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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE 
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió del matí de dia 3 d'octubre
del 1995, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1872/95, relativa a xarxes de deriva, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

espanyol a:

1.- Aprofitar la presidència espanyola de la Unió
Europea per demanar al Consell Europeu la prohibició total i
definitiva de les xarxes de deriva com a única mesura per evitar-
ne l'abús.

2.- Demanar al Consell Europeu que sol•liciti a les
autoritats italianes inflexibilitat pel que fa als vaixells xarxers
italians il•legals i no consenti l'ús de xarxes de deriva -de més de
2,4 km. de longitud, no adaptades a la normativa comunitària.

3.- L'augment de la vigilància marítima i fort increment
de les sancions pels pesquers que feinegin amb xarxes de deriva
il•legals en aigües jurisdiccionals espanyoles".

Seu del Parlament, 4 d'octubre del 1995.
El President:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió del matí de dia 3 d'octubre
del 1995, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1969/95, relativa a solidaritat amb el poble de Bòsnia-
Herzegovina, amb les esmenes RGE núms. 2253/95 i 2255/95,
presentades pels Grups Parlamentaris Popular i Mixt,
respectivament, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B) 
"El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- Expressar la seva satisfacció pels acords inicials
assolits a Washington entre els representants de Sèrbia, Croàcia i
Bòsnia, que obren la possibilitat de pau i d'un sol estat a Bòsnia.
Així com instar-los a complir i mantenir els acords de pau i a
continuar amb les negociacions per tal de resoldre definitivament
el conflicte.

2.- Condemnar els atemptats i les violacions dels drets
humans i trametre la plena solidaritat del Parlament balear amb el
patiment de tots els refugiats i civils desplaçats. I de manera
particular amb els habitants de la ciutat de Sarajevo que han
mantingut amb el cost de la pròpia vida els ideals i principis de
convivència d'ètnies, cultures i religions diverses.

3.- Fer una crida a l'opinió pública balear perquè es
mobilitzi en favor de la pau, i a totes les institucions públiques per
tal que organitzin campanyes i mitjans concrets per canalitzar i fer
efectiva la solidaritat dels ciutadans.

4.- El Parlament farà publicar la present proposició no de
llei als mitjans de comunicació i la comunicarà directament a les
següents persones:

- Excm. Sr. Felipe González, president del Govern
espanyol i president de torn de la Unió Europea.

- Molt Hble. Sr. Cristòfol Soler, president del Govern
balear.

- I a l'organització "Europa per Bòsnia" en la persona de
l'Excm. Sr. José María Mendiluce."

Seu del Parlament, 4 d'octubre del 1995.
El President:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de l'horabaixa de dia 3
d'octubre del 1995, procedí a debatre el text de la Proposició no de
llei RGE núm. 2069/95, relativa a auditoria a la Fundació Illes
Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C) 
"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Cultura, Educació i Esports, d'acord amb el que estableix l'article 23
de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundaciones y de
incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés
general (BOE núm. 282), a realitzar en el termini màxim de dos
mesos una auditoria externa a la Fundació Illes Balears, des del
moment de la seva creació fins ara i en doni compte de manera
immediata a aquest parlament".

Seu del Parlament, 4 d'octubre del 1995.
El President:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de l'horabaixa de dia 10
d'octubre del 1995, procedí a debatre el text de la Proposició no de
llei RGE núm. 1895/95, relativa a extracció d'arena del fons marí per
a la regeneració de platges, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

D) 
"El Parlament de les Illes Balears, davant les extraccions

d'arena del fons marí dutes a terme per la Direcció General de
Costes del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi
Ambient a diversos punts del litoral balear, sol•licita:

A.- La paralització de les extraccions d'arena fetes sense
una correcta avaluació d'impacte ambiental, amb totes les fases a
les quals obliga la legislació vigent.

B.- La paralització de les deposicions d'arena extreta del
fons marí sobre el litoral, fins que no s'hagi fet la pertinent anàlisi
sedimentològica prevista per la legislació vigent."

Seu del Parlament, 11 d'octubre del 1995.
El President:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

A) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí dia 10  d'octubre del 1995, debaté conjuntament les
Interpel•lacions RGE núms. 2065/95 i 2139/95, dels Grups
Parlamentaris Nacionalista-PSM i Socialista, respectivament,
relatives a política del Govern en matèria de pedreres i al Pla
director sectorial de pedreres.

Actuarem com a interpel•lants els Hbles Srs. Diputats
Antoni Alorda i Villarrubias i Francesc Antich i Oliver.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Josep Ramon
Balanzat i Torres del G.P. Mixt, Hble Sr. Eberhard Grosske i Fiol
del G.P. d'Esquerra Unida de les Illes Balears i Hble Sr. Joan
Verger i Pocoví del G.P. Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Antoni
Alorda, Francesc Antich i Bartomeu Beltran.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 19 d'octubre de 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Interpel•lació RGE núm.
2085/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
hidràulica.

Actuà com a interpel•lant l'Hble Sra. Diputada Joana
Maria Barceló i Martí.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble. Sr.
Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Josep Ramon
Balanzat i Torres del G.P. Mixt, Hble Sr. Eberhard Grosske i Fiol del
G.P. d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Hble Sr. Pere Sampol i
Mas del G.P. Nacionalista-PSM i Hble Sr. Josep M. González i Ortea
del G.P. Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Joana
Maria Barceló i Bartomeu Beltran.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 19 d'octubre de 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

l'horabaixa de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Interpel•lació
RGE núm. 2137/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a 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 núm. 926/90, relativa
a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Actuà com a interpel•lant l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol
i Mas.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble. Sra.
Vice-presidenta del Govern.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sra. Maria Antònia
Munar i Riutort del G.P. Mixt, Hble Sr. Eberhard Grosske i Fiol del
G.P. d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Hble Sr. J. Francesc
Triay i Llopis del G.P. Socialista i Hble Sra. Joana  Vidal i Burguera
del G.P. Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Pere
Sampol i Rosa Estaràs.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 19 d'octubre de 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 3 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
2128/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al "tot inclòs" per a la temporada
turística del 1996.  (BOPIB 12 de 22 de setembre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 3 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
2193/95, de l'Hble. Sra. Diputada Teresa Riera i Madurell, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses per finançar
activitat d'I+D.  (BOPIB 13 de 29 de setembre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 3 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
2210/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a causes que impedeixen
el traspàs de funcions i de serveis en matèria d'execució de la
legislació laboral. (BOPIB 13 de 29 de setembre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta del
Govern.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 3 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2196/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a matèries objecte d'assessorament a la
Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB 13 de 29 de setembre del
1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta del
Govern.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 3 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2211/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a causes que impedeixen el traspàs de
funcions i de serveis en matèria de Seguretat Social: Inserso. (BOPIB
13 de 29 de setembre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta del
Govern.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

F) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 3 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2197/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a assessors contractats pel Govern.
(BOPIB 13 de 29 de setembre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

G) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 3 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2212/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a causes que impedeixen el traspàs de
funcions i de serveis en matèria d'ensenyament universitari. (BOPIB
13 de 29 de setembre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

H) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 3 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
2198/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a propostes d'austeritat
en la política de contractació d'alts càrrecs. (BOPIB 13 de 29 de
setembre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de la
Funció Pública.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

I) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 3 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
2216/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectius de la
publicitat de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
(BOPIB 13 de 29 de setembre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

J) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 3 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
2220/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa al calendari per a
l'aprovació del POOT de Menorca. (BOPIB 13 de 29 de setembre
del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

K) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2247/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a interessos no abonats dels deutes
dels organismes autònoms i empreses públiques avalats per la CAIB.
(BOPIB 14 de 6 d'octubre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

L) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2266/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa als contractes blindats a les empreses o a altres
ens públics de la Comunitat. (BOPIB 15 de 13 d'octubre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta del
Govern.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

M) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2268/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a les competències per legislar en matèria de
fundacions. (BOPIB 15 de 13 d'octubre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta del
Govern.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

N) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
2270/95, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina M. Amer i Riera, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a per què no s'han
subvencionat les assegurances agràries dins el programa
d'"Agroseguros". (BOPIB 15 de 13 d'octubre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

O) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
2267/95, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament del dèficit que
ha produït a l'empresa Emaya la no aplicació de les tarifes
aprovades per l'Ajuntament de Palma. (BOPIB 15 de 13 d'octubre
del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

P) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
2269/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a data per legislar en matèria de
fundacions. (BOPIB 15 de 13 d'octubre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta del
Govern.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

Q) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
2272/95, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina M. Amer i Riera, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions que s'han dut a
terme per aconseguir la revalorització del solar d'Agama. (BOPIB
15 de 13 d'octubre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

R) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2271/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aval al crèdit concedit per la
Societat Balear de Capital Risc a l'empresa Bon Sossec. (BOPIB 15
de 13 d'octubre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

S) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2273/95,
de l'Hble. Sra. Diputada Catalina M. Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures que ha pres el Govern de
la Comunitat per garantir que la seva actuació dins Agama no incorri
en competència deslleial. (BOPIB 15 de 13 d'octubre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

T) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2274/95,
de l'Hble. Sra. Diputada Catalina M. Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a imports dels ajuts a Agama.
(BOPIB 15 de 13 d'octubre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

U) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
2275/95, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina M. Amer i Riera, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a crèdits blans o sense
interès per a la sequera. (BOPIB 15 de 13 d'octubre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

V) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
2241/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a les funcions del
conseller sense cartera. (BOPIB 14 de 6 d'octubre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller sense
cartera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

X) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

l'horabaixa de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE
núm. 2242/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a supressió de la
conselleria sense cartera. (BOPIB 14 de 6 d'octubre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta del
Govern.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

Y) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

l'horabaixa de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE
núm. 2243/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compareixença del
conseller sense cartera. (BOPIB 14 de 6 d'octubre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta del
Govern.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

Z) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

l'horabaixa de dia 10 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE
núm. 2246/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a presentació a la CTI del
text articulat de la Llei d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de protecció civil. (BOPIB 14 de 6 d'octubre del
1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta del
Govern.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 3 d'octubre del 1995, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE
LLEI, RGE núm. 1894/95,  del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a creació del consell consultiu en matèria de conservació de
la naturalesa i el medi natural. (BOPIB núm. 7 de 21 de juliol del
1995).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

B) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

l'horabaixa de dia 3 d'octubre del 1995, REBUTJÀ LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, RGE núm. 2034/95,  del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a declaració urgent de la Serra de
Na Burguesa com a parc natural. (BOPIB núm. 11 de 8 de setembre
del 1995).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 10 d'octubre del 1995, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO
DE LLEI, RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de la funció pública de la CAIB.
(BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del 1995).

La votació, pública i per crida, obtengué el resultat
següent:

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

l'horabaixa de dia 10 d'octubre del 1995, REBUTJÀ LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, RGE núm. 2199/95, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a suspendre l'execució del tram I
de la carretera de circumval•lació del port d'Alcúdia. (BOPIB núm.
13 de 29 de setembre del 1995).

La votació obtengué el resultat següent:

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant Ple RGE núm. 2195/95.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 3 d'octubre del 1995, fou retirada per part del diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, la pregunta de referència, relativa a matèries objecte
d'assessorament a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,
publicada en el BOPIB núm. 13, de 29 de setembre del 1995.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant Ple RGE núm. 2213/95.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 3 d'octubre del 1995, no posà a debat la pregunta de
referència, presentada pel diputat Hble. Sr. Antoni Alorda i
Villarrubies, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al projecte de
llei de sòl rústic, publicada en el BOPIB núm. 13, de 29 de setembre
del 1995, atès l'escrit RGE núm. 2258/95, presentat pel mateix
diputat, mitjançant el qual se sol•licitava la seva retirada.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a no presa en consideració de la Proposició de llei

RGE núm. 1915/95.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 3 d'octubre del 1995, no prengué en consideració la proposició
de llei de referència, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació de la Llei 8/1986, electoral de la CAIB
(publicada en el BOPIB núm. 10, de 16 d'agost del 1995), per 28 vots
a favor, 29 en contra i cap abstenció.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

D) 
Relativa a no presa en consideració de la Proposició de

llei RGE núm. 1916/95.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 3 d'octubre del 1995, no prengué en consideració
la proposició de llei de referència, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a la creació del Consell
de les Illes Balears de cooperació al desenvolupament (publicada
en el BOPIB núm. 10, de 16 d'agost del 1995), per 28 vots a favor,
31 en contra i cap abstenció.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a rebuig de la creació d'una comissió no

permanent d'investigació sobre l'actuació del Govern en l'exercici
de les seves responsabilitats i de l'empresa concessionària de la
construcció i explotació del túnel de Sóller (RGE núm. 1921/95).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 3 d'octubre del 1995, rebutjà la creació de la
comissió no permanent de'investigació de referència, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, per 28 vots a favor, 31 en contra i
cap abstenció.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

F) 
Relativa a presa en consideració de la Proposició de llei

RGE núm. 1947/95.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 10 d'octubre del 1995, prengué en consideració
la proposició de llei de referència, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a foment i regulació del
voluntariat social (publicada en el BOPIB núm. 10, de 16 d'agost
del 1995), per assentiment de la Cambra.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre del 1995, s'aprovà per
assentiment la resolució relativa al compte general de la CAIB,
corresponent a l'exercici del 1994, en compliment del que es disposa
a l'article 96.3 de la Llei 1/1986, de 6 de febrer, de finances de la
CAIB.

Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 
"Mantenint-se les circumstàncies previstes a la disposició

transitòria tercera de la Llei 1/1986, de 6 de febrer, de finances de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i havent remès el
Govern, al moment oportú, d'acord amb l'establert a l'article 96.3 de
l'esmentada llei de finances, el Compte general de l'Administració
de la CAIB, corresponent a l'any 1994, s'acorda d'encarregar
l'Informe a la Comissió Tècnica Assessora, integrada pels mateixos
sis membres que fins ara han vengut realitzant els treballs
encomanats".

Seu del Parlament, 11 d'octubre del 1995.
El president de la comissió:
Antoni Marí i Calbet.
El secretari:
Andreu Riera i Bennàssar.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre del 1995, debaté la
Pregunta RGE núm. 2215/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de la
revista "Solcs i Ones". (BOPIB núm. 13 de 29 de setembre de 1995).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

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

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

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre del 1995, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social
que informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre les
actuacions dutes a terme en el marc de l'objectiu 2. (RGE núm.
2202/95).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 11 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 19 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 25 d'octubre del 1995, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei
RGE núm. 2499/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a declaració de reserva natural Ses Salines d'Eivissa, les
illes des Freus i Ses Salines de Formentera.

Palma, a 25 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 125 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la següent proposició de
llei de declaració de reserva natural Ses Salines d'Eivissa, les illes
des Freus i Ses Salines de Formentera.

