per la seva aprovació inicial.
11. El Govern presentarà en el termini de dos mesos, un
projecte de Llei de regulació del Fons de Compensació
Intermunicipal.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar abans del proper període de sessions, un projecte de llei
regulador de la publicitat provinent del sector públic, que
contemplarà:
a) L'obligatorietat de modular mitjançant norma
reglamentària la participació dels diferents mitjans en l'adjudicació
de la publicitat, en base a criteris objectius d'àmbit territorial i de
difusió, de tal manera que es controli la utilització de la publicitat
com a element de discriminació fomentada des de les institucions
públiques.
b) L'establiment de criteris objectius que assegurin la
necessària limitació de la publicitat institucional en el decurs dels
processos electorals, per tal de salvaguardar el vot popular de tota
intromissió partidista fomentada des del sector públic.
13. El Govern recaptarà de l'Administració general de
l'Estat el ràpid pagament de les inversions fetes per a neteja i
manteniment de torrents.
14.- El Govern realitzarà les actuacions adients davant
l'Administració general de l'Estat per fer efectiva la ràpida
aprovació del Pla Hidrològic de les Illes Balears
15. El Govern farà efectiu, en el termini màxim de tres
mesos, el pagament de les expropiacions pels nous traçats o
ampliacions de carreteres.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
limitar les adjudicacions directes de contractacions d'obres i serveis,
pels casos de justificada i ineludible urgència, fent seves les
recomanacions del Tribunal de Comptes
17. El Govern per tal d'acabar amb la discrecionalitat de
les subvencions presentarà, en el termini d'un mes, un projecte de
llei que en reguli les concessions.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
respectar l'actual traçat de la carretera Deià-Sóller, preservant els
elements singulars d'arquitectura popular afectats per la mateixa.
19. El Govern inclourà als Pressuposts del 1995 la
partida pressupostària suficient per tal de dur a terme les obres de
millora i ampliació de la carretera comarcal 715 de Palma a
Manacor.
20. El Govern prioritzarà el projecte de desviament del
torrent de Manacor en el conveni signat amb el Ministeri d'Obres
Públiques, Transports i Mediambient sobre infraestructures
hidràuliques, en el qual es destinen 3.000 milions per a les Illes
Balears.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
procedir, en el termini d'un mes, a la declaració del Camí de
Cavalls de Menorca com a Bé d'Interès Cultural.
22. El Govern destinarà una partida de 200 milions de
pessetes en càrrec als Pressuposts del 1995 amb l'objectiu
d'aconseguir l'ús públic dels accessos a les platges situades a zones
protegides per la Llei d'Àrees naturals, d'acord amb els
ajuntaments, així com a la recuperació per a l'ús públic no rodat
del Camí de Cavalls a l'illa de Menorca.

4169

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Conseller de
Cultura a retirar l'Ordre número 17348, de 27 d'agost, sobre l'ús de
la llengua catalana a l'ensenyament no universitari, i en dictarà una
altra que faci efectiva la implantació progressiva de la llengua
catalana en tots els àmbits de l'ensenyament, a les Illes Balears.
31. El Parlament de les Illes Balears reitera la seva
voluntat que sigui tramitada i aprovada amb la màxima urgència per
les Corts Generals la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears aprovada per aquest parlament el gener del 1991.
32. El Parlament de les Illes Balears proposa als grups
signants del Pacte Autonòmic la seva denúncia davant
l'incompliment flagrant del seu contingut.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar progressivament la partida destinada a col•laborar amb
els països en vies de desenvolupament, per tal que en tres anys
arribi al 0'7% dels pressuposts generals de la CAIB.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
participar econòmicament en la rehabilitació de La Trapa.
Palma, a 5 d'octubre del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

23. El Govern presentarà al Parlament, en el termini d'un
mes, un projecte de llei de mesures d'estalvi d'aigua.
24. El Govern suprimirà, amb caràcter immediat els
augments de complements específics als alts càrrecs i funcionaris
de la CAIB, aprovats pel Consell de Govern dia 9 de juny del
1994, així com les gratificacions extraordinàries conegudes com
a "bufandes".
25. El Govern presentarà en el termini de dos mesos un
Pla de Prevenció de la Sida.
26. El Govern presentarà al Parlament, en el termini d'un
mes, un projecte de llei de creació de la Renda Mínima de
Reinserció Social.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar una política de major austeritat en la despesa pública i, en
conseqüència:
a) Congelar els sous dels alts càrrecs polítics.
b) Reduir en un 50% els alts càrrecs de designació
directa.
c) Reduir en un 20% les despeses de representació i
publicitat institucional.
d) Eliminar la Conselleria sense cartera.
28. El Govern presentarà en el termini de tres mesos una
ampliació del Pla de Residus Sòlids Urbans que doni prioritat a la
recollida selectiva i la reutilització de residus.
29. El Govern declararà "sector estratègic" el de les
indústries de reciclatge de residus, habilitant partides econòmiques
i exempcions fiscals per a la seva promoció.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3331/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al President de la Comunitat Autònoma , relativa a favoritismes i
abusos en la contractació de personal. (Mesa d'11 d'octubre del
1994).
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que
preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la al President de la Comunitat sobre:
Interpel•lació sobre favoritismes i abusos en la
contractació de personal per part de l'Administració Autonòmica,
Consorcis i Empreses Públiques.
Palma, a 6 d'octubre del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

