
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 10 de febrer del 1995 III Legislatura Núm. 169  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

A) RGE núm. 412/95, pel qual es crea i regula el Pla de modernització de l'oferta turística complementària (restaurants, cafeteries,
bars i similars) de les Illes Balears. 4580

 
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

A) RGE núm. 393/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, de crèdit extraordinari amb la finalitat de pagar les indemnitzacions pel
cost de conservació, manteniment, explotació i instal•lació de les depuradores als ajuntaments 4583

 
B) RGE núm. 411/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, de modificació de la Llei 3/1990, de 31 de maig, que crea i regula el

Pla de modernització d'allotjaments turístics existents a les Illes Balears, per tal de resoldre les llacunes a l'hora de la reobertura
d'establiments tancats. 4583

 
3.8. INTERPEL•LACIONS

A) RGE núm. 337/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al Govern de la CA, relativa a política referent a Gestió Sanitària de
Mallorca (GESMA). 4584

B) RGE núm. 370/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al Govern de la CA, relativa a Pla director d'ordenació de l'oferta
turística de les Illes Balears, Pla insular de Mallorca (POOT). 4584

 
3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 400/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a neteja del torrent
Coanegra. 4584

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

A) RGE núm. 347/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
començament de la construcció del nou traçat de la carretera Consell-Alaró. 4585



4578 BOPIB núm.169 - 10 de febrer del 1995

B) RGE núm. 367/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a què es fa per tal
d'esmenar els mals olors que produeix la depuradora de Sant Antoni de Portmany. 4586

C) RGE núm. 368/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a actuacions per
recuperar la pèrdua de turistes de procedència nacional. 4586

D) RGE núm. 381/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Pascual i Amorós, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a suport del Partit
Popular a la Proposició de llei de règim econòmic i fiscal de les Illes Balears. 4586

E) RGE núm. 402/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i Ribas, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a import de les ajudes
per a rehabilitació d'habitatges. 4586

F) RGE núm. 403/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i Ribas, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a recursos econòmics
amb destinació a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de les Illes Balears. 4586

G) RGE núm. 404/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i Ribas, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a rehabilitació
d'habitatges. 4586

H) RGE núm. 405/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i Ribas, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a recursos econòmics
per a l'adquisició d'habitatges. 4586

I) RGE núm. 406/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a control d'instal•lacions
temporals a les platges del litoral balear. 4586

J) RGE núm. 407/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a vigilància i control
de la zona de servitud en el litoral de les Illes Balears. 4587

K) RGE núm. 408/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a ordenació del litoral
balear (actuacions fetes). 4587

L) RGE núm. 409/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a ordenació del litoral
a les Illes Balears (actuacions previstes). 4587

M) RGE núm. 410/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a instal•lacions
temporals a les platges de Balears. 4587

 
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 348/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a cessió dels terrenys de la base naval del port de Sóller al
municipi. 4587

B) RGE núm. 349/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a incorporació de la CAIB a l'Institut interregional del consum.
4588

C) RGE núm. 350/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a creació d'una "borsa d'allotjament jove". 4588

D) RGE núm. 382/95, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a creació d'una xarxa comercial per donar serveis a l'exterior a les
empreses, productes i serveis de les Illes Balears. 4588

E) RGE núm. 398/95, dels Grups Parlamentaris SOCIALISTA i PSM i EEM, relativa a solidaritat amb el poble de Rwanda. 4589
 

3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a admissió a tràmit de les esmenes a la totalitat amb text alternatiu RGE núms. 330/95 i 331/95, als projectes de llei RGE

núm. 5367/94, d'actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en aplicació de les mesures judicials sobre menors
infractors i RGE núm. 5368/94, de guarda i protecció dels menors desemparats, respectivament. 4590

 
B) Relativa a remissió a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposta presentada per la Comissió Tècnica

Interinsular d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'activitats classificades (RGE núm. 5256/94) i obertura
del termini per a la presentació d'esmenes. 4590

 
C) Relativa a remissió a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 298/95, presentada pel

Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a modificació d'un article de la Ley Orgánica del régimen electoral general i obertura
del termini per a la presentació d'esmenes. 4591

 



BOPIB núm.169 - 10 de febrer del 1995 4579

D) Relativa a remissió a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 338/95, presentada
pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i obertura del termini per a la presentació d'esmenes. 4591

 
E) Relativa a remissió a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de la Proposició de llei RGE núm. 345/95, presentada pel Grup

Parlamentari PP-UM, relativa a règim fiscal i econòmic especial de les Illes Balears i obertura del termini per a la presentació
d'esmenes. 4591

 

4. INFORMACIONS
A) Relativa a tribunal qualificador per a la convocatòria de proves selectives per a proveir una plaça d'uixer del Parlament de les Illes

Balears, en règim d'interinitat. 4591
 

B) Relativa a comissió de selecció  per a la convocatòria per a cobrir mitjançant proves selectives una plaça en règim de contractació
laboral d'administrador de bases de dades per al Servei d'Informàtica del Parlament de les Illes Balears. 4592

 



4580 BOPIB núm.169 - 10 de febrer del 1995

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de febrer del 1995, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 412/95, pel qual es crea i regula el Pla de modernització
de l'oferta turística complementària (restaurants, cafeteries, bars i
similars) de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió de Turisme, esmenes al projecte esmentat, el text del
qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 28 de
febrer, a les 13 hores.

Palma, a 7 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària
del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 15 de desembre del 1994, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

66.- Proposta del Projecte de llei pel qual es crea i
regula el Pla de modernització de l'oferta turística
complementària (restaurants, cafeteries, bars i similars) existent
a les Illes Balears.

A proposta del conseller de Turisme, el Consell de
Govern adopta el següent acord:

"U.- Aprovar el text articulat del Projecte de llei pel qual
es crea i regula el Pla de modernització de l'oferta turística
complementària (restaurants, cafeteries, bars i similars) existent
a les Illes Balears.

Dos.- Enviar al Parlament de les Illes Balears el projecte
de llei esmentat perquè en faci la tramitació."

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 28 de desembre del
1994.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

A) 

Projecte de llei pel qual es crea i es regula el pla de modernització
de l'oferta turística complementària (restaurants, cafeteries, bars
i similars) de les Illes Balears.

