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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

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

Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre el programa que
pensa dur a terme durant la legislatura present. (RGE núms.
2118/95 i 2222/95).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 d'octubre del 1995, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria que
informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B) 

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Governació,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre el
programa que pensa dur a terme durant la legislatura present.
(RGE núms. 2118/95 i 2222/95).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre del
1995, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Governació que informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
davant la Comissió de Turisme, sobre el programa que pensa dur
a terme durant la legislatura present. (RGE núms. 2118/95 i
2222/95).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 d'octubre del 1995, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme que informà
sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
D) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre el
programa que pensa dur a terme durant la legislatura present.
(RGE núms. 2118/95 i 2222/95).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre del 1995, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda que
informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
E) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre el programa que pensa dur a terme durant la legislatura
present. (RGE núms. 2118/95 i 2222/95).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'octubre del 1995,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública que informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
F) 

Compareixença de l'Hble. Sra. Vice-presidenta del Govern,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre el
programa que pensa dur a terme durant la legislatura present. (RGE
núms. 2118/95 i 2222/95).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'octubre del 1995,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Vice-presidenta del
Govern que informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
G) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre el programa que pensa
dur a terme durant la legislatura present. (RGE núms. 2118/95 i
2222/95).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 d'octubre del 1995, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca que
informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació
H) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre el programa que pensa dur a terme durant la
legislatura present. (RGE núms. 2118/95 i 2222/95).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 d'octubre del
1995, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports que informà sobre el tema de
referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 d'octubre del 1995, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei
RGE núm. 2401/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a modificació parcial de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de
normalització lingüística.

Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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 proposició de llei següent:

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei
3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística.

Exposició de motius

Atesa la significativa modificació que s'ha produït al
sistema educatiu des de l'aprovació i progressiva aplicació de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de organización del sistema
educativo, la qual contempla que al llarg de l'educació obligatòria,
els alumnes adquiriran els seus coneixements tenint en compte les
seves capacitats i ritmes d'aprenentatge mitjançant les adaptacions
curriculars necessàries.

Atès que a l'hora que es publicà la Llei 3/1986, de 29
d'abril, de normalització lingüística, no existia la possibilitat abans
esmentada, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició de llei de modificació parcial de la Llei 3/1986, de 29
d'abril, de normalització lingüística.

Article únic.

La disposició addicional quarta quedarà redactada de la
manera següent:

Aquells alumnes que per raons de residència temporal a
aquesta comunitat no tenguin el nivell de llengua catalana
corresponent al curs de l'educació obligatòria a què estiguin adscrits,
seran objecte de l'adaptació curricular corresponent, d'acord amb
allò que amb caràcter general estableix la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo i
disposicions que la desenvolupen.

De la mateixa manera s'actuarà amb els alumnes amb
necessitats educatives especials.

Per als alumnes que cursen el batxillerat previst a la Ley
Orgánica 1/1990 i els que ho continuïn fent, fins a la seva extinció,
del Batxillerat unificat i polivalent previst a la Ley 14/1970, de 4 de
agosto, general de Educación. De manera excepcional, en cas de
residència transitòria a les Illes Balears, els pares o tutors podran
sol•licitar que els fills o tutelats quedin exclosos de l'ensenyament
de la llengua i literatura catalanes. Els alumnes majors d'edat també
podran sol•licitar-la. En tot cas, únicament podran demanar
l'exempció d'aquesta matèria quan el temps transcorregut de
residència, més el temps previst, no sigui superior a tres anys.
L'exempció tendrà una validesa per a un curs escolar, però es podrà
renovar fins a un màxim de tres cursos. Reglamentàriament es
determinarà el procediment d'exempció.

Disposició final primera.

S'autoritza el Govern de la Comunitat a adoptar les
disposicions reglamentàries que precisi l'aplicació i el desplegament
del que disposa la llei present.

Disposició final segona.

La llei present entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Palma, 9 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 2424/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la Comunitat Autònoma , relativa a incompliment
per part del Govern de les Illes Balears de la Llei 5/1989, de consells
insulars. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, interpel•la el Govern sobre els
incompliments per part del Govern de les Illes Balears de la Llei
5/1989, de consells insulars.

Palma, a 10 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 2439/95, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 2085/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
hidràulica. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2460/95, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 2137/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
als criteris de la Presidència del Govern en relació al procés
autonòmic, un cop rebutjada la presa en consideració de la
Proposició de proposició de llei orgànica RGE 926/90, relativa a
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. (Mesa de 18
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2461/95, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 2065/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a política del Govern en matèria de pedreres. (Mesa de 18 d'octubre
del 1995).

RGE núm. 2466/95, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 289/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
director sectorial de pedreres. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació 2085/95, relativa
a política hidràulica, la moció següent:

1. El Ple del Parlament de les Illes Balears acorda la
creació d'una comissió no permanent per a l'estudi i elaboració de
propostes d'actuació per resoldre el greu problema de l'escassesa
d'aigua a les nostres illes, que treballi en l'estudi de l'abastiment en
alta, la quantificació de recursos, la qualitat, el control i les
mesures d'estalvi.

2. Aquesta comissió tendrà la mateixa composició
política que les comissions permanents legislatives, actuarà de
forma continuada dins i fora del període ordinari de sessions i
s'extingirà en concloure la tasca que motiva la seva creació.

Palma, a 13 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb el

que preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació 2137/95, relativa als
criteris de la Presidència del Govern en relació al procés autonòmic,
un cop rebutjada la presa en consideració de la Proposició de
proposició de llei orgànica RGE 926/90, relativa a reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, la moció següent:

El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió no permanent d'estudi encarregada de redactar un informe-
estudi sobre les matèries següents:

1. Abast de les competències atribuïdes pels estatuts
respectius a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat
espanyol.

2. Abast dels traspassos de funcions i serveis realitzats fins
ara per l'Administració General de l'Estat a cadascuna de les
comunitats autònomes de l'Estat espanyol.

3. Abast de les funcions, serveis i competències atribuïdes
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant lleis
sectorials.

4. Avaluació del finançament de les competències
assumides. Proposta de finançament definitiu de les comunitats
autònomes.

5. Organització institucional de la Comunitat Autònoma
i el paper dels consells insulars, el seu finançament, el seu règim
jurídic i procés d'assumpció de les 27 matèries fixades a l'article 39
de l'Estatut d'Autonomia.