4170

BOPIB núm.152 - 14 d'octubre del 1994

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3269/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
material editat per la Conselleria de Cultura, adreçat
específicament a alumnes castellano-parlants. (Mesa d'11 d'octubre
del 1994).
RGE núm. 3270/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
criteris de la Conselleria de Cultura a l'hora d'adjudicar les
subvencions per donar suport al programa d'educació. (Mesa d'11
d'octubre del 1994).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
A la resposta a la pregunta RGE núm. 3084/93 formulada
per aquest diputat, relativa a programa "Anglès a Anglaterra" el
Conseller de Cultura, Educació i Esports afirma: "Pel que fa al
foment de la llengua catalana entre els alumnes castellano-parlants,
la tasca de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports es
concentra, sobretot, en l'edició i difusió de material didàctic en la
nostra llengua adreçat als esmentats alumnes..."
Quin material ha editat la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports durant els anys 1992, 1993 i 1994, adreçat
específicament a alumnes castellano-parlants?

RGE núm. 3271/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
subvenció a l'Ajuntament d'Alaró per "Servei de Psicologia". (Mesa
d'11 d'octubre del 1994).

Palma, a 3 d'octubre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

RGE núm. 3272/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
unitat pont de treball per a l'elaboració del mapa escolar de les
Balears. (Mesa d'11 d'octubre del 1994).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 3274/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
curs d'iniciació a l'astronomia. (Mesa d'11 d'octubre del 1994).

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

RGE núm. 3289/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
publicacions al BOCAIB només en castellà. (Mesa d'11 d'octubre
del 1994).
RGE núm. 3290/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a assessors del
Govern. (Mesa d'11 d'octubre del 1994).
RGE núm. 3358/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
convenis signats per a la formació d'informàtica a la dona. (Mesa
d'11 d'octubre del 1994).
RGE núm. 3359/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
conveni sobre el funcionament de l'oficina d'ajuda a víctimes del
delicte. (Mesa d'11 d'octubre del 1994).
RGE núm. 3360/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
cursos i seminaris per a policies locals durant el segon semestre de
1994. (Mesa d'11 d'octubre del 1994).
RGE núm. 3361/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
política de subvenció als ajuntaments en matèria d'activitats
juvenils. (Mesa d'11 d'octubre del 1994).
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

B)

A la resposta a la pregunta RGE núm. 1830/94 formulada
per aquest diputat, relativa a sol•licituds de subvenció per donar
suport al programa d'educació l'any 1993, es relacionen diversos
centres docents i APAS que sol•liciten participar en el programa
d'educació a través de la realització de distintes activitats. Dos
d'aquests centres, la S. Cooperativa Mata de Jonc i l'IB. Josep M.
Quadrado, presenten sol•licituds per a l'experimentació del model
educatiu. Totes les sol•licituds són denegades excepte la del
Col•legi Madre Alberta que rep una subvenció de 400.000 pessetes
per al manteniment de l'Escola de Música.
Quins criteris ha fet servir la Conselleria de Cultura a
l'hora d'adjudicar les subvencions?
No resulta estrany que només s'aprovi una petició d'APAS
i centres educatius que són els primers implicats en el fet educatiu?
Quan no hi ha recursos suficients per a totes les peticions,
considera correcte el Conseller de Cultura atendre la petició d'un
"Viatge cultural a Galícia i Portugal" (438.000 pessetes) i deixar
sense subvenció activitats com a l'experimentació del model
educatiu?
Palma, a 3 d'octubre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

La setmana del 4 al 10 de juliol ha aparegut a la premsa un
anunci de la Conselleria de Cultura sobre un Curs d'Iniciació a
l'Astronomia a celebrar a l'OAM. El telèfon per a informació i
inscripció és el 176500, número que correspon amb la centraleta de
la Conselleria de Cultura.
Aquest curs està organitzat per la Conselleria de Cultura?

A la resposta a la pregunta RGE núm. 1830/93
formulada per aquest diputat, relativa a sol•licituds de subvenció
per donar suport al programa d'educació l'any 1993, es relacionen
diversos ajuntaments que sol•liciten participar en el programa
d'educació a través de la realització de distintes activitats.
L'Ajuntament d'Alaró rep una subvenció de 703.080 pessetes en
concepte de Servei de Psicologia.