Exposició de motius

En el BOCAIB núm. 74, de 19 de juny de 1990, es va
publicar la Llei 3/1990, de 30 de maig, per la qual es crea i es regula
el Pla de modernització d'allotjaments turístics existents a les illes
Balears. Aquest fou l'inici de l'ambiciós projecte d'aconseguir la
millora qualitativa de la nostra oferta turística, línia prioritària de
l'actuació política del Govern Balear que, a més d'un fort impuls
institucional, necessita el concurs del sector turístic privat.

Congruentment amb això i seguint la línia marcada per
aquesta disposició, es fa necessari actuar, sempre amb la
colAlaboració del sector privat, sobre els establiments que conformen
l'oferta turística complementària (restaurants, cafeteries, bars i
similars) que, juntament amb la indústria d'allotjaments formen part
de la realitat turística de la CAIB.

Sempre amb el respecte adequat als principis
constitucionals, és ben cert que una aplicació correcta de la
legislació vigent en matèria d'oferta complementària, exigible als
establiments que la componen, permet aconseguir els objectius de
modernització i d'actualització necessaris.

És imprescindible que la nostra oferta turística sigui
comparable  a qualsevol altra d'europea, tant per la nostra pertinença
a les institucions europees com pel nivell d'exigència dels nostres
visitants, la majoria dels quals són europeus. Per això, la política del
Govern Balear és tan decidida, seguint aquesta línia de
modernització i d'actualització dels sectors que conformen la base
principal de la nostra economia, i, per això, el propòsit infrangible
de les institucions autonòmiques d'aplicar tota la normativa vigent
en matèria turística i fer una interpretació socialment progressiva
del títol preliminar del Codi civil pel que fa a interpretar no
solament el sentit estricte de les paraules, sinó donar-los sentit amb
relació al context, els antecedents històrics i legislatius i la realitat
social del temps en què s'han d'aplicar.

Per altra part, després de promulgar el Decret 2/1992, de
16 de gener, pel qual s'ordena i es regula l'oferta turística
complementària a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les
ordres que el desenvolupen, s'observen clarament les tendències de
millora dels serveis turístics i, en especial, dels serveis de l'oferta
turística complementària, s'imposen unes característiques de
superfícies, equipaments, protecció al consumidor..., que
constitueixen una millora important amb relació al que estava
establert abans de la legislació esmentada, per això, si no s'exigeix
en l'oferta ja existent la posada al dia, amb la limitació única dels
aspectes físics dels locals en què hi ha les indústries d'aquest tipus
d'oferta, no és possible mantenir aquest sector en els nivells
necessaris i desitjables.

Article 1

Tots els establiments d'oferta turística complementària
(restaurants, cafeteries, bars i similars) existents a les illes Balears,
l'autorització d'obertura dels quals, concedida per la Conselleria de
Turisme, hagi tingut lloc abans de dia 31 de gener de 1992, s'hauran
de sotmetre a la modernització que regula aquesta Llei.
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Article 2

Tots els establiments d'oferta turística complementària
que estiguin dins l'àmbit d'aplicació que determina l'article
anterior seran objecte d'una inspecció tècnica, en la qual es
comprovaran els serveis, les instalAlacions i els equipaments,
d'acord amb el grup i la categoria a què pertanyen, els quals
determinaran les reformes i les millores que, si s'escau, s'hi hauran
de realitzar, amb l'objectiu d'adaptar-los a la normativa vigent.

Article 3

El pla d'inspeccions tècniques dels establiments afectats
per aquesta Llei es farà tenint en compte les prioritats següents:

a) S'hauran d'inspeccionar, en primer lloc, els
establiments que hagin estat objecte de reclamacions
reiterades sobre les instalAlacions i els equipaments.

b) En segon lloc, s'haurà de procedir a la inspecció dels
establiments que, amb caràcter voluntari, ho solAlicitin.

c) Finalment, i per ordre cronològic d'acord amb la data
d'autorització d'obertura, començant pels que hi ha a
zones turístiques i dins d'aquestes, del més antic al més
modern.

Per aplicar els punts anteriors, la Conselleria de Turisme
podrà establir plans d'inspecció que atenguin àrees completes.

Article 4

Seran objecte de comprovació per part de la inspecció
tècnica els requisits de serveis, instalAlacions i equipaments exigits
per la normativa vigent, amb la finalitat que l'aspecte general de
l'establiment es correspongui amb el grup i la categoria que té.

Article 5

La inspecció tècnica s'haurà de realitzar a través d'una
visita detallada a cada establiment, la qual s'haurà de notificar
prèviament al titular o l'explotador, d'acord amb el que prescriu la
legislació vigent, excepte en el cas que s'hagin concertat la data i
l'hora de la inspecció entre la Conselleria de Turisme i la persona
interessada. En tots els casos, la inspecció tècnica s'haurà de
realitzar en presència del titular,  l'explotador de l'establiment o la
persona que aquests autoritzin. Aquesta autorització s'haurà
d'acreditar amb un document públic, document privat amb
signatura notarialment legitimada i, si s'escau, legitimada, o poder
apud acta.

Article 6

Si la inspecció tècnica comprova l'adequació de
l'establiment al que preveu la normativa vigent, aquesta s'haurà de
considerar superada. En aquest cas, la Conselleria de Turisme
haurà de dictar una resolució que acreditarà que l'establiment
s'adequa a les prescripcions d'aquesta Llei i li atorgarà
l'autorització d'utilitzar la denominació i el distintiu Establiment
modernitzat, d'acord amb el que reglamentàriament es determini.

Article 7

Quan la inspecció tècnica consideri que és necessari
realitzar obres i/o millores, s'haurà de procedir a concretar-ne la
realització entre el titular de l'establiment i la Conselleria de
Turisme, d'acord amb els tràmits següents:

a) Rebuda l'acta d'inspecció, el director general
d'Ordenació del Turisme haurà de resoldre sobre les
deficiències detectades, notificar-ho al titular de
l'establiment i convidar-lo a redactar una proposta de
programa de les obres i millores que s'hi han de realitzar.

b) El titular haurà de trametre per escrit aquesta proposta
de programa d'execució en un termini màxim de dos
mesos a la Conselleria de Turisme o manifestar de manera
fefaent la discrepància amb el contingut de la resolució.

c) La Conselleria de Turisme haurà de contestar per escrit
a la proposta de programa d'execució en un termini
màxim de trenta dies hàbils, transcorreguts els quals sense
resolució expressa s'haurà d'entendre aprovada.

d) En qualsevol moment d'aquesta tramitació, es podrà
arribar a un acord mutu que s'haurà de documentar de
manera fefaent mitjançant un conveni subscrit entre les
dues parts.