Palma, a 14 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb el

que preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació 2065/95, relativa a
política del Govern en matèria de pedreres, la moció següent:

Primer.- A modificar el Pla director sectorial de pedreres de les Illes
Balears aprovat inicialment per la Comissió de coordinació de
política territorial a fi d'adequar-lo als criteris que va marcar el
Parlament en sessió de dia 8 de novembre del 1989 (BOPIB del 37
de desembre) que, òbviament, vinculen el redactor del Pla en els
aspectes següents:

1. Sobre les àrees d'ubicació de les pedreres.

1.1. En les pedreres existents.

1.1.1. En general.

1. El Pla haurà de realitzar una anàlisi dels impactes
mediambientals de cadascuna de les pedreres i imposar les mesures
correctores escaients per pal•liar-ne els negatius, establint-se en tot
cas les conseqüències sancionadores de l'incompliment per part de
l'explotador, arribant, si fos el cas, a la clausura de la pedrera. En els
casos especialment greus, i establint les disposicions transitòries
oportunes, el Pla preveurà la desautorització expressa de les
ampliacions de l'explotació, o, en casos excepcionalment greus, el
seu tancament.
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2. Delimitar amb total precisió l'abast de l'autorització
amb una fitxa individual de cadascuna de les pedreres existents,
on constin de manera exhaustiva els límits de les autoritzacions
vigents: superfície màxima (explicitant les finques concretes
afectades o l'abast de la quadrícula minera), producció màxima
autoritzada, termini de l'explotació, etc.

Aquestes fitxes caldrà que es publiquin com a part
integrant del Pla.

El Pla farà palès que, en assolir-se els límits de
l'autorització, les sol•licituds de pròrroga de les explotacions
tendran el tractament de "noves pedreres" a tots els efectes definits
al Pla.

3. En aquesta fitxa també s'hi farà constar si comptes o
no amb llicència municipal d'activitats, amb quina data, i si l'abast
d'aquesta és idèntic o no al de l'autorització minera.

El Pla hauria d'establir un altre criteri de distinció entre
les actives, el de pedreres clandestines, aquelles que no compten
amb llicència municipal d'activitats i regular-ne les conseqüències.
D'entrada, no reconèixer-los cap dret retroactiu sinó l'adaptació
complerta als requisits que estableixi el Pla.

Cal aclarir que, en cap cas, el Pla no pot suplir la
necessitat que l'explotació sol•liciti llicència municipal i, si n'és el
cas, amb el compliment de tots els requisits legals (règim de
distàncies, presentació de documentació, etc.), l'obtengui. A més,
la denegació de la llicència, significativament per motius
ambientals, no donarà lloc a cap mena d'indemnització, ans al
contrari, podrà donar lloc a la incoació d'expedient de disciplina
urbanística.

Cal tenir present que els estudis d'AIA seran
imprescindibles per a la tramitació de la llicència municipal
d'activitats i que, a més, en compliment de la legislació d'activitats
classificades, es podrà procedir a la revisió de les mesures
correctores (article 19 de la Llei 8/95, de dia 31 de març,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'activitats classificades i parcs aquàtics).

1.1.2. Les pedreres existents a les àrees d'especial protecció
segons la LEN.

Aquesta delimitació exhaustiva és especialment
necessària en totes les situades en àrees d'especial protecció (no
només ANEIs, també ARIPs i àrees d'assentament) com exigeix
l'article 22.2 de la LEN, caldrà que els límits temporals i
geogràfics, figurin explicitats al Pla director, havent-se de calcular
en tot cas les previsions de la disposició transitòria cinquena, això
és el límit màxim que es pot prorrogar l'explotació, d'una manera
precisa, numèrica i no tan sols indiciària.

Respecte de l'extracció d'arenes, el Pla prohibirà totes les
extraccions d'arena en els sistemes dunars, incloses les existents,
i eliminant on calgui la referència a la Demarcació de Costes, la
qual, no té competències per delimitar sistemes dunars sinó zones
de domini públic o altres previstes a la Llei de costes.

1.2. Requisits per obrir noves pedreres.

1.2.1. En general (article 3.2 del Pla).

1. Caldrà garantir la idoneïtat de la ubicació.
En aquest punt el Pla no es pot contentar amb el simple

enunciat, cal que reguli el règim de distàncies, recollint o revisant
si fos el cas, els establerts en la legislació minera i d'activitats
classificades. En concret, pel que fa a les distàncies de nuclis de
població, no es podran explotar pedreres amb la qualificació de
perilloses a menys de 2.000 metres d'un nucli de població ni, en cap
cas, a menys de 1.000 metres.

2. La justificació de l'explotació, en virtut de la demanda
existent.

Caldrà precisar que la demanda rellevant ha de ser la de
l'arxipèlag per al seu autoproveïment. El Pla prohibirà l'explotació
de pedreres amb finalitats d'exportació fora de l'arxipèlag.

3. La impossibilitat o inconveniència de reobrir d'altres
pedreres.

El Pla estudiarà la massa pedrerable de les pedreres
abandonades per tal de poder avaluar amb rigor les possibilitats
d'una reexplotació futura. Aquesta informació figurarà en la fitxa
individual de les pedreres inactives.

4. S'afegiran com a motiu de denegació:
1. Quan un recurs no renovable estigui en perill

d'esgotament.
2. Quan l'impacte ambiental que l'extracció pugui

provocar suposi un cost social superior al benefici que la societat
balear n'obtengui.

Per fiscalitzar aquest segon aspecte, caldrà la presentació
de l'estudi d'AIA abans d'atorgar la concessió a fi de poder informar
sobre si l'activitat extractiva és inviable en funció de l'impacte
ambiental. L'estudi haurà de ser sotmès a un tràmit d'informació
pública i inclourà, com a plec de mesures correctores de l'impacte,
el Pla de restauració o reutilització.

El Pla haurà d'establir la qualificació professional del
tècnic redactor (i director de les obres), així com l'exigència del
visat col•legial.

1.2.2. En concret. Les declaracions d'interès públic en àrees
d'especial protecció.

Caldrà substituir totes les referències a àrees naturals
d'especial interès per àrees d'especial protecció.

En el cas excepcional d'una nova explotació en AEP, el
Pla en delimitarà la ubicació permesa, en un indret determinat o les
prohibirà genèricament i remetrà les excepcions al Pla especial o
Pla d'ordenació de recursos de cada àrea (no a acords puntuals del
Govern balear).

2. La usurpació de competències urbanístiques als consells insulars.

2.1. La declaració d'utilitat pública urbanística.

El Pla reconeixerà que la competència per declarar la
utilitat pública de l'explotació correspon a les comissions insulars
d'Urbanisme i no arbitrarà cap procediment distint del regulat amb
caràcter general a l'article 16 de la Llei del sòl.
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El Pla director podrà, com a molt, declarar la utilitat
pública d'aquelles explotacions que defineixi d'una manera ben
delimitada, amb totes les característiques citades en la fitxa
individual.

2.2. La modificació dels planejaments municipals.

El Pla respectarà que les competències urbanístiques que
permetin ordenar la modificació dels plantejaments generals,
corresponen únicament i exclusiva, als consells insulars d'ençà la
Llei 9/90.

Si de cas, el Pla director podrà imposar l'adaptació dels
planejaments municipals si així ho assenyala expressament i de
manera precisa.