Exposició de motius

L'arxipèlag balear alberga un conjunt de zones humides de
gran importància. Entre elles destaca l'àrea de Ses Salines d'Eivissa
i Formentera. Aquesta zona és una de les de major importància, com
a àrea de descans, per a la fauna ornítica en els seus viatges
migratoris. Tant les salines d'Eivissa com les de Formentera estan
formades per dipòsits de materials quaternaris. Ambdues salines
estan separades pel mar, en el qual si troben un rosari d'illes i illots
calcarenítics d'escassa altura i algunes zones arenoses.

La vegetació de les salines presenta unes fortes influències
de la mar, del substrat i de la salinitat. Aquests condicionants i
l'heterogeneïtat del biòtop fan de la seva flora la de major interès
botànic de les illes Pitiüses. Això implica la presència d'una
diversitat d'ambients i hàbitats mediterranis difícilment observables
en altra part de l'arxipèlag balear. Entre els mateixos es troben
salines, savinars, penya-segats, sistemes dunars, matissar
mediterrani, platges, llacunes litorals, etc.

El sistema de zones humides te una gran importància tant
en els nivells regional, nacional i internacional. Així es reconeix en
la Resolució de 9 de desembre de 1993 de la Subsecretaria de la
Presidència, per la que es disposa la publicació de l'Acord  del
Consell de Ministres de 28 de maig de 1993, per qual s'autoritza la
inclusió de les salines d'Eivissa i Formentera en la Llista del
Conveni sobre Zones Humides d'Importància Internacional
especialment com a hàbitat per a les aus aquàtiques (Ramsar, 2 de
febrer de 1971). Així mateix, l'àrea ha estat declarada Zona
d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), amb base en la Directiva
(79/409/CEE) relativa a la conservació de les aus. També està
declarada pel Govern Balear Àrea Natural d'Especial Interès.
Durant la migració s'han censat més de quaranta espècies de
limícoles. Crien en l'àrea els picaplatges i els avisadors. Existeixen
importants colònies de virots (Puffinus yelkouan), baldrija
(Calonectrics diomedea), paio comú del Mediterrani
(Hidrobatespelagicus melitensis) i la gavina vulgar (Larus
cachinnans). Durant l'hivern poden observar-se altres espècies rares
en el Mediterrani, com la gavina roja, gavina de tres dits, pingdai,
boix, gallineta de mar i cadafets.

Però no sols les aus tenen un alts valor ecològic, els rèptils
i especialment, la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis
torrentensis) té el seu hàbitat en la zona. Destaquen els savinars de
Juniperus phoenica, albergant massa de les millors representacions
del país.

En general, es pot afirmar que l'àrea és una de les zones
més riques i interessants de l'arxipèlag balear quant a fauna
vertebrada i invertebrada terrestre i marina. No obstant això les
activitats humanes, les qualificacions urbanístiques del sol i les
perspectives d'un desenvolupament turístic no acord amb les
demandes mediambientals i de conservació dels recursos naturals
han posat de manifest que les figures de protecció establertes no
asseguren la conservació de la seva riquesa i de la seva diversitat
biològica, per la qual cosa es fa urgent actuar en conseqüència i
impedir que tals activitats posin en perill l'espai natural, de manera
que és necessari aplicar l'excepció prevista a l'article 18.2 de la Llei
4/1989, de 27 de març, de Conservació d'Espais Naturals i de Flora
i Fauna Silvestres, declarant Reserva Natural a Ses Salines, sense la
prèvia aprovació del corresponent Pla d'Ordenació dels Recursos
Naturals de la zona, que, com exigeix la pròpia Llei 4/1989, haurà
d'esser elaborat, no obstant en el termini d'un any, a partir de la data
de declaració de la Reserva.
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Article 1. Objecte

1.- Es declara Reserva Natural i la seva conservació
d'interès nacional les Salines d'Eivissa, Salines de Formentera i
illots inclosos en els límits descrits en l'annex de la present Llei,
de conformitat amb l'establert en els articles 10.3, 11.5 i 11.13 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

2.- La declaració de Reserva Natural té com a finalitat:

a) Protegir la flora i fauna, tant terrestre com marina,
com els fons marins, així com el paisatge i altres valors naturals.

b) Conservar els sistemes naturals existents en el seu
àmbit territorial i col•laborar en programes internacionals de
conservació.

c) Assegura la preservació, el manteniment i el
establiment de biòtops i els hàbitats.

d) Contribuir al desenvolupament de l'estudi, difusió i
investigació dels valors naturals.

e) En general, quan es refereix a la conservació del medi
físic i la protecció de les comunitats i elements biològics.

f) Facilitar el coneixement i gaudir dels seus principals
valors assegurant, sempre de forma compatible amb la seva
conservació, l'activitat investigadora i educativa.

Article 2. Àmbit territorial.

L'àmbit territorial d'aquesta Reserva Natural se
circumscriu al domini públic marítimo-terrestre i a la zona
perifèrica de protecció que s'estableix d'acord amb l'article 18 de
la Llei 4/1989 de 27 de març, com els límits a que es refereix
l'annex de la present Llei.

Article 3. Àrea d'influència socio-econòmica.

1.- El conjunt dels termes municipals que aporten
territori a la Reserva es declaren àrea d'influència socio-
econòmica de la Reserva Natural en concordança amb el previst
en l'article 18.2 de la Llei 4/1989, de 27 de març de Conservació
d'espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestre.

2.- El règim econòmic i de compensacions als quals fa
referència l'article esmentat a l'apartat anterior serà aprovat pel
Govern simultàniament o amb anterioritat al Pla Rector d'ús i
gestió. La tramitació inclourà necessàriament un període
d'informació pública.

Article 4. Règim Jurídic de Protecció.

1.- El Règim de protecció previst en aquesta Llei s'estén
a tots els bens, siguin o no de domini públic, compresos en
l'interior de la delimitació senyalada a l'article anterior.

2.- Tots els terrenys inclosos en la Reserva Natural, a
excepció dels nuclis urbans, queden classificats, a tots els afectes
com a sols no urbanitzable objecte de protecció especial. El
planejament urbanístic d'aquests nuclis urbans haurà de tenir en
compte les directrius generals que a aquest efecte contenguin el
Pla Rector d'ús i gestió.

Amb caràcter general els plans o normes urbanístiques
adoptaran les seves previsions a les limitacions derivades d'aquesta
Llei i dels instruments de planificació que s'aprovin en el seu
desenvolupament i aplicació.

3.- El Règim Jurídic de protecció es concreta amb la
prohibició en caràcter general de totes les activitats que suposin una
alteració física o funcional dels ecosistemes que alberguen les
esmentades zones, així com totes les activitats que suposin un
aprofitament consumptiu dels recursos naturals. De l'anterior
s'exceptua l'activitat salinera, la pesca artesanal tradicional de
caràcter professional i la navegació per l'interior de les aigües de la
Reserva Natural. No obstant, s'haurà de donar compliment als
convenis de seguretat i salvament en el mar, d'acord en les
determinacions que assenyali el Pla d'Ordenació dels Recursos
Naturals de la Zona prevists en aquesta Llei.

4.- En qualsevol cas, queden expressament prohibides les
activitats que consisteixin en moviments de terres o aquelles altres
de naturalesa extractiva que comporten una modificació de la
geomorfologia actual de la zona, exceptuant les regulades en el Pla
Rector d'ús i gestió. Així mateix queda prohibit l'abocament de
qualsevol tipus de deixalles.