Article 8

Si no s'arriba a un acord entre el titular de l'establiment i
la Conselleria de Turisme, si hi ha discrepàncies o no s'hi presenta
una proposta empresarial en el termini assenyalat en l'article 7, punt
b, s'haurà de sotmetre al dictamen de la Comissió del Pla de
Modernització de l'Oferta Turística Complementària a la qual es
refereix l'article següent.

Article 9

Es crea la Comissió del Pla de Modernització de l'Oferta
Turística Complementària, la qual s'haurà de constituir amb
seccions a Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera que estaran
integrades per cinc membres. Cada una d'aquestes haurà d'estar
integrada pels membres següents:

-tres representants de la Conselleria de Turisme designats
pel conseller, i
- dos representants elegits per les associacions
d'empresaris de cada una de les illes afectades per aquesta
Llei.

 
La Comissió, en cada una de les seccions, n'haurà d'ajustar

el funcionament al que es preveu per als òrgans colAlegiats en la Llei
30/1992, de 26 de novembre.

A cada una de les sessions podrà convocar-hi un
representant de l'ajuntament respectiu, que hi actuarà amb veu però
sense vot. Els membres de la Comissió podran ser assistits per un
tècnic en la matèria, amb veu però sense vot.

Els membres i els assistents a la Comissió seran únicament
compensats de les despeses necessàries, justificades degudament,
que els origini l'assitència a les reunions.
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Article 10

La Comissió del Pla de Modernització,  després de
l'audiència de l'interessat i, si s'escau, de la inspecció específica
que s'hi ha d'efectuar, elevarà la proposta de resolució al conseller
de Turisme, el qual adoptarà la postura que correspongui en un
termini màxim de trenta dies i s'haurà d'entendre aprovada si
transcorre aquest termini sense haver-hi una resolució.

En un cas i l'altre, s'haurà de procedir a notificar-ho a
l'interessat i s'haurà d'iniciar, des d'aquesta data, el termini
d'execució de les obres i/o millores que s'han d'executar.

Article 11

La resolució del conseller de Turisme posa fi a la via
administrativa i, en contra d'aquesta, s'hi pot posar recurs
contenciós administratiu en un termini de dos mesos.

Article 12

El programa  d'execució d'obres i millores podrà, en
funció del contingut i l'abast, determinar-ne les etapes, amb els
terminis màxims següents: 

a) millora o substitució de serveis (parament, llenceria,
vaixelles, etc.) i/o elements similars: tres mesos.

b) Millora, substitució i/o reparació d'elements de
decoració (pintura, ilAluminació...) i lavabos: sis mesos.

c) Millora, substitució i/o reparació de mobiliari i
maquinària: un any.

d) Millora,  substitució i/o reparacions que impliquin la
realització d'obres de paleta i/o d'instalAlacions: dos
anys.

Article 13

La Conselleria de Turisme haurà de supervisar i
comprovar l'execució de totes i cada una de les determinacions a
què s'hagi arribat i a què el titular estigui obligat d'acord amb el
que preceptua aquesta Llei.

EL retard en qualsevol termini del calendari haurà de ser
notificat a l'administrat mitjançant requeriment de la Conselleria
de Turisme i, si un cop efectuat aquest, persisteix, per un termini
fixat en la meitat de l'atorgat, constituirà falta greu a la qual
s'aplicaran les sancions econòmiques i accessòries que
corresponen d'acord amb la Llei 6/1989, de 3 de maig.

Article 14

Un cop comprovada, per la inspecció tècnica, la
realització completa del programa d'execució d'obres i millores
que es preveu en els articles anteriors, s'estendrà acta d'aquesta
circumstància de la manera que preveu l'article 6 d'aquesta Llei i
se n'haurà de dictar la resolució adient.

Disposició addicional primera

Els titulars d'establiments d'oferta turística
complementària que no superin la inspecció tècnica podran,
excepcionalment, ser eximits del compliment d'aquest Projecte de
llei si presenten immediatament la baixa definitiva d'explotació de
l'establiment, baixa que restarà en suspens per un termini màxim
d'un any, sempre que acompleixin la normativa que afecta la
seguretat, la prevenció d'incendis i les prescripcions sanitàries i
alimentàries i que aquesta suspensió se solAliciti expressament. En
la resolució, el conseller haurà de requerir el compliment
inexcusable d'aquesta normativa, mitjançant l'execució, si s'escau,
de les obres necessàries com a condició per a l'exercici de l'activitat
durant el temps de suspensió de la baixa, període que, en cap cas,
podrà tenir pròrroga.

Disposició addicional segona

La Conselleria de Turisme, a petició de l'interessat,
lliurarà l'assessorament tècnic necessari sobre el Pla de
modernització de l'oferta turística complementària.

Disposició addicional tercera

Si a causa de la inspecció tècnica són necessaris el canvi
de grup o de categoria de l'establiment i la realització d'obres i/o
millores que es preveuen en l'article 12 d'aquesta Llei, per adequar-
se a la normativa turística de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, s'entendran, en un cas i l'altre, obligació legal, directa i
imperativament imposada al titular de l'establiment, sense
necessitat, si s'escau, de l'arrendador.

Disposició addicional quarta

Excepcionalment, en els casos que alguna obra i/o millora
exigida per l'adequació al Decret 2/92, de 16 de gener, fossin
materialment d'execució difícil o impossible, la Conselleria de
Turisme, després de l'informe vinculant de la Comissió del Pla de
Modernització de l'Oferta Turística Complementària, determinarà
el nivell màxim d'adaptació que resulti d'aplicació.

Disposició final primera

Es faculten el Consell de Govern i la Conselleria de
Turisme per desenvolupar, interpretar i aplicar les disposicions que
conté aquesta Llei.