Quines són les condicions de matrícula?
Participa l'OAM en aquest curs? Com?
A qui va dirigit el curs?
Palma, a 3 d'octubre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A què es refereix concretament la petició de Servei de
Psicologia?
Palma, a 3 d'octubre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

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.

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

El BOCAIB núm. 80/1994, publicà els mapes del Pla
Director de Ports Esportius i Instal•lacions Nàutiques de les Illes
Balears (pàg. 6319 a 6357).
Per què es publiquen només en llengua castellana?

A la resposta a la pregunta RGE núm. 820/94 formulada
per aquest diputat, relativa a elaboració del mapa escolar de les
Illes Balears, el Conseller de Cultura, Educació i Esports
contestava que un dels punts principals del conveni a firmar amb
el Ministeri d'educació i Ciència "... és la constitució d'una unitat
pont de treball, que integrarà diversos inspectors tècnics
d'educació i professors, i que tindrà com una de les seves tasques
més immediates l'elaboració final del mapa escolar de les
Balears..."
Contempla el conveni firmat amb el MEC la unitat pont
de treball per a l'elaboració del mapa escolar de les Balears?
Quines persones (inspectors tècnics d'educació i
professors) s'han integrat a aquesta unitat de treball?
Quin és el pla de treball per al curs 1994-1995?
Palma, a 3 d'octubre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

Per què no s'empren els topònims correctes?
Palma, a 30 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quina és la relació nominal dels assessors que ha tingut el
Govern de les Illes Balears entre els anys 1987 i 1991, especificant
les àrees del Govern que han assessorat, les quantitats percebudes
per aquest concepte cadascun d'ells, així com els criteris que fa
servir el Govern per l'assignació de remuneracions a aquests
assessors?
Palma, a 3 d'octubre del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
A la resposta a la pregunta RGE núm. 1831/94
formulada per aquest diputat, relativa a curs d'astronomia destinat
a professors, el Conseller de Cultura, Educació i Esports afirma:
"...hom no es pot oblidar que l'OAM és una empresa privada i que
funciona com a tal..."

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Dels convenis signats amb l'associació d'acadèmies
privades de Balears i amb l'associació cultural Rostoll el passat
mes de maig, per oferir formació a la dona sobre el tema
d'informàtica,
1. Quina ha estat la contribució econòmica del Govern
de la Comunitat?
2. Quin ha estat el total de dones matriculades?

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

Comissió

Segons la Conselleria de Governació i d'acord amb la
normativa vigent, tan sols els ajuntaments de Formentera i de Sant
Josep tenen reconeguts els seus serveis en matèria d'informació
juvenil.

4. Es signaran convenis semblants a Eivissa i Menorca
per tal de donar les mateixes oportunitats a les dones d'aquestes
illes?

1. Amb quin concepte s'ha subvencionat a l'ajuntament
d'Eivissa els anys 1992 i 1993 amb 200.000 pessetes i 300.000
pessetes respectivament?

3. Quina valoració
Interdepartamental de la Dona?

final

fa

la

Palma, a 26 de setembre del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

2. Per què no han rebut cap ajuda els ajuntaments de Sant
Joan, Santa Eulàlia, Sant Antoni o Formentera?
Palma, a 26 de setembre del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
S'ha arribat a cap conveni amb el Govern de l'Estat
Espanyol per al funcionament de l'oficina d'ajuda a víctimes del
delicte?
Palma, a 26 de setembre del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Segons la resposta de la Conselleria de Governació, el
passat mes d'abril, encara no s'havia fet la programació del segon
semestre dels cursos i seminaris per a policies locals.
1. Quina és la programació prevista per aquest segon
semestre?
2. Quins són els ajuntaments que hi pensen participar?
Palma, a 26 de setembre del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3327/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
remissió del Projecte de desviament del Torrent de Manacor. (Mesa
d'11 d'octubre del 1994).
RGE núm. 3330/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
adreça del pis cedit a Menorca com a centre d'acollida d'úrgència per
a mares fadrines i dones separades. (Mesa d'11 d'octubre del 1994).
RGE núm. 3351/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a relacions del
Govern amb D. Francesc Berga. (Mesa d'11 d'octubre del 1994).
RGE núm. 3354/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a entrada en el
Parlament del Pla de Transports terrestres. (Mesa d'11 d'octubre del
1994).
RGE núm. 3355/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i
Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si s'ha fet
qualque estudi sobre la conveniència de transformar la casella de
carretera de la Mola en alberg juvenil. (Mesa d'11 d'octubre del
1994).
RGE núm. 3356/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i
Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quin cost
tendrà l'adaptació de l'edifici que pretenen transformar en alberg
juvenil a la Mola de Formentera. (Mesa d'11 d'octubre del 1994).
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

E)

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

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

Per quin motiu de el Projecte de desviament del Torrent
de Manacor no va ser remès a la delegació provincial del Ministeri
d'Obres Públiques, Transports i Mediambient fins a finals de
setembre del 1994?