Article 5. Utilitat Pública.

Es declara als efectes prevists en la Llei 4/1989, de 27 de
març, de conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna
Silvestre, l'utilitat pública i l'interès social dels bens i drets inclosos
en la Reserva Natural.

Article 6. Òrgans de Gestió.

1.- La gestió de la Reserva Natural correspondrà a la
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca amb la col•laboració
d'un Patronat.

2.- La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
promourà la col•laboració amb entitats públiques i privades pel
compliment dels fins de la Reserva Natural.

Article 7. Patronat.

1.- Es crea el Patronat de la Reserva Natural de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera, com a òrgan de participació en les
tasques de gestió, adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca.

2.- Formen el Patronat:

a) Dos representants de la Conselleria d'agricultura,
Ramaderia i Pesca.

b) Un representant de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.

c) Un representant del Govern de l'Estat.

d) Dos representants del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera.

e) Dos representants de l'Administració local, un pel
municipi de Sant Josep i un altre pel de Formentera.
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f) Dos representants de les associacions que, pels seus
estatuts, es dediquin a la conservació de la naturalesa, elegits entre
elles mateixes.

g) Un representant de la Universitat de les Illes Balears.

h) Un representant del Consell Superior d'Investigacions
Científiques.

i) El Director de la Reserva Natural.

j) Dos representants dels propietaris de drets particulars
afectats per la Reserva.

k) Dos representants de les Confraries de Pescadors, un
d'eivissa i un de Formentera.

3.- La seu del Patronat radicarà a les illes Pitiüses.

4.- Els membres del Patronat seran designats, elegits i
separats del seu càrrec pels organismes o entitats als quals
representin. El seu nomenament i cessament es comunicarà a la
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

5.- Exercirà les funcions de Secretari un funcionari de la
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que actuarà amb veu
però sense vot.

6.- El President del Patronat serà nomenat d'entre els
seus membres pel Govern de les Illes Balears, a proposta de la
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

7.- Són funcions del Patronat:

a) Vetllar pel compliment de les normes establertes i per
la correcta aplicació dels instruments de programació i
planificació.

b) Informar el projecte de Pla Rector d'ús i gestió i del
règim econòmic i de compensacions amb posterioritat a les
al•legacions que s'hi hagin pogut presentar en el període
d'informació pública i abans de la seva aprovació pel Govern de
les Illes Balears.

c) Informar els Plans anuals de treball i els Plans
sectorials.

d) Aprovar la Memòria anual d'activitats i resultats
elaborada pel Director de la Reserva Natural.

e) Proposar les mesures que consideri necessàries per
millorar la gestió de la Reserva Natural.

f) Elaborar i aprovar el seu propi Reglament de règim
interior.

8.- En el si del Patronat es constituirà una Comissió
Permanent que, presidida pel President del mateix, exercirà les
funcions que li delegui el Patronat.

9.- El règim de funcionament d'ambdós òrgans
col•legiats serà l'establert en el capítol II del Títol II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Article 8. Instruments de programació i planificació.

1.- Són instruments de programació i planificació de la
Reserva natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera:

a) El Pla d'Ordenació de Recursos Naturals, en tan en
quan estableix les directrius generals d'ordenació i ús de la Reserva
Natural i els criteris bàsics per a la seva gestió.

b) El Pla Rector d'ús i gestió.

c) Els Plans sectorials.

d) El Pla anual de treballs.

2.- El Pla Rector d'ús i gestió de caràcter plurianual
inclourà les següents determinacions:

a) La zonificació de la Reserva Natural amb la delimitació
de les àrees de diferent utilització i destí i la normativa d'aplicació
de cada una d'elles. 

b) El desenvolupament dels criteris bàsics de gestió
continguts en el Pla d'Ordenació de les Reserves naturals, tenint en
compte el respecte als usos tradicional i habituals en matèria
d'activitats relacionades amb l'explotació de la sal, la pesca,
l'agricultura i la ramaderia.

c) La identificació de les activitats necessàries per a la
protecció i desenvolupament dels valors de la Reserva natural, així
com les destinades a estendre el coneixement dels mateixos entre la
població.

d) L'especificació de les activitats humanes que es
considerin incompatibles amb el compliment dels objectius de la
Reserva natural, així com les limitacions a l'activitat de les persones
que s'hagin d'imposar en aquelles altres activitats identificades com
a compatibles.

e) La determinació i valoració econòmica de les prioritats
d'inversió per al compliment dels objectius de la Reserva Natural.

f) La identificació d'aquelles matèries específiques que,
sempre sota directrius establertes en el propi Pla Rector d'ús i
gestió, han de ser desenvolupades a través dels corresponents Plans
sectorials, així com el procediment per a la seva tramitació i
aprovació.

3.- Els Plans sectorials seran elaborats pel Director de la
Reserva Natural que, previ l'informe del Patronat i el sotmetiment
als tràmits preceptius, inclosa la informació pública, elevaran a la
Conselleria d'Agricultura, Ramadera i Pesca.

Al menys s'hauran de redactar Plans sectorials per a:

a) L'ús públic de la Reserva Natural.

b) L'ordenació dels aprofitaments tradicionals a l'interior
de la Reserva natural.

c) El maneig d'espècies amenaçades o d'hàbitats singulars
que estiguin sotmesos a plans d'actuació amb àmbit superior a la
Reserva Natural.
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4.- El Pla anual de treballs corresponent a cada exercici
econòmic serà aprovat per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca.

Article 9. Règim econòmic.

1.- La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
atendrà, amb càrrec als seus pressuposts o dels seus organismes
autònoms, les despeses necessàries per a les activitats de
conservació, ús públic i investigació i, en general, per a la més
adequada gestió de la Reserva Natural.

2.- Tendran consideració d'ingressos, amb capacitat per
a generar crèdit, en el seu cas, els procedents de:

a) La recaptació dels preus que s'estableixin per la
prestació directa de serveis per part de l'Administració gestora de
la Reserva Natural als visitants i altres usuaris potencials del
mateix.

b) L'obtenció de cànons com a conseqüència de
l'atorgament de concessions i autoritzacions a tercers per a
l'explotació de determinats serveis que determini el Pla Rector
d'ús i gestió.

c) Tota mena de subvencions de les Administracions
públiques i aportacions d'entitats públiques i privades, així com
dels particulars.

Article 10. Règim sancionador.

1.- El règim d'infraccions i sancions serà el previst en el
Títol VI de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.

2.-Addicionalment tindran la consideració d'infraccions
molt greus:

a) La construcció o remodelació d'edificis i altres
construccions al marge de les condicions i procediments prevists
en la present Llei i en els instruments de planificació que la
desenvolupin.

b) L'alteració de les condicions naturals de la Reserva
Natural o dels elements que li són propis, mitjançant ocupació,
retolació, cost i arrancada, al marge del recollit en el Pla Rector
d'ús i gestió.

3.- Tendran, així mateix la consideració d'infraccions
greus:

a) El desenvolupament d'activitats comercials prohibides
a l'interior de la Reserva Natural o d'aquelles permeses, però sense
la corresponent autorització o concessió. 

b) L'incumpliment de les condicions imposades en les
autoritzacions de les persones a l'interior de la Reserva Natural.

c) La instal•lació de cartells de publicitat i
l'enmagatzament de residus o ferralla.

d) La captura, recol•lecció o persecució injustificada
d'animals silvestres, les seves cries o ous, com també l'arrabassada
o talla de plantes.

e) Encendre focs a les zones delimitades en els
instruments de programació i planificació de la Reserva Natural.