Disposició final segona

Aquest Projecte de llei començarà a vigir el dia següent de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Palma, 15 de desembre de 1994.
El President del Govern:
Gabriel Cañellas i Fons.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 de febrer del 1995, d'acord amb els articles 125 i següents
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de
Llei RGE núm. 393/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, de
crèdit extraordinari amb la finalitat de pagar les indemnitzacions
pel cost de conservació, manteniment, explotació i instal•lació de
les depuradores als ajuntaments.

Palma, a 3 de febrer del 1995.
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

preveuen els articles 125 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta la següent proposició de llei de crèdit
extraordinari amb la finalitat de pagar les indemnitzacions pel cost
de conservació, manteniment, explotació i instal•lació de les
depuradores als ajuntaments.

Exposició de motius:

La disposició addicional segona de la Llei 9/1991, de 27
de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigua,
estableix que: "Els ajuntaments i d'altres entitats públiques que
prestin el servei de depuració d'aigües residuals tendran dret a ser
indemnitzats pels costs de conservació, manteniment, explotació
i instal•lació que suportin ..."

La Junta d'Aigües davant la petició de diversos
ajuntaments de la subvenció establerta per la llei, addueix que no
té disponibilitats pressupostàries i, per tant, no ha cobert les
indemnitzacions corresponents als anys 1992, 1993 i 1994, la qual
cosa ha provocat la insostenible situació que a aquests ajuntaments
a la vegada se'ls obliga a donar un servei, se'ls prohibeix per llei
cobrar-lo i no són compensats, tal com estableix la mateixa llei,
per les despeses que suporten.

Per tot això, és imprescindible dotar la Junta d'Aigües de
recursos que li permetin fer front als seus compromisos amb els
ajuntaments, acomplint la llei i evitant el perill d'un deteriorament
del servei.

Article primer.-

1. S'aprova la dotació d'un crèdit extraordinari, dins
l'estat de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma per al 1995, per un import de 1.500.000.000 de
pessetes (mil cinc-cents milions), habilitant-ne la corresponent
partida a la secció 73-Junta d'Aigües, pagaments compensacions
ajuntaments-cànon d'aigua.

Article segon.-

1. El finançament del crèdit extraordinari concedit a
l'article 1 d'aquesta llei consistirà a concertar una o diverses
operacions de crèdit a llarg termini o bé emissions de deute públic
de la Comunitat Autònoma, o una combinació d'ambdues, per un
import de 1.500.000.000 de pessetes (mil cinc-cents milions).

2. A efectes d'allò que hom estableix a l'apartat anterior,
el Govern roman autoritzat per emetre deute, concertar les
operacions de crèdit i determinar-ne les característiques.

Article tercer.-

1. El crèdit aprovat a l'article primer es destinarà
exclusivament als pagament del concepte establert a la disposició
addicional segona de la Llei 9/1991, reguladora del cànon de
sanejament d'aigües.

Article quart.-

El Govern compareixerà mensualment davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts del Parlament per tal d'informar sobre el
compliment de la llei de crèdit extraordinari present.

Disposició addicional única.-

Es faculta el Govern per dictar les normes de
desenvolupament de la llei present.

Disposició final única.-

La llei present vigirà a partir del dia següent al de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Palma, 2 de febrer del 1995.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de febrer del 1995, d'acord amb els articles 125 i següents del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE
núm. 411/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, de modificació de
la Llei 3/1990, de 31 de maig, que crea i regula el Pla de
modernització d'allotjaments turístics existents a les Illes Balears, per
tal de resoldre les llacunes a l'hora de la reobertura d'establiments
tancats.

Palma, a 7 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveuen els articles 125 i següents del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, presenta la següent proposició de llei:
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Exposició de motius:

És un fet que a la nostra comunitat hi ha un nombre
considerable d'establiments turístics, producte del creixement
desordenat de la dècada dels setanta i de la dels vuitanta que no
han adequat les seves instal•lacions i serveis a la Llei 3/1990, de
30 de maig, que crea i regula el Pla de modernització
d'allotjaments turístics existents a Balears i que, per tant,
presenten un estat d'absoluta obsolescència. Fins i tot molts
d'aquests hotels i apartaments estan tancats o ho han estat, amb la
consegüent degradació que la no utilització de les instal•lacions
implica.

La forta demanda que s'ha produït als mercats turístics
al llarg del 1994, i les expectatives que es donen per als pròxims
anys fa que moltíssims d'aquests immobles que ja estaven fora
dels circuits dels mercats turístics, hagin decidit entrar de nou o
estiguin disposats a continuar l'explotació reobrint l'establiment.

Els resultats d'aquestes operacions de reobertura són
molt rendibles pels titulars o explotadors dels establiments, atès
que posen al mercat uns productes degradats i totalment
amortitzats i a uns preus que ocasionen una competència deslleial
als altres empresaris que, amb molt d'esforç, han fet les inversions
necessàries per tal de mantenir un bon nivell de qualitat.

A més a més, tothom se n'adona del risc que hi ha quant
a mesures bàsiques de seguretat per a les persones, tant amb
qüestions de normativa contra incendis com amb el que fa a la
higiene. Tot això ens du a rebutjar aquest tipus de negocis, ja que
causen un perjudici molt greu, per la mala imatge que es dóna al
sector i a la indústria turística de les nostres illes.

Tot plegat, ens indueix a promoure mesures que evitin
aquestes situacions d'oferta obsoleta i lamentable, per a bé de tot
el sector turístic i també per a bé de tots els ciutadans d'aquesta
comunitat autònoma, i demostra la necessitat de continuar les
tasques amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu clar d'anar a la
recerca de la qualitat.

Per tot això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
presenta la proposició de llei següent, de modificació de la Llei
3/1990, de 30 de maig, que crea i regula el Pla de modernització
d'allotjaments turístics existents a les Balears, per tal de resoldre
les llacunes a l'hora de la reobertura d'establiments tancats:

Article 1.-

Tots els establiments hotelers i extrahotelers que hagin
estat més d'un any tancats de baixa provisional o definitiva, hauran
d'obtenir i/o confirmar si és el cas de tornar a obrir, i una vegada
fetes les reformes necessàries i superada la inspecció tècnica, la
qualificació d'"hotel modernitzat" o "apartaments modernitzats".