De cap manera no es permetrà que un simple acte
administratiu suposi una modificació del planejament municipal,
afectant fins i tot sòl urbà i desclassificant-lo, sense ni tan sols
donar audiència a l'ajuntament afectat.

3. Incompliment dels criteris del Parlament. La conciliació de les
diverses administracions actuants.

3.1. Autorització minera i llicència d'activitats. La utilitat pública
i l'AIA.

El Pla establirà una adequada coordinació de totes les
administracions implicades en les autoritzacions administratives
preceptives abans de procedir a l'obertura d'indústries extractives,
coordinant els dos processos d'autorització fonamentals:
l'autorització d'explotació i la llicència d'activitats en un únic
procediment administratiu, que inclogui la declaració d'utilitat
pública per la Comissió Insular d'Urbanisme i l'estudi d'avaluació
d'impacte ambiental.

3.2. La llicència d'ús del sòl i la llicència de construccions.

El Pla recordarà que la Llei de disciplina urbanística
subjecta l'activitat extractiva a llicència urbanística prèvia. El Pla
exigirà la concessió de llicència municipal per a cada pla de
tasques que s'haurà de presentar anualment a l'ajuntament, no
permetent-se l'execució sense haver-se obtingut la llicència.

3.3. El procediment.

El Pla regularà tots els aspectes del procediment que
siguin competència autonòmica, inclòs el règim de silencis.

4. Sobre el consorci. El finançament de les restauracions.

El Pla ha d'establir amb precisió la composició i les
funcions del consorci, però, sobretot, és imprescindible que
n'aclareixi el finançament.

Es recollirà el criteri del Parlament on s'expressava que
per finançar les restauracions "la Comunitat Autònoma podrà
disposar d'una partida especial en els pressuposts".

Caldrà tenir present que l'Administració de l'Estat ha
tengut durant molts d'anys el deure de vetllar pel compliment de
les normes mediambientals en les explotacions pedreres.

És intolerable que els consells insulars siguin exclosos
en un òrgan d'aquestes característiques.

5. El cànon d'explotació.

El Pla es pronunciarà sobre l'establiment d'un preu públic
per ocupació de domini públic, però descartarà imposicions de
caràcter privat (disposició transitòria sisena).

6. La protecció de les pedreres de caràcter etnològic.

El Pla ordenarà la seva rehabilitació i inclourà un
compromís explícit d'anar implementant les mesures que s'apunten
en la memòria i no sols garantir la seva conservació.

7. Incompliment dels criteris del Parlament. La prioritat en l'ordre
de restauració.

El Pla director contindrà un llistat de preferències
exhaustiu al qual es remetrà explícitament la part articulada. En la
taula de preferència caldrà rebaixar la incidència del factor V, no
inclòs en els criteris del Parlament, sobre "proximitat a nucli
turístic".

8. El reciclatge de materials de construcció.

El Pla declararà la necessitat d'una planta de reciclatge
d'escombraries, com a mínim.

El Pla concretarà la possibilitat de cobrir les explotacions
amb materials de construcció, així les habilitacions com a estacions
de transferència de RSU, com a zones verdes humides o d'altres
activitats d'utilitat pública a fi d'evitar la duplicitat d'impactes
ambientals.

9. El cas de Sa Garrigueta Rassa (Establiments).

Sa Garrigueta Rassa no serà inclosa a l'annex I de pedreres
actives.

10. Incoherències del text i redaccions inintel•ligibles.

10.1 Les pedreres actives discontínues.

El Pla equipararà les pedreres actives discontínues amb les
inactives a tots els efectes, ordenant la incoació de l'expedient de
caducitat de la concessió o autorització si fos el cas.

10.2. La no concessió d'autoritzacions durant la tramitació del Pla.

Una disposició transitòria del Pla haurà de regular les
conseqüències de les autoritzacions dictades amb posterioritat a
l'aprovació dels criteris del Parlament (que ho prohibien
expressament) i, sobretot, de l'article 22 de la Llei d'espais naturals
pel que fa a les pedreres en àrees d'especial protecció, que també ho
prohibeix expressament depurant les responsabilitats que calgui.

10.3. L'apartat final.

Es perfeccionarà el redactat de l'apartat final del Pla.

Segon.- En compliment de la Llei de normalització lingüística,
caldrà la redacció en llengua catalana del Pla director sectorial de
pedreres.

Tercer.- Que, en conseqüència, la Comissió de coordinació de
política territorial del Govern balear adopti un nou acord amb un
segon període d'informació pública i consulta institucional d'igual
durada que l'anterior, atès que les modificacions introduïdes
signifiquen que la redacció final del Pla director difereix
fonamentalment de la redacció inicial.

Quart.- Que es doni una resposta raonada a totes les al•legacions
presentades.

Palma, a 13 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació 289/95, relativa al
Pla director sectorial de pedreres, la moció següent:

Primer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a modificar el Pla director sectorial de pedreres, aprovat
inicialment per la Comissió de coordinació de política territorial
en els aspectes següents:

1.- Es revisarà la documentació sotmesa a informació pública i, en
particular, els annexos del Pla, per a tal de configurar la seva
adequació a la realitat actual, atès que alguns dels estudis sobre els
que es fonamenten fa anys que estan fets.

2.- Mitjançant una avaluació d'impacte ambiental rigorosa, el Pla
reflectirà a un plànol les zones en les quals, en cap cas, no podran
situar-se pedreres.

3.- El Pla incorporarà, com a part integrant, una fitxa individual de
cadascuna de les pedreres existents, on es detallarà la ubicació,
grau d'explotació, tipus de recursos, llicències i autoritzacions i
l'àmbit sobre el qual actuen, plànols de detall, etc., així com una
avaluació d'impacte ambiental, De tot es derivaran limitacions a
l'explotació, mesures correctores d'impactes, i en els supòsits
especialment negatius es regularà el seu tancament.

4.- El Pla director, solament, podrà declarar la utilitat pública
d'aquelles explotacions que figurin de manera concreta i detallada
en el mateix pla. Tot el que no estigui previst d'aquesta manera en
el pla, per la declaració d'utilitat pública seran competents les
comissions insulars d'urbanisme, mitjançant el procediment
general que ho estableix.

5.- El Pla director haurà de preveure concretar detalladament
aquells indrets determinats que en casos totalment excepcionals i
per motius d'interès públic es permetrà l'obertura de noves
pedreres a les àrees naturals d'especial protecció.

En qualsevol cas, el Pla hauria de renunciar a la
declaració d'interès públic per obrir noves explotacions dins àrees
naturals d'especial interès, i no permetrà les explotacions areneres
dels sistemes dunars, incloses les ja existents.

6. El Pla director ha d'establir, més concretament, les limitacions
temporals i d'espai que han d'afectar les pedreres ja existents
situades dins de les àrees d'especial protecció, així com regular la
clausura de les més importants.

