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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2589/95, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al debat general sobre l'acció política i de govern.  (Mesa
de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2590/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al debat general sobre l'acció política i de govern.  (Mesa
de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2591/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa al debat general sobre l'acció política i de govern.
(Mesa de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2592/95, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa al debat general sobre l'acció
política i de govern.  (Mesa de 25 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2593/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
al debat general sobre l'acció política i de govern.  (Mesa de 25
d'octubre del 1995).

Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 
El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb l'article 169

del Reglament del Parlament, presenta les propostes de resolució
següents al debat general sobre l'acció política i de govern. 

El Parlament de les Illes Balears assumeix com a pròpies
les línies programàtiques, els continguts i els objectius exposats
pel Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en el seu discurs sobre l'acció política i de govern, i
que es concreta en les resolucions següents:

A) El Parlament de les Illes Balears constata que el Pla
d'habitatges de protecció oficial en règim especial (1996-99) i el
Pla de formació ocupacional (1996-99) són unes bones mesures
per millorar la cohesió social i per això li dóna el seu suport.

B) Tots els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterencs hem d'intentar despertar un major grau de
consciència autonòmica i aprofundir en les possibilitats de
l'Estatut; de la mateixa manera que s'ha de desplegar el paper
autonòmic dels consells insulars com a vida de doble efecte:
augmentar la consciència autonòmica i cohesionar les Illes; el
Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Tècnica
Interinsular a acomplir el calendari establert en el si de la comissió
en dues etapes quant a la transferència de competències als
consells insulars.

C) El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor
d'aconseguir un reconeixement d'autogovern més ampli;
l'autonomia és una realitat que conservam dins cadascun de
nosaltres, que hem de continuar treballant amb tenacitat i que
l'estratègia més raonable per actuar en matèria de reivindicació
estatutària hauria de passar per un treball de consens, encara que
iniciem aquest camí amb acords petits o d'escassa significació
autonòmica.

D) El Parlament de les Illes Balears considera que, en
aquests moments, el marc més idoni per a una política activa de
cooperació, iniciativa, en tot allò que són objectius i mancances
comuns amb altres territoris insulars, és l'Imedoc, illes de la
Mediterrània occidental, format per tres regions insulars, de tres
estats diferents, amb problemàtiques similars; i a més a més, el
Govern balear tractarà d'informar a la Cambra dels seus programes
i línies d'actuació.

E) Atès que la majoria de ciutadans han manifestat que
volen un model territorial qualitatiu especialment sensibilitzat amb
el manteniment dels valors naturals i mediambientals de les Illes, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a posar en
marxa un calendari per a l'aprovació de les Directrius d'ordenació
del territori: aprovar les hipòtesis del model territorial per gener del
1996 i presentar l'avanç de Directrius el mes de setembre vinent.

F) El Parlament de les Illes Balears insta que el Govern
balear a l'hora de redactar els plans especials de desenvolupament
de la Llei d'espais naturals prioritzi aquells que tenen més demanda
d'ús públic.

G) El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori a obrir el procediment
que es consideri oportú per tal de reconduir la situació dels camps
de golf, que en data d'avui, tenen autorització per utilitzar aigües
d'extracció a l'objecte de garantir que, en el termini màxim de dos
anys, passin a utilitzar aigües depurades per regar els camps de golf.

H) El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una comissió no permanent amb caràcter consultiu, amb la
mateixa composició política que les comissions permanents, per
estudiar el problema de l'escassesa d'aigua a les Illes Balears, que
elabori propostes d'actuació adequades per resoldre la problemàtica.

I) El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient perquè iniciï els
tràmits legals tendents a la firma del conveni de carreteres amb el
Govern balear objecte de la proposició no de llei aprovada pel
Congrés dels Diputats; per això assignarà, en els pressuposts
d'inversió de la Direcció General de Carreteres, les quantitats
necessàries en els exercicis successius.

J) El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
balear perquè dugui endavant un nou pla d'embelliment de les zones
turístiques en el qual els conceptes principals siguin la realització
d'operacions d'esponjament i regeneració turístiques i la dotació
d'equipaments complementaris com a actiu de captació de turisme
en temporada mitjana i baixa.

K) El Parlament de les Illes Balears constata que el marc
d'actuació del Govern de la CAIB serà sempre el de la Constitució,
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i de la Llei de
normalització lingüística. En aquest sentit, el Govern s'esforçarà per
defensar i promoure la nostra llengua, amb una atenció especial a
les nostres modalitats insulars, com a element potenciador i
diferenciador de la nostra identitat com a poble. Així mateix, el
Govern de la Comunitat Autònoma farà efectiu l'ús progressiu i
normal d'aquesta en l'àmbit oficial i administratiu i la posarà com a
requisit d'accés i n'establirà els diferents nivells en funció del lloc
de feina que s'hagi d'ocupar; això no obstant, la cooficialitat de les
dues llengües ha de suposar un fet de normalitat i no un argument
de confrontació.
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L) Els projectes educatius, textos i d'altres materials
didàctics que facin referència a la llengua pròpia de les Illes
Balears hauran de tenir especial cura a protegir, defensar i
difondre les nostres modalitats d'acord amb els articles 3.3 i
148.1.17 de la Constitució Espanyola i l'article 14 de l'Estatut
d'Autonomia, com a expressió de la riquesa lingüística que ha de
ser objecte d'especial respecte i protecció.

M) El Parlament de les Illes Balears es manifesta
partidari de les polítiques d'acció positiva tendents a facilitar la
incorporació de la dona al món laboral i a continuar realitzant
polítiques per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. En
aquesta línia, instam el Govern a presentar el II pla d'igualtat de
la dona.