Article 2.-

Els requisits de l'article anterior són exigibles tant als
establiments que estan en situació de baixa definitiva, com a
aquells en baixa provisional o qualsevol altra.

Palma, a 3 de febrer del 1995.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 337/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al
Govern de la CA, relativa a política referent a Gestió Sanitària de
Mallorca (GESMA). (Mesa de 7 de febrer del 1995).

RGE núm. 370/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al
Govern de la CA, relativa a Pla director d'ordenació de l'oferta
turística de les Illes Balears, Pla insular de Mallorca (POOT). (Mesa
de 7 de febrer del 1995).

Palma, a 7 de febrer del 1995.
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

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre la política
referent a Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA).

Palma, a 30 de gener del 1995.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre el Pla
director d'ordenació de l'oferta turística de les Illes Balears, Pla
insular de Mallorca (POOT).

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 400/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a neteja del torrent
Coanegra. (Mesa de 7 de febrer del 1995).

Palma, a 7 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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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.

Abans de la neteja del torrent de Coanegra al seu pas pel
terme municipal de Marratxí, ha elaborat la Conselleria d'Obres
Públiques algun informe tècnic, prèvia una feia de camp, que
n'indiqui la riquesa natural i, en el seu cas, l'existència d'espècies
endèmiques i/o en vies d'extinció, o en tot cas protegides?

Quines recomanacions o quines instruccions rep
l'empresa concessionària del treball a l'hora d'emprendre les obres
de neteja?

Quines mesures pren la Conselleria d'Obres Públiques
abans d'emprendre la neteja d'un torrent, per tal d'evitar el mínim
dany possible a la vegetació del domini públic?

Quines mesures preveu emprendre la Conselleria
d'Obres Públiques per tal de regenerar amb la vegetació que li és
pròpia la zona afectada?

En la contractació de l'empresa concessionària del
treball, hi ha cap clàusula que delimiti les responsabilitats en cas
d'ocasionar un greu perjudici a la flora i a la fauna?

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 347/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
començament de la construcció del nou traçat de la carretera
Consell-Alaró. (Mesa de 7 de febrer del 1995).

RGE núm. 367/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a què es fa per
tal d'esmenar els mals olors que produeix la depuradora de Sant
Antoni de Portmany. (Mesa de 7 de febrer del 1995).

RGE núm. 368/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a actuacions
per recuperar la pèrdua de turistes de procedència nacional. (Mesa
de 7 de febrer del 1995).

RGE núm. 381/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Pascual
i Amorós, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a suport del Partit
Popular a la Proposició de llei de règim econòmic i fiscal de les
Illes Balears. (Mesa de 7 de febrer del 1995).

RGE núm. 402/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i
Ribas, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a import de les ajudes
per a rehabilitació d'habitatges. (Mesa de 7 de febrer del 1995).

RGE núm. 403/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i
Ribas, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a recursos econòmics
amb destinació a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de les
Illes Balears. (Mesa de 7 de febrer del 1995).

RGE núm. 404/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i
Ribas, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a rehabilitació
d'habitatges. (Mesa de 7 de febrer del 1995).

RGE núm. 405/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i
Ribas, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a recursos econòmics
per a l'adquisició d'habitatges. (Mesa de 7 de febrer del 1995).

RGE núm. 406/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a control
d'instal•lacions temporals a les platges del litoral balear. (Mesa de 7
de febrer del 1995).

RGE núm. 407/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a vigilància i
control de la zona de servitud en el litoral de les Illes Balears. (Mesa
de 7 de febrer del 1995).

RGE núm. 408/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a ordenació del
litoral balear (actuacions fetes). (Mesa de 7 de febrer del 1995).

RGE núm. 409/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a ordenació del
litoral a les Illes Balears (actuacions previstes). (Mesa de 7 de febrer
del 1995).

RGE núm. 410/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a instal•lacions
temporals a les platges de Balears. (Mesa de 7 de febrer del 1995).

Palma, a 7 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst el Govern de la Comunitat començar la
construcció del nou traçat de la carretera Consell-Alaró?

Palma, a 31 de gener del 1995.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què fa la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori per tal d'esmenar els mals olors que produeix la
depuradora de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 30 de gener del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 actuacions fa la Conselleria de Turisme per tal
de recuperar la pèrdua de turistes de procedència nacional?

Palma, a 30 de gener del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 Molt Honorable Sr. President del Govern
de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

Té el president del Govern de la Comunitat Autònoma
garanties dels dirigents del Partit Popular de Madrid que, a les
Corts Generals, aquest partit donarà suport al text de la Proposició
de llei sobre règim econòmic i fiscal de les Illes Balears?

Palma, a 2 de febrer del 1995.
El diputat:
Miquel Pascual i Amorós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'import de les ajudes concedides per a la
rehabilitació d'habitatges afectats per aluminosi?

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El diputat:
Miquel Guasch i Ribas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes concedeix o té previst de concedir el
Govern balear per a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic
propi de les Illes Balears?

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El diputat:
Miquel Guasch i Ribas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina política segueix el Govern de la CAIB en matèria
de rehabilitació d'habitatges?

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El diputat:
Miquel Guasch i Ribas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins fons s'han destinat per part del Govern per a ajudes
a l'adquisició d'habitatges?

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El diputat:
Miquel Guasch i Ribas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha desenvolupat aquest Govern quant a
instal•lacions temporals a platges?

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures o actuacions s'han dut a terme per part
d'aquest govern per a vigilància i control de la zona de servitud de
la Llei de costes de la competència de la CAIB?

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

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 oral davant Ple.

Quines actuacions ha fet aquest govern en matèria
d'ordenació del litoral?

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions té previst de fer aquest govern en
matèria d'ordenació del litoral?

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les previsions futures d'aquest govern quant
a instal•lacions temporals a platges?

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 348/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a cessió dels terrenys de la base naval del port de Sóller al
municipi. (Mesa de 7 de febrer del 1995).

RGE núm. 349/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a incorporació de la CAIB a l'Institut interregional del
consum. (Mesa de 7 de febrer del 1995).

RGE núm. 350/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a creació d'una "borsa d'allotjament jove". (Mesa de 7 de
febrer del 1995).