7.- El Pla incorporarà una avaluació rigorosa de les possibilitats
per a una reexplotació futura de les pedreres abandonades, la qual
es tendrà present a l'hora d'efectuar autoritzacions de noves
explotacions. En qualsevol cas, per a les noves pedreres s'haurà de
presentar l'estudi d'AIA, previ a la concessió, a fi de justificar la
viabilitat en funció de l'impacte ambiental.

8.- El Pla ha de contemplar la participació dels consells insulars
en el consorci que es creï per a la supervisió i/o l'execució dels
plans de restauració o rehabilitació de pedreres.

9.- Per tal de poder efectuar la restitució de pedreres a partir
d'enderrocaments de la construcció, el Pla ha de tenir present la seva
possible toxicitat i per això s'haurien de preveure plantes de
reciclatge que permetessin efectuar la restauració o rehabilitació en
garanties, així com destinar alguns dels materials que conformen els
enderrocaments a millors aprofitaments.

10.- El Pla director preveurà una major protecció de les pedreres
etnològiques, garantint a més de la seva conservació, la posada en
marxa dels seus plans de gestió.

11.- El Pla director ampliarà el termini d'un any per a l'adaptació
dels planejaments municipals al Pla de pedreres, eliminarà la
prohibició prevista a la disposició transitòria sisena, apartat b, i serà
més respectuós en tot allò que impliqui donar audiència als
ajuntaments.

Segon.- En tot cas, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha de sotmetre novament a informació pública el Pla
director sectorial de pedreres després de les modificacions
introduïdes, atesa la seva importància.

Palma, a 13 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2417/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
subvencions a organitzacions ecologistes. (Mesa de 18 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2422/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a reparació
de camins al terme municipal de Ciutadella. (Mesa de 18 d'octubre
del 1995).

RGE núm. 2423/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a concurs
d'idees per construir una nova seu per a la Copot. (Mesa de 18
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2425/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a neteja de
les zones boscoses afectades pel cap de fibló a Menorca. (Mesa de 18
d'octubre del 1995).
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RGE núm. 2426/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
adquisicions de finques i edificis. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2430/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
públiques finançades totalment o parcialment per la Comunitat
Autònoma l'any 1993. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2431/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
públiques finançades totalment o parcialment per la Comunitat
Autònoma l'any 1992. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2432/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
públiques finançades totalment o parcialment per la Comunitat
Autònoma l'any 1991. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2433/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
públiques finançades totalment o parcialment per la Comunitat
Autònoma l'any 1990. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2434/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
públiques finançades totalment o parcialment per la Comunitat
Autònoma l'any 1989. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2435/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
públiques finançades totalment o parcialment per la Comunitat
Autònoma l'any 1988. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2436/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
públiques finançades totalment o parcialment per la Comunitat
Autònoma des del 3 d'abril al 31 de desembre de l'any 1987. (Mesa
de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2442/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació del
Ministeri d'Afers Socials al Pla de prestacions socials bàsiques.
(Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2465/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actes
aixecades per part dels serveis d'inspecció de pesca en terra. (Mesa
de 18 d'octubre del 1995).

Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sobre els grups o organitzacions ecologistes o de defensa
de la naturalesa que han rebut subvencions a càrrec dels pressuposts
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'any 1995:

Quins són els grups o les organitzacions que han rebut
aquestes subvencions?

Quins imports han estat assignats a cadascun d'ells?

En càrrec a quins capítols pressupostaris?

Palma, a 28 de setembre del 1995.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

L'alcalde de Ciutadella ha lliurat a la Conselleria
d'Agricultura -segons ha declarat als mitjans de comunicació- els
projectes de reparació de diferents camins del terme municipal de
Ciutadella, entre els quals es troben els camins d'Alpare i Ses
Capelletes. La valoració del projecte de millora d'aquests dos
camins puja fins a 50 milions, segons les esmentades declaracions
de l'alcalde.

Quins criteris pensa aplicar la Conselleria d'Agricultura a
l'hora de decidir quins camins es milloren?

Es tindrà en compte el nombre de pagesos beneficiats a
cada camí en relació amb el cost total del projecte, per tal de
rendibilitzar els doblers públics?

Es valorarà l'interès agrícola dels camins?

Sap la Conselleria d'Agricultura si l'interès de l'ajuntament
de Ciutadella per millorar aquest camí té alguna relació amb la
suposada venda de la finca a la qual condueix, a una empresa
estrangera?

A quantes finques que es troben actualment en explotació,
beneficiarà l'obra de millora d'aquests dos camins?

Es Mercadal, 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

El concurs d'idees convocat per la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori per construir una nova seu
destinada a albergar les oficines de la Copot, va ser declarat desert.
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Té previst la Conselleria d'Obres Públiques mantenir el
projecte de construir una nova seu que, segons sembla, podria
costar més de 2.000 milions de pessetes?

Entén la conselleria que aquesta és una inversió
prioritària en els moments actuals?

Quan es té prevista aquesta actuació?

Es Mercadal, 10 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

El Ple del Parlament, en sessió de dia 25 d'octubre del
1994 aprovà, a proposta del Grup Parlamentari PSM i EEM la
resolució següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a donar un impuls definitiu a la
neteja de les zones boscoses afectades pel cap de fibló
a l'illa de Menorca, de tal manera que aquesta neteja
finalitzi abans de l'estiu del 1995".

En quina situació es troben els treballs de neteja de la
zona esmentada?

És conscient la Conselleria d'Agricultura que la zona
afectada pel cap de fibló, amb l'acumulació de brancatge sec,
representa un greu perill en cas d'incendi forestal?

S'han mantingut controls sobre els boscos dels voltants
d'aquesta zona per comprovar que no apareixin plagues o malalties
a partir dels "caldus de cultiu", que representa la zona on s'han
acumulat els arbres caiguts?

Ha previst el Govern realitzar algun tipus de repoblació
forestal per tal de recuperar la zona afectada pel cap de fibló?

Es Mercadal, 10 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines adquisicions patrimonials (finques i edificis),
s'han dut a terme per part del Govern de les Illes Balears durant
els anys 1993, 1994 i 1995?

Quin ha estat el cost de cadascuna de les adquisicions?

Es Mercadal, 10 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les obres públiques, distribuïdes per cadascuna
de les illes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, amb
un pressupost total de més de 50.000.000 Pta finançades totalment
o parcialment per la Comunitat Autònoma l'any 1993?

Palma, 11 d'octubre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les obres públiques, distribuïdes per cadascuna
de les illes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, amb
un pressupost total de més de 50.000.000 Pta finançades totalment
o parcialment per la Comunitat Autònoma l'any 1992?

Palma, 11 d'octubre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les obres públiques, distribuïdes per cadascuna
de les illes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, amb
un pressupost total de més de 50.000.000 Pta finançades totalment
o parcialment per la Comunitat Autònoma l'any 1991?