4.- Tendran la consideració d'infraccions lleus:

a) L'acampada a llocs no autoritzats al Pla Rector d'ús i
gestió.

b) L'emisió de renous que pertorbin la tranquil•litat de les
espècies o provoquin malestar a les persones.

5.- Correspondrà la competència per imposar les sancions:

a) Al Consell de Govern per les infraccions molt greus.

b) A la Conselleria d'Agricultura per les infraccions greus.

c) Al Director de la Reserva, per infraccions lleus.

Article 11. Acció pública.

Serà l'acció per exigir, davant els orgues administratius i
de la jurisdicció contencioso-administrativa, l'estricta observació de
les normes de protecció de la Reserva Natural i de la seva zona
perifèrica.

Disposició Addicional Primera. Pla Rector d'ús i gestió.

En el termini d'un any se procedirà a l'aprobació del Pla
Rector d'ús i gestió de la Reserva Natural i del règim econòmic i de
compensacions de la seva àrea d'influència socio-econòmica.

Disposició Addicional Segona. Constitucions del Patronat.

En el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor de la
present Llei es constituirà el Patronat.

Disposició Addicional Tercera. Convenis de col•laboració.

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i l'Institut Nacional per a la Conservació de la Natura podran
establir convenis de col•laboració per una millor i més eficaç gestió
i administració de la Reserva Natural.

Disposició Final Primera. Habilitació del Govern.

S'autoritza al Govern a dictar totes aquelles normes
necessàries per l'aplicació i desenvolupament de la present Llei.

Disposició Final Segona. Entrada en vigor.

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

Palma, 17 d'octubre de 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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Annex

L'àmbit de la Reserva Natural és:

Illa d'Eivissa.

La zona marítimo-terrestre, les maresmes, zones
humides, sorramolls, dunes i terrenys i altres bens de l'article 3 de
la Llei 22/1988, 28 juliol, i una zona perifèrica de protecció, que
comprendrà l'àrea existent entre el mar i la següent línia: des del
reixat que delimita la pista de l'aereoport d'Eivissa per les seves
voreres sud i oest, i es perllonga en direcció est fins tallar el camí
de l'hotel Festa Palace, i baixa per l'anomenat camí fins arribar al
mar, seguint i incloent la sèquia els estanys nomenats de "La Sal
Rossa" amb el mar; des del punt on desemboca l'esmentat canal,
la línia transcorre cap el sud per la costa fins creuar-se amb la
latitud UTM 43'04. Cap a l'oest, la línia transcorre, una vegada
acabat el reixat l'aereoport pel sud-oest, pel camí posterior a la
zona de les dunes situada en "Es Codolar", fins arribar a la
carretera de La Caleta, seguint cap a l'oest, continuant llavors per
la vorera de la costa fins la longitud UTM 3'55.

Illots intermedis.

Illots de "Sal Rossa", "Penjats", "Negres" Nord i
Llevant, "Espalmador", "Espardell", "Esperdal•ló", "En
Caragoler", "Sa Barqueta", "Escull d'Enterra", "Es Porcs", "Illa de
sa Torreta","Escull de Punta de Rama", "Castaví", "Illa de s'Alga"
i altres farallons i esculls de la zona entre Eivissa i Formentera,
situats dins dels límits del medi marí descrit més endavant.

Formentera.

Caps de "Punta Pedrera" i "Punta Gavina"; llacunes
marines de "Estany d'es Peix" i "Estany Pudent", inclosos els seus
fons i la seva superfície; estanys i canals saliners de Formentera
(dins les àrees de la Savina, Salines Ferrer, Salines Marroig,
Estany Pudent, Illetes i Pujols) i antics estanys salines de "Els
Estanyets", inclosos els seus fons i les seves superfícies, pastius
saliners i sòls hidromorfs que envolten tots aquests estanys i
canals; sistemes de dunes costaneres, salinars litorals i penya-
segats marins de totes aquestes àrees; prades confrontant al sud i
sud-est de la llacuna "Estanys Pudent"; cavernes al sud-est d
el'esmentada llacuna, anomenades "Coves de Sa Pedrera"; franja
litoral nord i est del cap de "Punta Prima".

S'inclou tot el territori situat al nord de la següent línia
de delimitació:

Línia que comença de l'intersecció de l'eix UTM 42'87
amb la línia de costa del cap de "Punta Gavina", i continua seguint
aquesta costa cap el sud fins trobar-se amb la prolongació de la
paret divisòria que es situa devora la torre de vigilància de Punta
Gavina, 10 metres al sud de la torre. Seguint aquesta paret, en
direcció est, fins la confluència de la paret divisòria amb l'eix de
longitud UTM 3'60. Agafant llavors aquest eix cap el nord fins el
punt de coordenades UTM 3'60/42'87. Des d'aquest punt,
continuant per l'eix de latitud UTM 42'87 en direcció est, uns 20
metres, fins la seva confluència amb el camí que parteix en
direcció nord-est. Seguint en direcció nord-est aquest camí, fins la
seva confluència amb el camí que prové de la zona anomenada
Can Maianset, confluència situada cent metres al nord de l'eix
UTM 42'87. En aquest punt agafa direcció nord pel camí fins que
la seva direcció canvia cap el nord-est en un punt situat 350
metres al nord de l'eix 42'87 i 150 metres a l'oest de l'eix 3'60'5. El
límit segueix el camí en direcció nord-est, passant per les cases de
Can Fameral,i agafant direcció nord arriba a la possessió de Can
Marroig. Continua fins el nord-est fins tallar a l'eix UTM 42'88,
a on es talla amb un camí que prové del Cap de "Punta Pedrera"
i condueix fins l'"Estany d'es Peix". En aquest punt de tall el límit
agafa aquest nou camí fins el sud-est fins a la llacuna. Segueix
amb aquesta direcció tallant l'eix UTM 3'61, segueix l'esmentada
longitud fins el sud, talla el confrontant o la paret seca que
transcorre en direcció sud-est de la zona humida d'"Els Estanyets",
connecta llavors amb el camí rodable que voreja l'"Estany d'es
Peix" i el segueix fins la carretera de la Savina tallant-la en el seu
punt quilomètric 1, segueixen en direcció est i en línia recta fins
tallar el camí que voreja la vorera oest de l'"Estany Pudent";
segueix aquest camí fins el sud-oest; talla amb la paret seca de la
finca "Cases del Broll" i la segueix en direcció sud-est; talla la
paret seca de la finca "Cases de Can Bonet" i la segueix fins el
sud-sud-oest i llavors cap el sud-est; talla i segueix el camí que

voreja l'"Estany Pudent" fins la longitud 3'64 i la segueix fins el sud
fins la coordenada UTM 3'65/42'86; continua fins l'est per la
longitud 42'86; contorneja les coves de "Coves de sa Pedrera" pel
sud; connecta amb la línia recta amb la coordenada UTM
3'65/42'86; segueix cap el nord per la longitud 3'65 fins tallar amb
el camí que voreja l'estany; talla i segueix fins el sud-est pel camí
de "Can Musanya"; segueix per l'esmentat camí en direcció nord-est
fins la zona de "Can Mercedes "; agafa direcció nord-est pel camí
cap a l'estany; segueix en direcció nord-est pel camí; talla i travessa
la carretera d'"Es Pujols" entre els quilòmetres 2 i 3; segueix en
direcció nord-est pel camí fins arribar al mar a la zona de l'"Illa d'Es
Pujols"; talla la latitud UTM 3'67/42'88; talla la costa i la segueix
cap el sud-est fins el punt nomenat "Racó des Forà".