RGE núm. 382/95, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a creació d'una xarxa comercial per donar serveis a l'exterior a les
empreses, productes i serveis de les Illes Balears. (Mesa de 7 de
febrer del 1995).

RGE núm. 398/95, dels Grups Parlamentaris SOCIALISTA
i PSM i EEM, relativa a solidaritat amb el poble de Rwanda. (Mesa
de 7 de febrer del 1995).

Palma, a 7 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El poble de Sóller té la porta tancada a la mar per una
sèrie d'edificacions antiestètiques, excessives, de baixa qualitat i
pràcticament abandonades. Els molls de la base naval, totalment
buits, contrasten amb la petita badia ocupada per desenes
d'embarcacions d'esplai que, desproveïdes d'amarraments a terra, es
veuen obligades a tirar residus sòlids i líquids a la badia.

D'aquesta forma és impossible que Sóller vegi satisfeta
l'exigència fonamental dels visitants i dels operadors turístics: que
l'aigua marina estigui absolutament en bon estat. L'eficàcia de la
depuradora d'aigües residuals queda en part anul•lada pels
abocaments de les embarcacions. Això disminueix l'atractiu i la
qualitat de l'oferta turística de Sóller.

Aquesta situació suposa que el municipi, tot i el seu
meravellós entorn, té un turisme de pitjor qualitat, a la vegada que
els veïns no poden gaudir d'unes aigües amb l'adequada netedat.

Així mateix, els molls buits contrasten amb una mancança
d'amarraments necessaris perquè les més de 200 peticions
d'amarrament per a petites embarcacions d'esbarjo o de pesca dels
veïns de Sóller puguin ser satisfetes. També estan vedades al públic
àmplies extensions de zones verdes tancades amb elevades parets
plenes de reixats de filferro en la proximitat de les àrees visitades
pels turistes.
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L'Ajuntament de Sóller, per unanimitat, en distintes
ocasions, ha acordat sol•licitar al Ministeri de Defensa la cessió de
la zona portuària de la base naval.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari PSM i
EEM presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'estat a cedir a l'Ajuntament de Sóller la zona portuària de la base
naval per tal de ser destinada a ús públic.

Palma, a 31 de gener del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'Institut Europeu Interregional del Consum és una
associació sense finalitats lucratives, constituïda a Barcelona el 12
de desembre del 1988. La seu de l'associació es fixà a Lille
(França), a la seu del Centre Regional del Consum.

Aquesta associació té per objecte emprendre treballs de
recerca, d'estudi i enquestes per facilitar informació als
consumidors europeus, incrementar els seus coneixements i ajudar
en l'eficàcia dels mitjans utilitzats, especialment al Pla
Interregional Europeu.

L'IEIC donarà el seu suport a tota iniciativa local
transfronterera i, si és necessari, facilitarà la coordinació amb la
Comissió de les Comunitats Europees.

Els estatuts de l'IEIC permeten la incorporació de nous
membres, entre ells els departaments o direccions generals de
consum dependents de les comunitats autònomes.

Distintes regions europees ja formen part de l'Institut. De
l'estat espanyol hi pertanyen Galícia, Astúries, País Basc,
Catalunya i País Valencià.

Pels avantatges que per als consumidors de les Illes
Balears i les seves associacions pot suposar que la nostra
comunitat estigui representada en organismes europeus de
cooperació interregional, el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que, mitjançant la Direcció General de
Consum adscrita a la Conselleria de Sanitat, iniciï els tràmits
pertinents per tal que aquesta sol•liciti la seva admissió i
incorporació com a membre de ple dret a l'Institut Europeu
Interregional del Consum.

Palma, a 4 de gener del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 PSM i EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La gent jove és un dels col•lectius que es troba amb més
dificultats a l'hora de llogar un habitatge. Molts de propietaris
desconfien de la solvència dels joves i creuen que el risc de causar
desperfectes en l'immoble és major quan l'habita el jovent. A la
vegada -i per regla general-, els joves necessiten un tipus d'habitatge
més assequible a un poder adquisitiu més baix.

A la comunitat de Madrid, l'any 1990, s'inicià una
experiència denominada Bolsa de alojamiento joven que ha donat
uns resultats satisfactoris. La Direcció General de Joventut capta
pisos i informa al propietari que cobrarà la seva renda mitjançant
una pòlissa de garanties i que l'habitatge quedarà cobert de
qualsevol desperfecte mitjançant una assegurança multirisc, tot a
càrrec de la comunitat autònoma. Amb aquestes garanties el
propietari accedeix a baixar la renda.

Aquest sistema abarateix el preu dels habitatges i dóna
garanties al propietari i llogater del manteniment de l'habitatge en
bones condicions d'habitabilitat. A títol d'exemple, les condicions
exigides per optar a aquests pisos són: tenir entre 18 i 30 anys i un
sou superior a dues vegades el sou mínim interprofessional, o un
avalador amb una propietat immobiliària.

La inscripció a la Borsa és gratuïta i, una vegada feta la
inscripció, la Borsa cerca l'habitatge adequat a les condicions de la
demanda i ofereix un servei d'assessoria jurídica d'habitatge.

En considerar positiva aquesta iniciativa, el Grup
Parlamentari PSM i EEM presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a crear, en el termini de tres mesos, la "Borsa
d'allotjament jove" per tal de facilitar l'accés dels joves al mercat de
l'habitatge.

Palma, a 22 de desembre del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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.

El Govern balear té aprovat un Pla de reindustrialització
de les Illes Balears, i com a conseqüència té publicats una sèrie de
decrets i ordres que en aquest moment es demostren ja insuficients,
parcials i que disposen d'unes exígües dotacions econòmiques a
nivell real.
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A la vegada, i aprofitant l'objectiu 2 com el 5b s'està
detectant un impuls en el sector empresarial que requereix una
resposta adequada per part del Govern de forma immediata.