Ha fet la Direcció General de Joventut algun estudi sobre
la conveniència de transformar la casella de carretera de la Mola en
alberg juvenil i quan pensa inaugurar-ho?
Palma, a 26 de setembre del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

Palma, a 4 d'octubre del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

F)

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

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

Quina és l'adreça del pis cedit a Menorca per la
Conselleria de Sanitat del Govern de la Comunitat com a centre
d'acollida d'urgència per a mares fadrines i dones separades?

Quin cost tendrà l'adaptació i reforma de l'edifici que
pretenen transformar en alberg juvenil a La Mola de Formentera i
en càrrec a quina partida pressupostària anirà?

Palma, a 6 d'octubre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 26 de setembre del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quines relacions laborals o econòmiques, ha tingut el
Govern de les Illes Balears amb D. Francesc Berga?
Palma, a 7 d'octubre 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 de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern de la Comunitat presentar al
Parlament per a la seva aprovació el Pla de Transports terrestres?
Palma, a 26 de setembre del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT
COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3275/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
publicació al BOCAIB només en llengua castellana de places a
proveir. (Mesa d'11 d'octubre del 1994).
RGE núm. 3357/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i
Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quina
intervenció ha tengut el Govern de la CAIB en la guerra de preus
entre navilieres de Formentera i Eivissa. (Mesa d'11 d'octubre del
1994).
Palma, a 11 d'octubre 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.
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El BOCAIB número 86, de dia 16 de juliol del 1994,
publicà el Decret 82/1994, de 30 de juny, de la Conselleria de la
Funció Pública pel qual s'aproven les bases, el barem de mèrits i
la convocatòria del concurs de proveïment de llocs de treball.
Per què la relació de places a proveir (pàgines 6859 a
6874) es publica només en llengua castellana?
Palma, a 3 d'octubre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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 la Comissió d'Ordenació Territorial.
Ha intervengut el Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori o la Direcció General de Transports en
relació a la guerra de preus que han mantengut durant aquest estiu
les navilieres que cobreixen la línia de passatgers entre
Formentera i Eivissa?
Palma, a 26 de setembre del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3264/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures de prevenció i extinció d'incendis forestals. (Mesa d'11
d'octubre del 1994).
RGE núm. 3267/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a destinació i ús del Port de Sant Antoni (Eivissa). (Mesa d'11
d'octubre del 1994).
RGE núm. 3367/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a Pla d'ajudes per a la modernització de l'oferta turística
complementària existent a les Illes Balears. (Mesa d'11 d'octubre
del 1994).
RGE núm. 3368/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a ampliació de la xarxa d'atenció als drogodependents. (Mesa d'11
d'octubre del 1994).
RGE núm. 3369/94, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a promoció i protecció de la cultura popular balear. (Mesa d'11
d'octubre del 1994).
Palma, a 11 d'octubre 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
La proliferació d'incendis de gran intensitat així com
l'augment de les superfícies cremades en els darrers anys a la nostra
Comunitat Autònoma, amb una incidència especial durant l'estiu
passat, ha evidenciat la necessitat d'emprendre una política decidida
i eficaç de prevenció i extinció d'incendis que constitueixi una
autèntica alternativa a la política actual.
Per tot això el Grup Parlamentari Mixt presenta al Ple la
següent Proposició no de Llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a coordinar totes les
institucions implicades, municipals, central i autonòmica en la
prevenció i extinció d'incendis amb l'establiment d'un responsable
únic professional a cada illa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a coordinar totes les
institucions implicades, municipals, central i autonòmica en la
prevenció i extinció d'incendis amb l'establiment d'un responsable
únic polític a cada illa.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a subscriure les
assegurances pertinents que cobreixin els rics derivats de les tasques
d'extinció d'incendis a tots els participants en la lluita contra
aquests, ja siguin funcionaris, contractats o voluntaris.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a dur a terme una política
general de prevenció d'incendis al llarg de tot l'any i que abasti els
territoris de cada illa.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a presentar davant la
Comissió Tècnica Interinsular la corresponent Proposició de Llei de
Transferència de Competències en matèria de prevenció i extinció
d'incendis forestals, amb tots els serveis actuals, mitjans i personal
adscrit, així com la responsabilitat tècnica i política als Consells
Insulars respectius en un termini màxim de 3 mesos.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a prendre les mesures
necessàries per tal d'incentivar la ramaderia tradicional com a mitjà
idoni per mantenir els nostres boscos nets i per tant reduir els riscs
d'incendis.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a crear una escola
d'ensenyament i perfeccionament de prevenció i extinció d'incendis
forestals per a tot el personal que participa en les lluites contra
incendis.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a incrementar el nombre
d'agents forestals, adequant les proves d'accés a aquest cos als
efectes de garantir l'especialització en matèria rural i forestal.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a realitzar campanyes
anuals de forma coordinada i unitària amb Ajuntaments, Consells
Insulars, en matèria de prevenció d'incendis, especialment les
dirigides a la població escolar.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a aplicar un pla de
mesures preventives contra els incendis forestals a les
urbanitzacions.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a mantenir de forma
permanent en condicions òptimes de neteja i utilització, els
accessos a zones boscoses i de perill d'incendis.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a concertar amb els
ajuntaments un pla d'acció i ajudes a realitzar accions de prevenció
d'incendis forestals en les zones verdes públiques i sòl municipal,
que tengui caràcter forestal.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a incrementar el
nombre de dipòsits i embassaments en tots els termes municipals
que pateixen un perill permanent d'incendis.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a donar les ordres
necessàries per a què es talli la vegetació de les voreres de les
carreteres fins a una distància d'almenys cinc metres.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a dur a terme les
actuacions necessàries per tal que llençar llosques des dels
vehicles sigui tipificat com a falta molt greu.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a dur immediatament el
Pla de Previsió d'Incendis en aquells espais, protegits o no, on
encara no s'ha realitzat.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a realitzar un Pla
d'Eliminació d'Abocadors Incontrolats.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè aquest controli, si
n'és el cas, el manteniment dels terrenys sobre els quals discorren
les línies d'energia elèctrica.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a dotar en el pròxim
Projecte de Llei de Pressuposts de les partides econòmiques
necessàries per tal de realitzar un Pla de Reforestació Massiu de
10.000 Ha. anuals, on prevalguin les plantacions no piròfites
autòctones.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a incrementar els cursos
de formació i les campanyes d'informació, en tots els plans finançats
per la Comunitat Europea, així com els aspectes educatius i mediambientals destinats a la prevenció d'incendis forestals.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a realitzar un
seguiment i control de les repoblacions espontànies, prenent les
mesures oportunes per tal que no es converteixin en zones de risc
d'incendis.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a incloure en el Projecte
de Llei de Pressuposts els recursos econòmics necessaris per tal
d'establir una xarxa d'àrees recreatives i zones d'esplai envoltant la
ciutat de Palma, necessàries per tal d'evitar desplaçaments i reduir
l'índex de perill d'incendis.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a dotar en el pròxim
Projecte de Llei de Pressuposts de les partides econòmiques
suficients per tal d'executar un Pla de Xoc en la lluita contra
l'erosió, tant en àrees d'incendis continuades, com Artà, com en les
noves zones devastades.