Palma, 11 d'octubre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les obres públiques, distribuïdes per
cadascuna de les illes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, amb un pressupost total de més de 50.000.000 Pta
finançades totalment o parcialment per la Comunitat Autònoma
l'any 1990?

Palma, 11 d'octubre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les obres públiques, distribuïdes per
cadascuna de les illes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, amb un pressupost total de més de 50.000.000 Pta
finançades totalment o parcialment per la Comunitat Autònoma
l'any 1989?

Palma, 11 d'octubre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les obres públiques, distribuïdes per
cadascuna de les illes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, amb un pressupost total de més de 50.000.000 Pta
finançades totalment o parcialment per la Comunitat Autònoma
l'any 1988?

Palma, 11 d'octubre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les obres públiques, distribuïdes per cadascuna
de les illes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, amb
un pressupost total de més de 50.000.000 Pta finançades totalment
o parcialment per la Comunitat Autònoma des del 3 d'abril al 31 de
desembre de l'any 1987?

Palma, 11 d'octubre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat aportada pel Ministeri d'Afers
Socials pel Pla de prestacions socials bàsiques i quina ha estat
distribució feta pel Govern de la Comunitat a cadascun dels consells
insulars durant el 1995?

Palma, 10 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes actes s'han aixecat per part dels serveis
d'0inspecció de pesca en terra a cadascuna de les Illes durant els
primers nou mesos de l'any 1995?

Es Mercadal, 13 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 2410/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
del traçat de l'autovia de Llevant. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència. Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2411/95, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actitud i arguments exposats pel conseller d'Economia i Hisenda a la
reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 18 d'octubre del 1995).
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RGE núm. 2412/95, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reunió de la Comissió Mixta de Transferències per a la participació
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'IRPF.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 18
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2413/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a destinació del
solar de Can Salas. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2414/95, de l'Hble. Sra. Diputada Teresa Riera
i Madurell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis de
postura respecte del projecte de l'autovia d'accés a la Universitat.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 18
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2427/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris
per a la construcció de l'autovia de Llevant. (Mesa de 18 d'octubre
del 1995).

RGE núm. 2440/95, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al pla de residus
de l'illa de Formentera. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2441/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aprovació de les directrius d'ordenació del territori pel Parlament.
(Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2443/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avaluació de resultats de la detecció d'aigües dolces mitjançant
tecnologia làser des d'avionetes. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2462/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
fumigació dels boscos amb Dimilin. (Mesa de 18 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2463/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
tractament contra la processionària del pi. (Mesa de 18 d'octubre
del 1995).

RGE núm. 2464/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
compliment de la resolució aprovada pel Parlament relativa a
adquisició de patrimoni a Menorca, Eivissa i Formentera. (Mesa de
18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2467/95, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a responsabilitat del Govern en la compra de Can
Salas. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2469/95, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos per
a informadors juvenils. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2470/95, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de la IV conferència mundial de la dona. (Mesa de 18 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2471/95, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis
signats en matèria d'informació juvenil. (Mesa de 18 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2472/95, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Pax i
Dolz del Castellar, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vacunació dels animals contra la brucel•losi. (Mesa de 18 d'octubre
del 1995).

RGE núm. 2473/95, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Pax i
Dolz del Castellar, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà. (Mesa de 18
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2474/95, de l'Hble. Sa. Diputat Antoni Lluís
Juaneda i Cabrisas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions del Govern per dur a terme la Llei de règim fiscal o
econòmic. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2475/95, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Ferrer
i Bascuñana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exposicions
a Sa Llonja. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2476/95, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Ferrer
i Bascuñana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exposició de
Caps de Bou de Costitx. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2477/95, de l'Hble. Sr. Diputat Maurici Rovira
i de Alós, del Grup Parlamentari Popular, relativa a capacitat de
l'alberg-residència d'estudiants Platja de Palma. (Mesa de 18
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2478/95, de l'Hble. Sr. Diputat Maurici Rovira
i de Alós, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos realitzats
per l'Escola de Policia. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2479/95, de l'Hble. Sr. Diputat Maurici Rovira
i de Alós, del Grup Parlamentari Popular, relativa a departament de
relacions del Govern amb la Justícia. (Mesa de 18 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2480/95, de l'Hble. Sr. Diputat Maurici Rovira
i de Alós, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions del
secretari general tècnic de Presidència. (Mesa de 18 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2481/95, de l'Hble. Sr. Diputat Carles Cañellas
i Fons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expectatives en
matèria de joc i espectacles. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2482/95, de l'Hble. Sr. Diputat Carles Cañellas
i Fons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de reutilització
de les aigües tractades i de fangs de depuradora. (Mesa de 18
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2483/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Vidal
i Burguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de
control del transport d'aliments. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).
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RGE núm. 2484/95, de l'Hble. Sr. Diputat Carles Cañellas
i Fons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat de
crear una comissió de joc a nivell autonòmic. (Mesa de 18 d'octubre
del 1995).

RGE núm. 2485/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a realitzacions del
Govern en relació amb el projecte lingüístic per part dels centres
escolars. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2486/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos de reciclatge
del professorat. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2487/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferències a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 18 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2488/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferències als
consells insulars. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2489/95, de l'Hble. Sa. Diputat Alejandro Pax
i Dolz del Castellar, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució de la colonització de l'alga Caulerpa Taxifolia. (Mesa de
18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2490/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de
formació del comerciant. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2491/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes del Govern
al sector del calçat per la participació a fires comercials. (Mesa de
18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2492/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entrada en vigor
del pla marc de modernització del comerç interior. (Mesa de 18
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2493/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les
subvencions concedides als projectes d'inversió en actius fixos de
les Pimes de comerç per la Conselleria de Comerç i Indústria.
(Mesa de 18 d'octubre del 1995).

Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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

Amb quins criteris ha decidit el Govern el traçat de
l'autovia de Llevant?

Palma, a 10 d'octubre del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quina va ser l'actitud i els arguments exposats pel
conseller d'Economia i Hisenda a la reunió del Consell de Política
Fiscal i Financera?

Palma, a 10 d'octubre del 1995.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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

Pensa el Govern de la Comunitat sol•licitar la reunió de la
Comissió Mixta de Transferències per fer efectiva la participació de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'IRPF?

Palma, a 10 d'octubre del 1995.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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

A quina finalitat destinarà el Govern de la Comunitat el
solar de Can Salas?

Palma, a 10 d'octubre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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

Amb quins criteris el Govern de la Comunitat ha canviat
la postura respecte del projecte de l'autovia d'accés a la Universitat?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
La diputada:
Teresa Riera i Madurell.
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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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Amb quins criteris es decidirà la construcció de l'autovia
de Llevant?

Palma, a 10 d'octubre del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

Quan pensa el Govern presentar al Parlament el Pla
director per a la gestió dels residus sòlids urbans de l'illa de
Formentera?