Medi Marí.

Fons i aigües marines inclosos dins els següents límits:

A l'oest longitud UTM 3'55 en direcció sud, fins el tall en
la línia batimètrica dels 40 metres del mapa topogràfic nacional
corresponent. Seguint aquesta línia batimètrica fins el tall amb la
latitud UTM 42'87.

Al sud l'eix de la latitud 42'87 en direcció est; costa de
l'illa de Formentera fins la punta "Illa d'Es Pujols"; latitud 42'88 en
direcció est fins la coordenada 3'67/42'88; longitud 3'67 en direcció
sud; costa de Formentera fins la latitud 42'87; latitud 42'87 en
direcció est fins la línia batimètrica de 40 metres.

A l'est, línia batimètrica de 40 metres entre les latituds
UTM 42'87 i 43'04.

Al nord, latitud 43'04; costa de l'illa d'Eivissa.
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3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 2508/95, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat Autònoma, relativa a política de transports
de passatgers per carretera. (Mesa de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2533/95, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Govern de la Comunitat Autònoma,
relativa a gestió dels comptes generals de la Comunitat Autònoma.
(Mesa de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2574/95, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat Autònoma, relativa a política d'habitatge
i sòl del Govern de la Comunitat Autònoma. (Mesa de 25 d'octubre
del 1995).

Palma, a 25 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 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre la política
de transports de passatgers per carretera.

La política de transports de passatgers per carretera
pateix la manca de conflictes entre els interessos que hi
conflueixen, una dispersió de normatives i de concessions, així
com una manca d'actuacions generals en matèria
d'infraestructures.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista interpel•la el
Govern sobre la política de transport de passatgers per carretera.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes

Balears, 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 gestió dels comptes generals de la
Comunitat Autònoma.

Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
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
d'habitatge i sòl del Govern de la CAIB.

Per tal d'avaluar el compliment d'objectius establerts pel
Govern de la Comunitat en relació amb el Pla quadriennal de
l'habitatge, i debatre les línies bàsiques de la política d'habitatge i
sòl del Govern de la Comunitat, el Grup Parlamentari Socialista
interpel•la el Govern de la Comunitat sobre la seva política
d'habitatge i sòl.

Palma, a 20 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 2561/95, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 2183/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al cànon de
sanejament d'aigües.  (Mesa de 25 d'octubre del 1995).

Palma, a 25 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 RGE núm. 2183/95,
relativa al cànon de sanejament d'aigües, la moció següent:

El Ple del Parlament de les Illes Balears acorda:

- Constituir una comissió d'estudi per tal d'analitzar les
raons que motiven la deficient recaptació del cànon de sanejament
per part de la Conselleria d'Economia i Hisenda, així com la revisió
de la quota del cànon per tal d'aconseguir un més just repartiment
del seu cost i el foment de l'estalvi de l'aigua.

- Instar el Govern de la Comunitat a liquidar dins el
primer trimestre de cada any pressupostari els deutes contrets amb
ajuntaments i entitats públiques per compensacions dels costos de
conservació, manteniment, explotació i instal•lació dels serveis de
depuració d'aigües residuals que realitzen.

- Instar el Govern de la Comunitat a liquidar en el termini
màxim de dos anys, el deute contret amb ajuntaments, empreses i
particulars, per la construcció d'instal•lacions depuradores i
col•lectors d'aigües residuals.

Palma, a 19 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 2502/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centres especials de treball. (Mesa de 25 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2504/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a integració de les persones amb discapacitats en l'esport
durant el 1995. (Mesa de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2505/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programes per a la promoció del voluntariat social.
(Mesa de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2506/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programes que s'han desenvolupat en aplicació del
primer pla d'igualtat d'oportunitats de la dona el 1995. (Mesa de 25
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2525/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programes per a la incorporació en el món socio-laboral
dels disminuïts. (Mesa de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2526/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a plans de desenvolupament d'accessibilitat elaborats i
aplicats el 1995 dins del Pla d'eliminació de barreres
arquitectòniques. (Mesa de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2527/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanyes de prevenció de disminucions físiques
desenvolupades pel Govern de la CAIB. (Mesa de 25 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2528/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a plans de prevenció de disminucions físiques
desenvolupats pel Govern de la CAIB. (Mesa de 25 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2529/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a integració de les persones amb discapacitats en l'esport
durant el 1996. (Mesa de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2549/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a consell de l'agricultura ecològica. (Mesa de 25 d'octubre
del 1995).

RGE núm. 2550/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a organisme Imedoc. (Mesa de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2551/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a programes de formació. (Mesa de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2552/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajudes pels danys a l'agricultura d'Alaior. (Mesa de 25
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2553/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ampliació del port de Ciutadella. (Mesa de 25 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2554/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a vigilants forestals de Menorca. (Mesa de 25 d'octubre del
1995).

Palma, a 25 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 escrita.

El Govern de la Comunitat Autònoma ha creat algun
centre especial de treball durant l'any 1995?

Es té previst crear algun centre especial de treball l'any
1996?

Palma, a 17 d'octubre del 1995.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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

Quins programes ha desenvolupat el Govern de la
Comunitat durant l'any 1995 per poder integrar les persones amb
discapacitats en l'esport?

Palma, a 17 d'octubre del 1995.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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

Quins programes ha aplicat el Govern de la Comunitat per
a la promoció del voluntariat social?

Palma, a 17 d'octubre del 1995.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins programes ha desenvolupat el Govern de la
Comunitat Autònoma durant l'any 1995 en aplicació del primer
pla d'igualtat d'oportunitats de la dona?

Palma, a 17 d'octubre del 1995.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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 escrita.

Quins programes per part del Govern de la Comunitat
Autònoma s'han aplicat l'any 1995 per a la incorporació en el món
socio-laboral dels disminuïts físics, psíquics i sensorials?

Palma, a 17 d'octubre del 1995.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins plans de desenvolupament d'accessibilitat tant del
transport com del medi físic s'han elaborat i aplicat durant l'any
1995 dins del Pla d'eliminació de barreres arquitectòniques?

Palma, a 17 d'octubre del 1995.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines campanyes de prevenció de disminucions
físiques ha desenvolupat la Comunitat Autònoma durant l'any
1995?

Palma, a 17 d'octubre del 1995.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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 escrita.

Quins plans de prevenció de disminucions físiques ha
desenvolupat el Govern de la Comunitat Autònoma durant l'any
1995?

Palma, a 17 d'octubre del 1995.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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 escrita.

Quins programes té previst desenvolupar el Govern de la
Comunitat durant l'any 1996 per poder integrar les persones amb
discapacitats en les pràctiques esportives?

Palma, a 17 d'octubre del 1995.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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.

En quina data es pensa refer la contractació de director
tècnic i inspector per al Consell de l'agricultura ecològica, per
mantenir la labor de control, suport tècnic, difusió i promoció de
l'agricultura ecològica?

Des de la seva creació, quines actuacions del Consell de
l'agricultura ecològica han tingut com a objectiu el control, el suport
tècnic, la difusió i la promoció de l'agricultura ecològica a
Menorca?

Es Castell, 18 d'octubre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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 han estat les activitats realitzades al llarg del
1994 per l'organisme Imedoc?

Quines han estat les despeses originades per aquestes
activitats?