Per tot això, el Grup Parlamentari MIXT presenta al pla
la proposició no de llei següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a crear una xarxa comercial que doni
serveis a les empreses de les Illes Balears radicades a l'exterior
integrant en aquesta xarxa les empreses públiques del Govern que
actualment desenvolupin o hagin desenvolupat activitats a
l'exterior.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que, a través d'aquesta xarxa comercial
dugui a terme les tasques necessàries per a l'atracció d'inversions
a les Illes Balears.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a crear un Pla d'ajuda permanent per a les
empreses a fi i efecte de facilitar la recerca i consolidació de les
operacions d'associació amb empreses de la Unió Europea, a
nivell real, tant per a l'exportació directa com per a l'intercanvi de
productes.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a coordinar tant el sector bancari,
cambres de comerç i associacions patronals en les accions de
promoció dels nostres productes i les nostres empreses a l'exterior.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a fer les gestions oportunes davant del
sector de la banda per a l'establiment de línies creditícies efectives
de suport i ajuda al sector industrial, tenint en compte les
circumstàncies especials de Balears com a regió insular.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a crear amb el suport financer suficient,
obert a totes les empreses exportadores, per tal de facilitar la
finançació dels stoks i la creació de les seves pròpies xarxes
comercials, qüestió aquesta indispensable, per no deixar el pla una
vegada més en una simple declaració d'intencions.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a animar l'acció exportadora de les
nostres empreses mitjançant el suport tècnic i comercial necessari
que faciliti la comercialització dels seus productes.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a posar en marxa un pla de màrqueting de
comercialització que faci abaratir els costs tant de la seva
presència a l'exterior com de la comercialització dels seus
productes.

Palma, a 2 de febrer del 1994.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris SOCIALISTA i PSM i EEM presenten la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El Parlament de les Illes Balears, preocupat:

- Pel genocidi del poble rwandès i per les seves
dramàtiques seqüeles que afecten no tan sols la nació rwandesa,
sinó també els països fronterers dels Grans Llacs africans -Burundi,
Zaire, Tanzània i Uganda.

- Perquè no es fa malauradament política de prevenció que
evitaria moltíssimes morts i molts de sofriments.

- Per la inestabilitat política que creen dins la regió aquests
tipus de conflictes i per la salut pública i la seguretat de milions de
persones que s'han hagut de refugiar dins els països veïns.

- Per les greus conseqüències ecològiques que tot això
genera.

- Pel fet que l'odi, la venjança i la port a l'extensió del
conflicte dificulten seriosament els esforços de pacificació de la
regió.

- Per les serioses dificultats d'aquests pobles per engegar
i/o consolidar processos democràtics sense el concurs de la
Comunitat Internacionals.

condemna:

- La permanent impunitat dels violadors dels drets humans
i dels instigadors de matances i conflictes interètnics arreu del món.

- La lentitud i poca contundència en què la Comunitat
Internacional sol respondre davant drames d'aquesta magnitud.

- Els silencis de la Comunitat Internacional davant les
conclusions de les investigacions que sobre violacions dels drets
humans dins aquesta regió s'estan extraient.

Acorda dirigir-se:

1.- Al Ministeri d'Afers Estrangers del Govern espanyol
perquè:

1.1.- Faci les degudes gestions davant els estats membres
del Consell de Seguretat de l'Organització de les Nacions Unides
perquè:

a) Es treballi seriosament en la reconstrucció dels
sistemes judicials dels països afectats per aquests
conflictes interètnics, amb la finalitat que els dits sistemes
actuïn de forma competent, justa i imparcial.

b) S'exigeixi als responsables polítics dels països dels
Grans Llacs africans que s'acabi d'una vegada amb la
impunitat dels colpistes i dels instigadors de matances i
que aquests siguin posats en mans de la justícia, assistida
aquesta per observadors internacionals experts en el tema.

c) No es concedeixi mai una amnistia general als que
hagin estat còmplices de vessament de sang, sense que
aquests siguin posats en mans de la justícia i que els
tribunals hagin emès els dictàmens pertinents.
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d) Se supervisi o estimuli de forma eficaç i permanent,
amb la dotació pressupostària pertinent, els mecanismes
d'observació i supervisió més adients -per exemple, amb
l'enviament de la policia civil (CIVPOL) de l'ONU- dels
processos democràtics d'aquests països.

e) Es doti als dits països dels experts internacionals
necessaris per a l'assessorament en temes de defensa
dels drets humans i de l'exercici de la justícia i en la
formació en aquests camps de la policia i dels militars.

f) S'exigeixin garanties de seguretat a cadascun dels
governs d'aquests països i s'arbitrin els mecanismes
adequats i les ajudes humanitàries necessàries perquè els
refugiats puguin, voluntàriament i sota supervisió
internacional, retornar al seu país d'origen per
reconstruir-lo en pau i justícia.

g) Se sigui respectuós, a través de totes les intervencions
dels estats membres, amb la idiosincràsia i els valors
culturals de cada un dels països on aquells intervinguin.

h) Es doni suport a la creació del Tribunal Penal
Internacional Permanent amb jurisdicció global proposat
a l'Assemblea General de l'ONU, com a principal
garantia per acabar amb l'esmentada impunitat.

1.2.- Aconselli sobretot als governs europeus més lligats
amb els (països dels Grans Llacs africans, perquè per un costat,
condicionin la seva cooperació al respecte als drets humans, a la
lluita contra la impunitat, a la garantia de justícia del poder
judicial i al respecte als drets de totes les ètnies que conformen
cada país i, per l'altre, actuïn més de forma preventiva que anant
a remolc dels esdeveniments sagnants o dels conflictes de tan
elevat cost social i humà.

2.- Al Parlament Europeu perquè:

2.1.- Es duguin a terme el més aviat possible les
diferents resolucions preses en el seu si en benefici d'aquests
països, sobretot les referents a l'enviament d'observadors a
Rwanda i al Burundi, aportant la dotació pressupostària que ho
faci viable, com a garantia perquè es puguin estimular processos
democràtics o consolidar els ja engegats, es respectin els drets
humans i els refugiats puguin retornar al seu país.

2.2.- Es defensi la creació del dit Tribunal Penal
Internacional Permanent.

2.3.- S'arbitrin ajudes degudament controlades perquè
els refugiats puguin retornar, sota garanties, al seu país d'origen.

3.- A la Unió Europea per tal que:

3.1.- Exigeixi als estats membres que, abans d'autoritzar
la transferència de recursos militars, de seguretat i de policia,
estudiï la finalitat dels equips militars a transferir.