Palma, a 11 d'octubre del 1995.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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

Quan presentarà el Govern les Directrius d'Ordenació
Territorial a l'aprovació del Parlament?

Palma, a 11 d'octubre del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quina avaluació de resultats fa el Govern de la
Comunitat de la detecció d'aigües dolces mitjançant tecnologia
làser des d'avionetes?

Palma, a 10 d'octubre del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

No creu la Conselleria d'Agricultura que és poc adequat
fumigar els boscos de les Illes amb Dimilin, coincidint precisament
amb l'època de recollida dels esclata-sangs?

Es Mercadal, a 13 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Pensa la Conselleria d'Agricultura mantenir el tractament
contra la processionària del pi, basat essencialment en la utilització
de Dimilin, producte que té com a principal actiu el
difluorobenzurón?

Es Mercadal, a 13 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Quin compliment ha donat el Govern a la resolució del
Parlament de les Illes Balears, aprovada dia 20 d'octubre del 1993
i que diu el següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a impulsar en la mesura de les
disponibilitats pressupostàries, una política d'adquisició de
patrimoni a Menorca, Eivissa i Formentera, per tal
d'intentar un major equilibri en la ubicació de les finques
i edificis propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears a les diferents illes, procurant de manera especial
l'adquisició de sòl rústec o forestal, atès el dèficit de
propietat pública d'aquest sòl a aquestes illes"?

Es Mercadal, a 13 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

De quina manera pensa el Govern assumir la
responsabilitat política per la mala administració dels recursos
públics derivada de la compra de Can Salas?

Palma, a 16 d'octubre del 1995.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins cursos s'han realitzat per a informadors juvenils
i quins més es pensen realitzar?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern després de la IV
Conferència mundial de la Dona celebrada el passat mes de
setembre a Pekin?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins convenis s'han signat en matèria d'informació
juvenil i amb quins pobles s'han signat?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A les campanyes de sanejament ramader s'ha lluitat
sempre contra la brucel•losi del vacum, del bestiar oví i del caprí,
amb la vacunació obligatòria dels animals contra aquesta malaltia,
sistema que fins a la data havia donat un bon resultat. Per què s'ha
prohibit ara la vacunació contra la brucel•losi?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Alejandro Pax i Dolz del Castellar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions fa o pensa fer el Govern per a la difusió
i desenvolupament de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels
animals que viuen a l'entorn humà?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Alejandro Pax i Dolz del Castellar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha dut a terme el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal que la Proposició de llei de règim
fiscal i econòmic per a les Illes Balears, aprovada pel Parlament
balear la passada legislatura, es pugui tramitar correctament?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Antoni Lluís Juaneda i Cabrisas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Sa Llonja de Palma és un dels centres expositius més
importants de l'illa. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports
programa anualment les exposicions i activitats que es duen a terme
en aquest espai incomparable.

Quines exposicions s'han programat durant l'any 1995 a
sa Llonja de Palma?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
La diputada:
Pilar Ferrer i Bascuñana.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines gestions ha fet la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports per aconseguir l'exhibició dels caps de bou de
Costitx per primera vegada a l'illa de Mallorca?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
La diputada:
Pilar Ferrer i Bascuñana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Una vegada iniciat el curs acadèmic 95-96 ens podrien
indicar l'ocupació que té l'alberg-residència d'estudiants Platja de
Palma i les perspectives de cara al futur?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Maurici Rovira i de Alós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A l'Escola de Policia que funciona amb un conveni entre
l'ajuntament de Palma i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, quants de cursos s'han realitzat el passat curs i quin nivell
d'assistència varen tenir?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Maurici Rovira i de Alós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consistirà el nou departament de relacions amb la
Justícia del Govern balear?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Maurici Rovira i de Alós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines seran les funcions del nou secretari general tècnic
de la Presidència del Govern balear?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Maurici Rovira i de Alós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines noves iniciatives es pensen dur a terme en matèria
de joc i espectacles una vegada assumides les competències?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Carles Cañellas i Fons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tenint en compte que s'està realitzant per part del Govern
un pla de reutilització de les aigües tractades i de fangs de
depuradora, en quina situació es troben els referits treballs?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Carles Cañellas i Fons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les actuacions que s'han dut a terme per la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de Balears en el control
de transport d'aliments i quines són les campanyes que tenen
pensat desenvolupar en el futur?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
La diputada:
Joana Vidal i Burguera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan les competències en matèria de joc i espectacles
eren de l'Estat funcionava la Comissió Nacional del Joc, veu el
Govern la necessitat d'una comissió similar però a nivell
autonòmic?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Carles Cañellas i Fons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les realitzacions de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports per promoure i donar suport a l'elaboració del
projecte lingüístic per part dels centres escolars?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les actuacions que la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports ha fet per adequar els cursos del reciclatge i
perfeccionament del professorat a les necessitats dels docents i a
la reforma educativa?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la transferència a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de fundacions?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el calendari de transferències als consells insulars
previst per la Comissió Tècnica Interinsular?

Palma, a 9 d'octubre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'evolució i la situació actual de la colonització
de l'alga caulerpa taxifolia en aigües de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre del 1995.
El diputat:
Alejandro Pax i Dolz del Castellar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el programa de formació del comerciant
desenvolupat l'any 1995 dins el Pla de suport a la modernització del
comerç?

Palma, a 10 d'octubre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les ajudes econòmiques concedides per
la Conselleria de Comerç i Indústria, l'any 1995, a les empreses
del sector del calçat per a la participació a fires comercials fora
del territori de la Comunitat Autònoma?

Palma, a 10 d'octubre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació de l'entrada en vigor del Pla marc de
modernització del comerç interior, aprovat pel Consell de
Ministres dia 12 de maig del 1995 i que s'ha de desenvolupar de
manera conjunta amb cada comunitat autònoma?

Palma, a 10 d'octubre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació, dins el Pla de suport a la
modernització del comerç, de les subvencions concedides als
projectes d'inversió en actius fixos de les Pimes de comerç, per la
Conselleria de Comerç i Indústria?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Bonet.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 2428/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
públiques finançades totalment o parcialment per la Comunitat
Autònoma l'any 1995. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2429/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
públiques finançades totalment o parcialment per la Comunitat
Autònoma l'any 1994. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Quines són les obres públiques, distribuïdes per cadascuna
de les illes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, amb
un pressupost total de més de 50.000.000 Pta finançades totalment
o parcialment per la Comunitat Autònoma des de l'1 de gener al 30
de setembre de l'any 1995?

Palma, a 29 de setembre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Quines són les obres públiques, distribuïdes per cadascuna
de les illes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, amb
un pressupost total de més de 50.000.000 Pta finançades totalment
o parcialment per la Comunitat Autònoma l'any 1994?