Quin és el programa d'actuaci'do de l'Imedoc per al
1995?

Es Castell, 18 d'octubre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Quins programes de formació estan en marxa per a la
preparació dels vigilants forestals per evitar que l'actuació d'un
vigilant que, segons l'informe de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca, "no tenía experiencia en este tipo de trabajos", pugui ajornar
la ràpida reacció dels serveis per a l'extinció d'incendis, com es va
produir, segons el mateix informe el passat 18.08.95, a Menorca?

Es Castell, 18 d'octubre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Pensa el Govern d'aquesta comunitat establir cap tipus
d'ajuda destinada a sufragar part dels danys ocasionats als horts de
fruita Turrubenc Nou, Torrellesa Nou, Matadones i d'altres, del
terme municipal d'Alaior, a causa de la tempesta del passat dia 16
de setembre, avaluada pels mateixos fruticultors en set milions de
pessetes?

Es Castell, 18 d'octubre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Atesos els casos del túnel de Sóller o del cementiri Bon
Sossec de Marratxí, quines precaucions ha pres el Govern balear
per assegurar la realització completa del projecte d'ampliació del
port de Ciutadella per part de l'empresa sol•licitant, Formentera
Mar, i evitar que es produeixin conflictes per falta de finançament
o d'obres inacabades?

Es Castell, 10 d'octubre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les mesures que es pensen dur a terme per
assegurar la bona comunicació entre els vigilants forestals de
Menorca i la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a fi i efecte d'evitar,
com diu l'informe de la mateixa conselleria referent a l'incendi
ocorregut a Menorca el passat 18.08.95, que els problemes en les
comunicacions provoquin un retard de dues hores en la posada en
marxa dels servei d'extinció d'incendis?

Es Castell, 18 d'octubre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 2494/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a si
construirà el Govern una residència per a disminuïts físics profunds.
(Mesa de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2495/95, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revisar la
política de subvencions industrials i comercials. (Mesa de 25
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2496/95, de l'Hble. Sra. Diputada Teresa Riera
i Madurell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris amb
els quals adjudica la partida dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma destinada a la cooperació amb el desenvolupament. (Mesa
de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2557/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a disminució
en la subvenció a les escoles de música. (Mesa de 25 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2570/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquera Unida
de les Illes Balears, relativa a nomenament de tresorera general de
la CAIB. (Mesa de 25 d'octubre del 1995).

Palma, a 25 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 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.

Assumeix el conseller de Sanitat i Seguretat Social el
compromís donat pel director general d'Acció Social de construir
una residència per a disminuïts físics profunds a Eivissa?

Palma, a 11 d'octubre del 1995.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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

En quins aspectes considera el Govern que cal revisar la
política de subvencions industrials i comercials?

Palma, a 11 d'octubre del 1995.
La diputada:
Carme García i Querol.

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, 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 adjudica
la partida dels pressuposts de la Comunitat Autònoma destinada
a la cooperació amb el desenvolupament?

Palma, a 17 d'octubre del 1995.
La diputada:
Teresa Riera i Madurell.

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.

Quina disminució en la subvenció a cada escola de
música de les Illes Balears s'ha produït l'any 1995 respecte del
1994?

Palma, a 17 d'octubre del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris jurídics i d'altre tipus han presidit el
nomenament per al lloc de tresorera general de la CAIB pertanyent
al grup A, nivell 30 -publicat al BOCAIB núm. 123 de 30-9-95- de
la Sra. Bàrbara Barceló i Ordinas, funcionària de la CAIB, adscrita
al lloc de cap de servei de Gestió Administrativa, del grup B, nivell
26, sense que s'hagi realitzat concurs de lliure designació o proveïda
la vacant en règim interí, segons consta als pressuposts generals de
la CAIB?

Palma, a 23 d'octubre del 1995.
La diputada:
M. Margalida Thomàs i Andreu.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2534/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a inclusió de l'àrea natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera dins la xarxa europea de conservació "Natura 2.000".
(Mesa de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2572/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la composició de la Comissió Avaluadora
de les ajudes previstes per a la implementació del programa operatiu
Foner II de desenvolupament de les zones rurals de l'objectiu 5b.
(Mesa de 25 d'octubre del 1995).

Palma, a 25 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 Ple.

L'actual reserva natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera acull un nombre significatiu d'hàbitats i espècies
prioritàries segons la Directiva 92/43/CEE de la Unió Europea de
21 de maig del 1992, per la qual cal designar zones especials de
conservació, així com s'hàbitats d'interès comunitari.

Segons l'esmentada directiva, cada un dels estats membres
de la Unió Europea haurà de remetre una llista de les zones
especials de conservació que s'inclouran dins una xarxa ecològica
europea denominada "Natura 2.000".
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D'altra banda la directiva comunitària preveu la inclusió
de zones naturals dins la xarxa "Natura 2.000" en casos en què
l'estat membre no ho hagi fet.

Aquesta directiva fa una impecable aplicació del principi
de subsidiarietat, segons el qual si un estat membre no protegeix
adequadament els indrets que mereixen conservació prioritària, la
Comissió Europea iniciarà els procediments per a la seva
protecció.

L'actual protecció de Ses Salines d'Eivissa i Formentera
com a àrea natural d'especial interès (ANEI), amb la particular
modalitat d'aplicació a les Pitiüses, permet un nombre de
construccions absolutament incompatible amb qualsevol política
de protecció i conservació d'aquest espai natural, dels seus hàbitats
i de les espècies que alberga.

L'especial situació geogràfica i la particular composició
geològica de Ses Salines d'Eivissa i Formentera presenten uns
condicionants i una heterogeneïtat del biòtop que fa que la seva
flora sigui la de més alt interès botànic de les Pitiüses.

Considerant que aquest espai ha estat reconegut com a
zona humida d'importància internacional, inclòs a la llista del
Conveni sobre zones humides d'importància internacional,
especialment com a hàbitat per a les aus aquàtiques (Ramsar,
1991), declarada Zona d'espoecial protecció per a les aus (ZEPA)
per la Unió Europea en base a la Directiva 79/(409/CEE,
declarada àrea natural d'especial interès (ANEI) pel Govern balear
i declarada reserva natural pel Govern de l'Estat espanyol.

Considerant que el seu alt valor ecològic, amb un
altíssim nombre d'espècies de flora i fauna, vertebrades i
invertebrades, terrestres i marines amb protecció prioritària per la
Comissió Europea i, en vista dels perills que suposen unes
perspectives de desenvolupament turístic i residencial en desacord
amb les demandes mediambientals i de conservació de recursos
naturals, el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la
proposició no de llei següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol a incloure l'espai natural de Ses Salines d'Eivissa
i Formentera -amb els límits recollits a la Llei 26/1995, de 31 de
juliol, de declaració de reserva natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera- dins la llista que ha de remetre a la Comissió Europea
per ser declarat zona protegida dins la xarxa europea de
conservació "Natura 2.000".

2.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita a la
Comissió Europea que prengui en consideració la designació de
l'espai natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera -amb els
límits recollits a la Llei 26/1995, de 31 de juliol, de declaració de
reserva natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera- dins la
xarxa europea de conservació "Natura 2.000", en el cas de no ser
inclòs a la llista que el Govern de l'Estat espanyol remetrà a la
Comissió Europea.

Palma, a 19 d'octubre 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Creada la Comissió Avaluadora de les ajudes sol•licitades
per a la implementació del programa operatiu Foner II de
desenvolupament de les zones rurals de l'objectiu 5b de Balears, per
ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 22 de setembre del
1995, publicada al BOCAIB de dia 3 d'octubre.