Palma, a 30 de setembre del 1994.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a establir les
negociacions necessàries per tal que els joves en situació de
prestació social substitutòria, sempre prèvia acceptació voluntària
i capacitació adequada, realitzin tasques de prevenció i extinció
d'incendis.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a establir, mitjançant
acords amb les administracions implicades, la unitat i fluïdesa de
les comunicacions per ràdio, en cas d'incendis, entre bombers,
policia local, cossos i forces de seguretat de l'estat, exèrcit i els
diversos serveis de protecció civil.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
L'aspiració, des de fa molt de temps de la majoria de
ciutadans de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) i la unànime opinió
dels partits polítics representats en aquell Ajuntament, en el sentit
que s'acabi i es prohibeixi en el futur el trànsit de mercaderies en el
Port d'aquesta localitat, degut a les molèsties i inconvenients que
representa per a una zona tan marcadament turística, motiva que,
donat que fins hores d'ara no ha estat atesa aquesta petició del poble
santantonienc, es presenti en el Parlament aquesta proposta,
mitjançant la següent Proposició no de Llei:
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El Parlament de les Illes Balears acorda adreçar-se al
Govern de la Comunitat Autònoma en sol•licitud que, en el
moment oportú, declari el Port de Sant Antoni, a l'illa d'Eivissa,
com a destinat exclusivament a refugi, a turisme nàutic i esportiu
i a trànsit de passatgers, al mateix temps que disposi amb caràcter
immediat, la prohibició de realitzar a les seves instal•lacions cap
mena d'operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies.
Palma, a 4 d'octubre del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan
Vist i plau El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
El Projecte de Llei que regula el pla de modernització de
l'oferta turística complementària (restaurants, cafeteries, bars i
similars) actualment en procés d'elaboració per part del Govern
Balear suposarà una millora qualitativa que la nostra oferta
turística necessita per a la seva aplicació efectiva i pels empresaris
afectats.
L'article primer de l'esmentat Projecte de Llei estableix
que tots els establiments d'oferta turística complementària de les
Illes Balears amb autorització d'obertura anterior a l'any 1992,
s'hauran d'adaptar a la modernització que preveu aquesta
legislació.
Per tal que els empresaris afectats puguin fer efectiu el
programa d'execució d'obres i millores prevists en el Pla de
Modernització és necessari crear un Pla d'Ajudes per tal
d'alleugerir les despeses a què hauran de fer front. Els destinataris
d'aquest Pla seran les empreses d'oferta turística complementària,
associacions empresarials, de treballadors i sindicals.
Per tot això el Grup Parlamentari Mixt presenta al Ple la
següent Proposició no de Llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a crear un Pla d'Ajudes per fer efectiva
l'aplicació del Pla de Modernització de l'Oferta Turística
Complementària.