Palma, a 29 de setembre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2409/95, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a protecció de la capa d'ozò.
(Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2444/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Institut Balear d'Estadística. (Mesa de 18 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2445/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunió informal de ministres de Turisme de la Unió
Europea a Calvià. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2468/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a criteris per a l'elaboració de les Directrius d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 18 d'octubre del 1995).

Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El passat 16 de setembre es va "celebrar" el Dia Mundial
de protecció de la protecció de la capa d'ozò. Aquestes diades,
tòpiques en la seva reiteració, tenen la virtut de ser un recordatori
d'algunes de les grans qüestions de futur que avui té plantejades la
humanitat. Una d'aquestes grans qüestions és la progressiva
destrucció de la capa d'ozò, aquest filtre natural que ens protegeix
dels raigs nocius del sol. El buit en la capa d'ozò sobre l'Antàrtida
és ja del tamany d'Europa. La pèrdua d'aquesta capa, que envolta
el planeta, es calcula en un 10%.

Els clorofluorcarbons (CFC) i el bromur de metil
(emprat com a plaguicida en agricultura) són les principals
substàncies que danyen la capa d'ozò. Per aquest motiu, la
prohibició de fabricació i importació de CFC va entrar en vigor el
passat primer de gener a la Unió Europea; i així mateix s'ha
proposat la prohibició de l'ús del bromur de metil com a
plaguicida en agricultura. L'empresa francesa Elf Atochem va
clausurar la seva fàbrica a França i va concentrar la seva
producció en la seva factoria a Biscaia, en la qual es produeixen
10.000 tones anuals.

La destrucció de la capa d'ozò no és una qüestió
regional, local, és una realitat que ens afecta a tots.

És per aquestes raons que el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per la progressiva destrucció de la capa d'ozò i les
conseqüències que aquest fet pot tenir, com ja té, en la
conservació del planeta.

2.- El Parlament de les Illes Balears vol expressar al
Govern espanyol la seva preocupació per l'incompliment de la
normativa europea quant a la fabricació de clorofluorcarbons i la
manca de control per evitar l'entrada il•legal de CFC al nostre
país.

3.- El Parlament de les Illes Balears demana al Govern
espanyol l'adopció de les mesures oportunes per reduir la
fabricació de CFC als dedicats estrictament a usos mèdics
essencials, per reduir progressivament l'ús del bromur metil com
a plaguicida i al control de l'entrada il•legal de CFC a Espanya.

Palma, a 10 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'estadística és un instrument fonamental per conèixer la
realitat econòmica, social i demogràfica d'un país; aquest
coneixement constitueix un requisit necessari per a la presa de
decisions en les tasques de Govern i facilita la realització de
diferents polítiques, tant de foment de l'activitat econòmica com de
creació d'infraestructura i equipament.

Durant els deu anys que va funcionar, l'Institut Balear
d'Estadística (IBAE) es manifestà com l'organisme adequat per a
garantir el coneixement estadístic de la nostra realitat i per posar a
disposició de tota la societat i en particular dels diferents òrgans de
Govern, informació completa i objectiva.

Per poder gaudir d'una eina bàsica per poder programar
l'activitat pública i alhora donar millors serveis als ciutadans i
ciutadanes, el Grup Parlamentari Socialista presenta la proposició
no de llei següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a tornar a crear l'Institut Balear d'Estadística en el
termini de tres mesos".

Palma, a 11 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Els propers dies 15, 16 i 17 de novembre tendrà lloc a
Calvià una reunió informal de ministres de Turisme de la Unió
Europea, en el marc dels actes de la Presidència espanyola.
Prèviament a aquesta cimera tendrà lloc un seminari sobre Turisme
social, amb la participació de delegacions governamentals,
empresarials i sindicals dels països de la Unió Europea.

En l'agenda de la reunió figura de manera prioritària el
turisme social hivernal, qüestió d'interès estratègic per a la nostra
comunitat.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la proposició no de llei següent:

"El Parlament de les Illes Balears:

Manifesta el seu suport que la cimera informal de
ministres de Turisme de la Unió Europea tracti de manera prioritària
el turisme social.

Dóna la benvinguda a les delegacions governamentals,
empresarials i sindicals que es reuniran pròximament a la Comunitat
Autònoma i els insta a desenvolupar un programa de turisme social
com element de la política de benestar europea i de
desestacionalització del turisme mediterrani.

Insta el Govern de la Comunitat a prestar el seu ajut i
col•laboració per tal que la cimera turística de Calvià del proper mes
de novembre constitueixi un èxit en els seus resultats i en la seva
organització."

Palma, a 10 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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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 Llei 8/87, de dia 1 d'abril, d'ordenació territorial de
les Illes Balears, diu a l'article 14 que la Copot havia d'elaborar en
un termini màxim de vuit mesos a partir de la seva publicació un
"Avanç de les Directrius d'Ordenació Territorial". Aquest avanç
s'havia de sotmetre a informació pública per, posteriorment, a la
vista del resultat d'aquesta consulta, procedir a la redacció de les
"Directrius d'Ordenació Territorial". Després del dictamen de la
Comissió de Coordinació de Política Territorial, aquestes havien
de ser aprovades pel Parlament mitjançant el projecte de llei
corresponent proposat pel Consell de Govern.

Quasi vuit anys després dels terminis establerts a la
LOT, el Govern ha anunciat que l'Avanç de Directrius ja està
redactat i que està a punt d'iniciar-se la seva tramitació.

Mentrestant, diversos plans directors sectorials ja han
estat aprovats, com els de residus urbans, ports esportius i el
POOT; estan pendents de ser aprovats definitivament, com en el
cas del Pla de carreteres; han iniciat la seva tramitació, és el cas
del Pla hidrològic, del Pla de comerç i del de pedreres; o aquesta
està a punt d'iniciar-se, com en el cas del Pla estratègic.

D'aquesta forma, els diferents plans directors sectorials
no se supediten a unes directrius d'ordenació territorial que encara
esperam, tal com preveu la Llei d'ordenació territorial. Els plans
sectorials es converteixen en directrius d'ordenació territorial
encobertes, a les quals condicionen seguint una política de fets
consumats.

Les conseqüències d'aquesta política de fets consumats
són, a més del sobredimensionament de les infraestructures,
l'extensió urbanística sense una visió global de cap on volem i
podem anar en funció de disponibilitat de territori i recursos de
tota casta.

L'endarriment en la promulgació d'unes directrius
d'ordenació territorial no és tan sols un clar incompliment de la
Llei d'ordenació territorial de les Illes Balears, sinó que també
contribueix al desastre urbanístic i a la degradació ambiental,
precisament allò que es volia evitar.