Atès que les zones rurals de l'objectiu 5b de Balears,
delimitades per Decisió 94/197/CE de la Comissió de les comunitats
europees, de dia 26 de gener del 1994, comprenen les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, i termes municipals de l'illa de
Mallorca, que per tant els projectes d'inversió, activitats o despeses
que puguin ser objecte d'ajut i avaluació per part de la recent creada
comissió, s'hauran de realitzar a cadascun dels àmbits territorials
delimitats, en una proporció justa i equilibrada, atenent les prioritats
que la pròpia iniciativa empresarial i institucional de cadascuna de
les illes estableixi.

Observant que en la composició de la Comissió
Avaluadora creada no hi ha la participació dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Atenent el compromís del Govern de la Comunitat i del
Partit Popular de traspassar en un breu termini de temps les
competències en matèria d'agricultura, pesca i ramaderia als
consells insulars.

I atesa la necessitat que les futures competències en
aquesta matèria vagin acompanyades de la capacitat de decidir des
dels consells insulars el futur de les inversions provinents dels fons
europeus.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la proposició no
de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern de la
Comunitat la modificació de la composició de la Comissió
Avaluadora de les ajudes previstes per a la implementació del
programa operatiu Foner II de desenvolupament de les zones rurals
de l'objectiu 5b, en el sentit de garantir la participació, amb
capacitat de decisió, dels consells insulars de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa i Formentera.

Palma, a 20 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2530/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a lluita contra la processionària del pi, amb
sol•licitud de tramitació davant comissió. (Mesa de 25 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2531/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a increment de les emissions de Ràdio Jove, amb
sol•licitud de tramitació davant comissió. (Mesa de 25 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2555/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política de discriminació positiva de la dona, amb
sol•licitud de tramitació davant comissió.(Mesa de 25 d'octubre del
1995).

Palma, a 25 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.

Coincidint amb la tardor s'efectuen les campanyes de
tractament dels pinars de l'illa per tal de lluitar contra la plaga de
la processionària del pi.

La utilització del producte comercialitzat amb el nom de
Dimilin, que té com a principal actiu el Difluorobenzuró ha
provocat la contestació dels grups ecologistes que consideren
aquest producte com a cancerigen.

Atès que és possible combatre aquesta plaga amb altres
mitjans, com són les trampes de ferormona i la bactèria bacillus
thuringiensis és pel que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
substituir els tractaments contra la processionària del pi, amb el
producte comercialitzat sota el nom de Dimilin, per sistemes de
lluita biològica, com són les trampes de ferormona i el bacillus
thuringiensis.

Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Ramon Orfila i Pons.

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

De les actuacions en matèria de joventut que du a terme
el Govern de les Illes Balears, possiblement les referides a Ràdio
Jove siguin les que s'han demostrat més rendibles socialment.

La recent reducció del temps d'emissió, que ha passat de
quatre a tres hores, ha implicat, en aquest sentit, una disminució
de les possibilitats d'arribar als joves a través d'aquest mitjà.

Al mateix temps, l'actual nivell de difusió i el fet que
arribi sense problemes a totes les Illes, fa que esdevingui més
important que mai el donar participació a les illes d'Eivissa,
Formentera i Menorca que, a través de corresponsalies podrien
tenir presència a les emissions. En aquest sentit, l'experiència
anterior en la qual es va comptar amb un corresponsal a Menorca
va resultar positiva i es va incrementar la quantitat d'oients
d'aquella illa.

És per açò que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a ampliar
les hores d'emissió de Ràdio Jove, tornant a les quatre que
s'utilitzaven abans de la recent reducció. Així mateix, el Parlament
insta el Govern a procurar una major participació directa des de les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera, a través de la creació de
corresponsalies a aquelles illes. 

Palma, a 18 d'octubre del 1995.
El portaveu:
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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea,
sobre l'anomenat "Cas Kalnake", ha representat en retrocés en el
procés d'integració de la dona al mon del treball. La sentència, que
crea jurisprudència, estableix que les mesures de discriminació
positiva, tendents a facilitar la incorporació de les dones al món del
treball són contràries a les lleis de l'article primer de la Directiva
207/1976 que consagra el principi d'igualtat de tracte entre homes
i dones en tot el que es refereix a l'accés als llocs de feina, incloent
la promoció.

La sentència pot representar, en aquest sentit, una tornada
cap enrera en els ja de per si tímids avanços aconseguits en el món
laboral, en el qual una simple mirada a les estadístiques ens permet
comprovar la necessitat de mantenir mesures afavoridores de la
incorporació de la dona, no sols al món laboral, sinó i molt
especialment, als llocs de treball qualificats i a l'aplicació del
principi de "a igual treball igual sou".

La Constitució Espanyola estableix al seu article 9.2 la
necessitat d'establir mecanismes per aconseguir que la igualtat entre
homes i dones sigui real i efectiva.

Ja s'han començat a alçar veus des de tots els estats
membres expressant la disconformitat i reclamant la presa de
mesures correctores de la legislació vigent, que ha permès aquesta
sentència, i és positiu que es facin arribar propostes, en el mateix
sentit, des de tots els àmbits de la UE, per tal que les autoritats
comunitàries afrontin la seva modificació.

És per açò que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears es manifesta partidari de
les polítiques de discriminació positiva tendents a facilitar la
incorporació de la dona al món laboral, i insta el Govern de l'Estat
espanyol a promoure des de la Presidència de la Unió Europea que
ara ostenta el president del Govern de l'Estat, la modificació de la
legislació comunitària que pugui impedir la posada en pràctica
d'aquestes polítiques. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears,
insta el Govern de la Comunitat Autònoma a promoure tota classe
d'actuacions tendents a aconseguir la incorporació de la dona al món
laboral.

Es Mercadal, a 20 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 2507/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 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 les activitats i aportacions per part
del representant de la Comunitat Autònoma al Consejo General de
la Ciencia y la Tecnología.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 2556/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, de petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de
comissió, relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sr.
Conseller sense cartera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 d'octubre del 1995, admeté a tràmit, d'acord amb l'article
175.1 del Reglament de la Cambra, l'escrit de referència, que
sol•licita que el President de la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals recapti la presència de l'Hble. Sr. Conseller sense
cartera, per tal d'informar sobre les accions de govern que pensa
dur a terme durant aquesta legislatura.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al Projecte de Llei RGE núm. 2312/95, pel qual es crea i regula el
Pla de modernització de l'oferta turística complementària
(restaurants, cafeteries, bars i similars) de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 d'octubre del 1995, a la vista de l'escrit RGE núm. 2573/95,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acordà, conformement
amb l'establert per l'article 93 del Reglament de la Cambra,
ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei de
referència, fins al proper dia 18 de novembre, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a contractació pel sistema de procediment

negociat. Adquisició d'un nou vehicle automòbil per a ús oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Objecte: Adquisició d'un nou vehicle automòbil per a ús
oficial del Parlament de les Illes Balears, per un import màxim de
2.500.000 pessetes.

Presentació d'ofertes: Fins dia 6 de novembre del 1995, a
les 13 hores, al Registre del Parlament, carrer Palau Reial, 16, de
Palma.

Les clàusules tècniques i administratives de la contractació
present romandran a l'abast dels interessats als serveis econòmics del
Parlament.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El Lletrat Oficial Major del Parlament:
Joan Ferrer i Cánaves.
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