3.2.- Inclogui dins les seves prioritats la cooperació amb
aquests països, amb els mecanismes de control adients per tal
d'estimular el seu desenvolupament econòmic i el seu progrés
social.

3.3.- Financiï programes educatius en el camp dels drets
humans i de formació dels militars i la policia per al manteniment
de la pau, de la promoció de la dona i del respecte a la seva dignitat
com a tal, de la formació en el cooperativisme i de la diversificació
d'oficis i de fonts de producció.

4.- A l'Organització dels Estats Africans (OUA) per tal
que:

4.1.- Estimuli i ajudi a consolidar dins tots aquests països
processos democràtics, tot i respectant els seus patrimonis culturals
i la seva idiosincràsia.

4.2.- Col•labori amb tots els mitjans al seu abast a
l'estabilitat política i social i al desenvolupament econòmic
equilibrat de la zona, per evitar que cap d'aquests països hagi de
repetir la dramàtica experiència de Rwanda.

4.3.- Es comprometi a advertir a la Comunitat
Internacional dels previsibles conflictes que es puguin anar
preparant dins aquests països, perquè no s'interveingui massa tard
i quan les conseqüències, sempre dramàtiques, siguin ja gairebé
imparables.

Palma, a 2 de febrer del 1995.
Els portaveus:
Josep Alfonso i Villanueva.
Pere Sampol i Mas.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a admissió a tràmit de les esmenes a la totalitat

amb text alternatiu RGE núms. 330/95 i 331/95, als projectes de llei
RGE núm. 5367/94, d'actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en aplicació de les mesures judicials sobre menors infractors
i RGE núm. 5368/94, de guarda i protecció dels menors desemparats,
respectivament. 

La Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia 1 de
febrer del 1995, qualificà favorablement i admeté a tràmit les
esmenes de totalitat amb text alternatiu de referència, presentades pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer del 1995.
La Presidenta de la Comissió:
Carlota Alberola i Martínez.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a remissió a la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals de la Proposta presentada per la Comissió
Tècnica Interinsular d'atribució de competències als consells insulars
en matèria d'activitats classificades (RGE núm. 5256/94) i obertura
del termini per a la presentació d'esmenes. 
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de febrer del 1995, un cop presa en consideració per part del
Ple de la Cambra, en sessió de dia 1 de febrer d'enguany, d'acord
amb l'article 126.4 del Reglament del Parlament, acorda de remetre
a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals la proposta de
referència i d'obrir el termini per a la presentació d'esmenes davant
la mesa de la comissió esmentada. Aquest termini finalitzarà dia 28
de febrer del 1995, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a remissió a la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 298/95,
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
modificació d'un article de la Ley Orgánica del régimen electoral
general i obertura del termini per a la presentació d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de febrer del 1995, un cop presa en consideració per part del
Ple de la Cambra, en sessió del mateix dia, d'acord amb l'article
126.4 del Reglament del Parlament, acorda de remetre a la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals la proposició de
referència i d'obrir un termini de quinze dies per a la presentació
d'esmenes davant la mesa de la comissió esmentada. Aquest termini
finalitzarà dia 28 de febrer del 1995, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a remissió a la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 338/95,
presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a modificació
de la Llei 8/1986, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i obertura del termini per a la presentació d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de febrer del 1995, un cop presa en consideració per part del
Ple de la Cambra, en sessió del mateix dia, d'acord amb l'article
126.4 del Reglament del Parlament, acorda de remetre a la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals la proposició de
referència i d'obrir un termini de quinze dies per a la presentació
d'esmenes davant la mesa de la comissió esmentada. Aquest termini
finalitzarà dia 28 de febrer del 1995, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a remissió a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts

de la Proposició de llei RGE núm. 345/95, presentada pel Grup
Parlamentari PP-UM, relativa a règim fiscal i econòmic especial de
les Illes Balears i obertura del termini per a la presentació d'esmenes.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de febrer del 1995, un cop presa en consideració per part del
Ple de la Cambra, en sessió del mateix dia, d'acord amb l'article
126.4 del Reglament del Parlament, acorda de remetre a la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts la proposició de referència i d'obrir un
termini de quinze dies per a la presentació d'esmenes davant la mesa
de la comissió esmentada. Aquest termini finalitzarà dia 28 de febrer
del 1995, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a tribunal qualificador per a la convocatòria de

proves selectives per a proveir una plaça d'uixer del Parlament de les
Illes Balears, en règim d'interinitat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de febrer del 1994, d'acord amb la base quarta de les
reguladores de la convocatòria de referència (publicades al BOPIB
núm. 168, de dia 3 de febrer d'enguany), nomenà el tribunal
qualificador següent:

President: 
Titular: Hble. Sr. Jesús Martínez i de Dios (Secretari primer del
Parlament).
Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres (Vice-president primer del
Parlament) .

Secretari:
Titular: Sr. Joan Ferrer i Cànaves.
Suplent: Sr. Agustí Cerveró i Sánchez-Capilla.

Vocal nomenat per la Junta de Personal:
Titular: Sr. Gabriel Tous i Bauza.
Suplent: Sr. Marcos Pieras i Guasp.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

B) 
Relativa a comissió de selecció  per a la convocatòria per

a cobrir mitjançant proves selectives una plaça en règim de
contractació laboral d'administrador de bases de dades per al
Servei d'Informàtica del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de febrer del 1994, d'acord amb les bases reguladores de la
convocatòria de referència (publicades al BOPIB núm. 168, de dia
3 de febrer d'enguany), nomenà la comissió de selecció següent:

President: 
Titular: Hble. Sr. Josep Moll i Marquès (Secretari segon del
Parlament).
Suplent: Hble. Sr. Joan Francesc Triay i Llopis (Vice-president
segon del Parlament) .

Secretari:
Titular: Sr. Joan Ferrer i Cànaves.
Suplent: Sr. Agustí Cerveró i Sánchez-Capilla.

El cap del Servei d'Informàtica del Parlament:
Sr. Gaspar Sabater i Vives.

El catedràtic d'Informàtica assessor del Servei d'Informàtica del
Parlament:
Sr. Llorenç Huguet i Rotger.

Representant dels delegats sindicals del Parlament:
Sr. Antoni Carmona i Damians.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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