Aquestes directrius, per complir amb la necessitat de
compatibilitzar el procés de desenvolupament amb la utilització
racional dels recursos naturals que imposa l'article 1.c de la LOT,
han d'assumir el caràcter limitant del territori i els recursos a les
nostres illes. A Balears, el territori, l'aigua i l'energia són factors
limitats.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt
presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat que iniciï la tramitació de les DOT en un termini
màxim de sis mesos, i que mentrestant se suspengui la tramitació
i aprovació definitiva dels diferents plans directors sectorials, els
planejaments municipals, així com dels plans parcials prevists pel
planejament però encara no iniciats, i de noves llicències
d'establiments turístics. Els criteris per a l'elaboració de les DOT
seran els següents:

1.- Les Directrius d'Ordenació Territorial hauran
d'assumir l'objectiu de diversificar la nostra economia per fer-la
menys dependent d'un monoconreu turístic que pot destruir allò
mateix que ofereix i que depèn de factors que no controlam.

2.- El conjunt dels planejaments municipals hauran de
tenir en compte un sostre demogràfic per a cada una de les Illes.
El sostre de població a 15 anys vista no hauria de superar el 15%,
i s'ha de fixar un límit d'una plaça turística per cada dos habitants
de dret, aprofitant la baixa d'hotels i apartaments obsolets per
reduir places.

3.- Reequilibri territorial entre les zones litorals
hiperturistitzades i hiperurbanitzades i les zones rurals interiors
amb una població envellida i una agricultura en declivi mitjançant

la creació d'un fons de compensació interterritorial destinat a
equipar adequadament els municipis interiors. Per evitar el
desequilibri que també es produeix entre els nuclis històrics i les
zones turístiques litorals, les inversions públiques als municipis
costaners han de potenciar la recuperació dels nuclis històrics.

4.- Comarcalització i descentralització dels equipaments
i serveis a fi de reduir les necessitats de transport i de crear
proximitat. Per començar, s'han de crear empreses de reciclatge dels
residus d'àmbit comarcal a partir de les mancomunitats que ja
existeixen, com la del Raiguer, el Pla ...

5.- La planificació de les infraestructures ha de seguir un
enfocament de gestió de la demanda: les nostres illes no poden anar
dimensionant ofertes cada cop que hi hagi pressions via demanda.
S'ha de gestionar la demanda de territori i recursos escassos a fi de
reduir-la per fer-la compatible amb les limitacions naturals.

6.- Impuls d'una xarxa de transport de mínim impacte
ambiental donant prioritat al transport públic dins dels conjunt del
sistema de transport i potenciant el ferrocarril.

7.- Prioritat absoluta de la consolidació del sòl urbà
existent abans que crear-ne de nou: la recuperació i la consolidació
de solars buits ha de tenir prioritat en els distints planejaments
municipals enfront de la nova construcció, i s'hauria de declarar la
caducitat dels plans parcials no executats, reduint el sòl
urbanitzable.

8.- Fixar la parcel•la mínima edificable en sòl rústic en
15.000 m2. Els diferents planejaments municipals podran
incrementar aquesta superfície mínima en funció de criteris com la
disponibilitat d'aigua i la fragilitat del paisatge.

9.- Supeditar l'aprovació de nous plans parcials a la
disponibilitat sostenible d'aigua. La potabilització d'aigua de mar
amb combustibles fòssils no es considerarà una font sostenible:
l'aigua de mar és inexhaurible, però la capacitat de l'atmosfera
d'absorbir el diòxid de carboni que genera el consum d'electricitat
és limitada.

10.- Es promourà la modificació de la Llei de camps de
gols a fi de prohibir la construcció de nous camps de golf, encara
que s'hagin de regar amb aigua depurada. Els criteris de concessió
de les aigües depurades han de donar prioritat als usos agraris i a la
recàrrega d'aqüífers per contenir la intrusió marina.

11.- S'han de modificar els requisits de les declaracions
d'interès social i d'utilitat pública que permeten edificar en sòl rústic
i en els espais naturals perquè siguin excepció i no norma, com
passa ara.

12.- Assegurar el control de la disciplina urbanística
mitjançant la creació d'un organisme supramunicipal que vetlli pel
seu compliment.

13.- Fer més plurals i participatives les comissions insulars
d'urbanisme, donant cabuda a l'oposició, sindicats, entitats
ciutadanes i científiques i grups ecologistes.

14.- Revisar cada dos anys l'aplicació de les Directrius
d'Ordenació Territorial en funció de l'evolució dels factors limitants,
per tal d'assegurar l'adaptració de les DOT a unes circumstàncies
sempre canviants.

Palma, a 13 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2421/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a revisió del projecte de reforma de la carretera
Palma-Manacor, amb sol•licitud de tramitació davant comissió.
(Mesa de 18 d'octubre del 1995).

Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

L'ampliació del traçat de l'actual carretera Palma-
Manacor a l'altària del quilòmetre 25,700 preveu una ampliació
per la part esquerra de la calçada (direcció Manacor). Aquest punt
coincideix amb una finca propietat de la Comunitat Autònoma,
coneguda com "Molí d'Obres Públiques". Per davant la finca, i des
d'uns centenars de metres abans, encara existeix l'antic traçat de
la carretera de Manacor, que podria ser utilitzat per a l'ampliació
projectada, estalviant-se una part de les expropiacions i adreçant
en part el revolt existent.

Atenent aquestes consideracions, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a revisar el projecte de reforma de la
carretera Palma-Manacor a l'altària del quilòmetre 25.700
aproximadament, utilitzant en el possible l'antic traçat de la
carretera en desús i evitant al màxim les expropiacions per la part
exterior del revolt.

Palma, a 11 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 2446/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports, relativa a la Direcció General de
Política Lingüística.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 d'octubre del 1995, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre mesures immediates a prendre per
la recent creada Direcció General de Política Lingüística i d'acord
amb totes i cadascuna de les funcions que li assigna l'Ordre de la
Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de 14 de setembre del 1995.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a continuació de la tramitació de la Proposició

de llei RGE núm. 1947/95, relativa a foment i regulació del
voluntariat social i obertura del termini d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 d'octubre del 1995, havent estat presa en consideració pel
Ple de la Cambra en sessió de dia 10 d'octubre del 1995 la
proposició de llei de referència, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, i conformement amb l'establert per l'article
126.4 del Reglament de la Cambra, acordà de trametre-la a la
Comissió d'Assumptes Socials i obrir un termini de quinze dies
perquè s'hi puguin presentar esmenes. Aquest termini finalitzarà dia
8 de novembre a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a substitucions de diputats a diverses comissions

(RGE núm. 2419/95).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 d'octubre del 1995, restà assabentada del contingut de
l'escrit de referència, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comuniquen les substitucions següents:

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, el
diputat Hble. Sr. Joan Marí i Bonet substituirà el diputat Hble. Sr.
Gabriel Cañellas i Fons.

A la Comissió de Reglament, el diputat Hble. Sr. Gabriel
Cañellas i Fons substituirà el diputat Hble. Sr. Joan Verger i
Pocoví.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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