3. Aquest Pla s'inclourà en el Projecte de Llei que regula
el Pla de Modernització de l'Oferta Turística Complementària que
actualment es troba en fase d'elaboració.
Palma, a 30 de setembre del 1994.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
La creixent expansió de la drogodependència entre la
població juvenil balear i la incidència d'aquesta problemàtica en la
seguretat ciutadana, són temes actuals de gran preocupació social.
La disminució de l'oferta de drogues legals i la difusió
d'informació sobre la problemàtica de les drogues no han anat
acompanyades d'un descens en el consum de substàncies
estupefaents de venda il•legal.
La posada en marxa de diverses campanyes pilot de
prevenció comunitària i l'aplicació de diverses mesures preventives
de consum no han estat tant efectives com s'hauria desitjat. En tot
aquest context de polítiques preventives, la xarxa d'atenció de
drogodependències i els programes de manteniment amb metadona
ha estat estadísticament els que han ofert resultats més positius.
Malgrat això, als darrers mesos s'ha produït una gran saturació dels
centres sanitaris habilitats per al tractament de drogodependències.
Es necessària, per tant, una ampliació de la xarxa d'atenció
a la població amb problemes de drogues, per tal d'extendre la
cobertura i les prestacions als pacients.
Es per això, que el Grup Parlamentari Mixt presenta al Ple
la següent Proposició no de Llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a fer les gestions
oportunes amb altres centres d'atenció sanitària per tal d'habilitar-los
com a centres d'atenció a les drogodependències.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a crear centres d'acollida
per a drogodependents per a la desintoxicació, dependents del
Govern Balear.

2. El Pla contemplarà:
a) La subvenció fins un 4% del total dels crèdits que les
empreses sol•licitin per a la modernització dels seus establiments.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a incrementar els
programes preventius de consum en els municipis d'alta incidència.

b) El finançament d'estudis de mercat per tal de
determinar l'estructuració i la competitivitat del sector.

Palma, a 30 de setembre del 1994.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.

c) Cursets de reciclatge per al personal dels establiments
d'oferta turística complementària.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
d) Cursets de Relacions Humanes per al personal
d'atenció al públic.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
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La cultura és un dels elements més importants de cohesió
i vertebració de la identitat d'un poble.
Les expressions culturals d'una societat són la
manifestació més viva de la vitalitat d'una comunitat. La cultura
la fa la gent, les persones que integren la nostra societat i
constitueix el patrimoni més important d'un país.
Es per això necessari crear una legislació que protegeixi
i potenciï la difusió del nostre patrimoni cultural i que permeti
l'accés en igualtat de condicions amb altres cultures als
instruments ordinaris de projecció exterior nacional i internacional
com ara mitjans de comunicació, suports discogràfics i
videogràfics.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a retirada de la Sol•licitud de Compareixença RGE
núm. 2169/94.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de setembre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 2695/94,
presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, restà assabentada de
la retirada de la Sol•lictud de Compareixença de referència, relativa
a proposta extraordinària i urgent de la Compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Economia i Hisenda davant el Ple de la Cambra, per tal
d'informar sobre la resolució del Concurs de terrenys per a la
ubicació del Parc Balear d'Innovació Tecnològica.

Per tot això el Grup Parlamentari Mixt presenta al Ple la
següent Proposició no de Llei:

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de setembre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a elaborar una Llei de
Promoció i Protecció de la cultura balear popular.
2. La Llei contemplarà la promoció i protecció de les
manifestacions culturals i de les tradicions més arrelades al nostre
poble entre les quals s'inclouran els grups de danses, els grups
musicals, el teatre no professional, les festes populars i el
patrimoni etnogràfic i tradicional entre d'altres.
3. El Projecte de Llei serà presentat abans de l'1 de gener
del 1995.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a canvi de tramitació de la Pregunta amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 576/93.

Palma, a 30 de setembre del 1994.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3282/94,
presentat per l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup parlamentari
PSM i EEM, acordà que la pregunta de referència, relativa a
subvencions a la residència de la tercera edat de Vilafranca (BOPIB
núm. 70, de 12 de març del 1993), passàs a tramitar-se com a
pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials, essent contestada per l'Hble Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 3321/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relatiu a sol•licitud de compareixença dels representants del
Parlament al Consell Econòmic i Social de la Universitat de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença dels representants del Parlament al
Consell Econòmic i Social de la Universitat de les Illes Balears ,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, per tal
d'informar sobre la seva gestió.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a canvi de tramitació de la Pregunta amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 4150/93.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3276/94,
presentat per l'Hble. Sr. Antoni Sansó i Servera, del Grup
parlamentari PSM i EEM, acordà que la pregunta de referència,
relativa a incineradores de residus hospitalaris que tenen llicència
d'activitats molestes i estudi d'impacte ambiental (BOPIB núm. 120,
de 31 de gener del 1994), passàs a tramitar-se com a pregunta amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials,
essent contestada per l'Hble Sr. Conseller de Sanitat i Acció Social.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

F)

Relativa a canvi de tramitació de la Pregunta amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 4151/93.

Relativa a canvi de tramitació de la Pregunta amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 1721/94.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3277/94,
presentat per l'Hble. Sr. Antoni Sansó i Servera, del Grup
parlamentari PSM i EEM, acordà que la pregunta de referència,
relativa a incineradora de residus hospitalaris de Son Dureta
(BOPIB núm. 120, de 31 de gener del 1994), passàs a tramitar-se
com a pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials, essent contestada per l'Hble Sr. Conseller de
Sanitat i Acció Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3278/94,
presentat per l'Hble. Sr. Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup
parlamentari PSM i EEM, acordà que la pregunta de referència,
relativa a criteris per a la Comissió per a la commemoració de l'Any
de l'Arxiduc (BOPIB núm. 134, de 29 d'abril del 1994), passàs a
tramitar-se com a pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports, essent contestada per
l'Hble Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

Relativa a canvi de tramitació de la Pregunta amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 86/94.

Relativa a canvi de tramitació de la Pregunta amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 2447/94.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3285/94,
presentat per l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup parlamentari
PSM i EEM, acordà que la pregunta de referència, relativa a
transferències corrents, de capital i inversions reals d els
Conselleria de Cultura (BOPIB núm. 120, de 31 de gener del 1994),
passàs a tramitar-se com a pregunta amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, essent
contestada per l'Hble Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3288/94,
presentat per l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup parlamentari
PSM i EEM, acordà que la pregunta de referència, relativa a
inspeccions sanitàries a la carn provinent de fora de les Illes (BOPIB
núm. 144, de 19 de juliol del 1994), passàs a tramitar-se com a
pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials, essent contestada per l'Hble Sr. Conseller de
Sanitat i Acció Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

H)

Relativa a canvi de tramitació de la Pregunta amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 91/94.

Relativa a canvi de tramitació de la Pregunta amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 2450/94.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3286/94,
presentat per l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup parlamentari
PSM i EEM, acordà que la pregunta de referència, relativa a
transferències corrents, de capital i inversions reals de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social (BOPIB núm. 120, de 31
de gener del 1994), passàs a tramitar-se com a pregunta amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials,
essent contestada per l'Hble Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat
Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3287/94,
presentat per l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup parlamentari
PSM i EEM, acordà que la pregunta de referència, relativa a fase de
la via administrativa en que es troben els expedients per clembuterol
(BOPIB núm. 144, de 19 de juliol del 1994), passàs a tramitar-se com
a pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials, essent contestada per l'Hble Sr. Conseller de
Sanitat i Acció Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

I)

L)

Relativa a canvi de tramitació de la Pregunta amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 2471/94.

Relativa a canvi de tramitació de la Pregunta amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 2609/94.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3279/94,
presentat per l'Hble. Sr. Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup
parlamentari PSM i EEM, acordà que la pregunta de referència,
relativa a Jornades de debat sobre el procés de transferències en
matèria educativa (BOPIB núm. 144, de 19 de juliol del 1994),
passàs a tramitar-se com a pregunta amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, essent
contestada per l'Hble Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3281/94,
presentat per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup parlamentari
PSM i EEM, acordà que la pregunta de referència, relativa a relació
de llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma, pel
que fa a les oficines d'informació turística (BOPIB núm. 145, de 4
d'agost del 1994), passàs a tramitar-se com a pregunta amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals, essent contestada per l'Hble Sr. Conseller de la Funció
Pública.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

J)
Relativa a canvi de tramitació de la Pregunta amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 2582/94.

M)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3284/94,
presentat per l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup parlamentari
PSM i EEM, acordà que la pregunta de referència, relativa a les
instal•lacions públiques existents en el Club Nàutic de s'Estanyol
(BOPIB núm. 145, de 4 d'agost del 1994), passàs a tramitar-se com
a pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, essent contestada per l'Hble Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3283/94,
presentat per l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup parlamentari
PSM i EEM, acordà que la pregunta de referència, relativa a conveni
de depuració d'aigües (BOPIB núm. 145, de 4 d'agost del 1994),
passàs a tramitar-se com a pregunta amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Ordenació Territorial, essent contestada per
l'Hble Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

Relativa a canvi de tramitació de la Pregunta amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 2633/94.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
K)

Ordre de Publicació
N)

Relativa a canvi de tramitació de la Pregunta amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 2583/94.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3280/94,
presentat per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup
parlamentari PSM i EEM, acordà que la pregunta de referència,
relativa a limitació dels mandats de la Presidència (BOPIB núm.
145, de 4 d'agost del 1994), passàs a tramitar-se com a pregunta
amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals, essent contestada per el Molt Hble Sr. President del
Govern de la CAIB.

Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 2623/94.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3326/94,
presentat per l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM i EEM, restà assabentada de la retirada de la Interpel•lació
RGE núm. 2623/94, publicada al BOPIB núm. 145 de 4 d'agost del
1994.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
O)
Relativa a manteniment de la Interpel•lació RGE núm.
1849/94.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3328/94,
presentat per l'Hble. Sr. Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari
MIXT, restà assabentada de la voluntat de mantenir la
Interpel•lació sobre Política de l'Executiu quant a compliment de
les mesures previstes a la Llei 12/1988, de 17 de novembre, de
camps de golf, publicada al BOPIB núm. 135 de 6 de maig del
1994.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

1) Seran Portaveus i Portaveus suplents, des del primer fins
al darrer dia de cada mes, els diputats integrats en el Grup Mixt, de
manera rotatòria, segons ordre resultant de sorteig, efectuat pels
membres del Grup esmentat. Hom tendrà en compte especialment la
rotació dels Portaveus durant els períodes de sessions. Un diputat del
Grup Parlamentari Mixt podrà renunciar al càrrec de portaveu o
portaveu suplent a favor de qualsevol altre membre del mateix Grup.
Pel que fa als mesos dels períodes ordinaris que puguin
restar de la Legislatura 1991-95, aquests es distribuiran entre els cinc
diputats que integren actualment el Grup Parlamentari Mixt.
2) El Portaveu del Grup Parlamentari Mixt comptarà a la
Junta de Portaveus amb tants de vots com membres del Grup li
n'hauran atorgat la representació, la qual haurà de ser acreditada
per escrit i lliurada abans de l'adopció del/s acord/s.

Ordre de Publicació

3) Així mateix, en votar a les Ponències, el Diputat del Grup
Parlamentari Mixt que en formi part haurà de fer constar per escrit
abans de l'adopció del/s acord/s quants de membres del seu Grup li
n'han atorgat el suport.

Resolució de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears, reguladora de l'organització i funcionament del Grup
Parlamentari Mixt en el Parlament.

4) En la presentació d'esmenes, vots particulars,
interpel•lacions, mocions o qualsevol iniciativa parlamentària de
grup, s'hi haurà d'especificar si es fa amb el parer unànime de tots els
membres del Grup Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, oïda la Junta de Portaveus de dia 6
d'octubre, restà assabentada de la Resolució de Presidència,
reguladora de l'organització i funcionament del Grup Parlamentari
Mixt en el Parlament de les Illes Balears, el contingut de la qual es
transcriu a continuació:

5) Els Diputats del Grup Parlamentari Mixt hauran de dur
una comptabilitat detallada de les subvencions rebudes del
Parlament, conformement amb l'establert per l'article 27 del
reglament, bé siguin la part corresponent de les fixes per Grup, bé les
de les assignacions variables en funció del nombre de diputats del
grup.

"Atesa la manca de regulació explícita en el Reglament
del Parlament de les Illes Balears en relació amb l'organització i el
funcionament del Grup Parlamentari Mixt.

III.- Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia de la
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

A)

Ateses les diverses situacions plantejades per la
divergència entre alguns dels membres del Grup Parlamentari Mixt
quant a la representativitat del Portaveu d'aquest en qüestions
concretes, divergència de la qual existeix constància documental
puntual.
Aquesta Presidència, en ús de les atribucions que li
confereix l'article 31.2 del Reglament del Parlament, dicta la
següent
RESOLUCIÓ:
I.- Els Diputats del Parlament de les Illes Balears que
formin part del Grup Parlamentari Mixt podran establir en
qualsevol moment i per unanimitat normes de funcionament del
propi Grup.
II.- Mentre no existeixin normes específiques de
funcionament del Grup Parlamentari Mixt establertes per aquest,
els diputats que l'integrin hauran d'ajustar-se'n a les següents:

A la seu del Parlament, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 145.
- Pàg. 3980. 3 Textos en Tramitació 3.2. Propostes. Apartat A)
Observat error a l'apartat de referència, es publica
íntegrament el paràgraf 1.3.
1.3. La iniciació i la tramitació, exceptuant-ne la
declaració, dels procediments per a la inclusió o l'exclusió, si n'és
el cas, de béns mobles en l'Inventari del patrimoni cultural moble de
la Comunitat Autònoma, regulats en el Decret 94/1991, de 31
d'octubre.
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