Palma, a 25 d'octubre del 1995.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

B) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb l'article

169 del Reglament del Parlament, presenta les propostes de
resolució següents al debat general sobre l'acció política i de
govern.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar a partir dels pressuposts de la Comunitat per al 1996, el
suport transitori comunitari/salari social amb una partida
equivalent, com a mínim, al 0,7% dels pressuposts generals
ordinaris.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
activar programes dirigits a l'orientació i a les ajudes a les famílies
i menors especialment en situacions de risc social.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar adequadament i especialment les illes menors
d'infraestructures i serveis, dirigits a la protecció de menors en
situació de desemparament.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
emprendre una política decidida i efectiva per tal d'eliminar
l'oferta turística no legalitzada. A tal fi reforçarà els mitjans
personals i materials de la inspecció i prendrà la iniciativa
legislativa pertinent per tal d'augmentar l'import de les sancions
corresponents.

5. El Parlament de les Illes Balears constituirà una
comissió no permanent d'estudi de l'estacionalitat amb la finalitat
d'establir-ne un diagnòstic i elaborar propostes d'actuació de les
diferents administracions competents amb l'objecte d'allargar la
temporada turística i minimitzar els seus efectes sobre l'ocupació.

6. El Govern de la Comunitat promourà, d'acord amb els
empresaris i sindicats, la creació d'una agència pública d'ocupació.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern  a fer
efectives les transferències de les competències en matèria
d'agricultura, ramaderia i pesca, menors i ordenació turística, en el
termini màxim de sis mesos, i les transferències d'artesania,
transports per carretera i cooperatives en el termini màxim d'un any,
amb el compromís d'incloure en les noves propostes de
transferències els fons d'inversió europeus i propis de la Comunitat.

8. El Parlament de les Illes Balears declara com a
instrument prioritari per a l'acció política del Govern, el diàleg
social amb els objectius següents:

- Pacte social i polític per a l'ocupació.
- Constitució del Consell Econòmic i Social.
- Participació dels treballadors en els consells

d'administració de les empreses públiques.
- Augment de les prestacions i serveis socials.
- Establiment d'un organisme d'arbitratge i mediació.
- Finançament ordinari de les organitzacions sindicals.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Molt
Honorable President del Govern de la Comunitat a comparèixer
quinzenalment davant la Cambra, per respondre les preguntes i les
interpel•lacions que li dirigeixin els diputats de la Cambra.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de dos mesos, una modificació de la Llei de
la funció pública, que inclogui els coneixements mínims de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que s'han de tenir per
accedit a tots i cadascun dels llocs de feina de l'Administració de la
Comunitat.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, d'acord amb els sindicats, un pla estratègic per aconseguir
que el conjunt de funcionaris i personal laboral al servei de la
Comunitat, adquireixi els nivells mínims de coneixement de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que s'estableix a la Llei.

12. El Parlament de les Illes Balears controlarà les
inversions financeres del Govern de la Comunitat mitjançant una
ponència creada en el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. Per
la qual cosa, el Govern de la Comunitat remetrà al Parlament de les
Illes Balears tota la documentació referida a cadascuna d'aquestes
operacions, immediatament després que s'hagin realitzat.

13. El Parlament de les Illes Balears acorda crear una
comissió especial de control dels contractes d'obres i serveis de la
Comunitat Autònoma. El Govern crearà immediatament un registre
públic dels esmentats contractes en compliment d'allò que estableix
la Llei de contractes de les administracions públiques.

14. El Parlament de les Illes Balears constituirà, en el
termini de quinze dies, una ponència formada per tots els grups
parlamentaris per tal d'elaborar la proposició de llei de finançació
definitiva dels consells insulars, prevista a la Llei de consells
insulars.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
constituir en el termini màxim de dos mesos les juntes insulars
d'explotació, previstes com a òrgans de participació a la legislació
d'aigües.
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16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a presentar, en el termini d'un mes, un projecte de
llei de creació d'un fons de cooperació municipal.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
en el termini de dos mesos presenti al Parlament la relació de llocs
de feina amb la seva retribució íntegra anual, el nom de les
persones que els ocupen i la naturalesa de la seva relació amb
l'Administració.

18. El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca
de compliment dels compromisos del Govern en la redacció de les
directrius d'ordenació territorial per a les Illes Balears i insta el
Govern al compliment de les resolucions del Consell de la Unió
Europea en matèria de desenvolupament sostenible en la redacció
de les directrius esmentades.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la nació, i en especial al Ministeri d'Obres Públiques, a desglossar
el projecte de transvasament de Sa Costera (Proyecto de
aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la Sierra de
Tramuntana), inclòs en el conveni d'Obres Hidràuliques Govern
balear-MOPTMA, per tal de contractar separadament, amb la
major celeritat possible, les obres de conducció a través del túnel
en construcció, en règim de concessió, variant de la Serra
d'Alfàbia (túnel de Sóller).

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre als grups parlamentaris l'enquesta a la qual el president
del Govern ha fet referència en el seu discurs del 24 d'octubre.

21. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
consternació i el seu rebuig per la implicació de càrrecs públics i
de representació als escàndols econòmics del túnel de Sóller, Bon
Sossec, Brokerval-Inverbroker i Can Salas, i insta el Govern de la
Comunitat a depurar-ne les responsabilitats polítiques que afecten
el seu bon nom, i a tots els afectats a presentar la seva renúncia als
càrrecs que actualment ocupen a les institucions.

Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

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

l'article 169 del Reglament del Parlament, presenta les propostes
de resolució següents al debat general sobre l'acció política i de
govern.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
consensuar amb els grups parlamentaris el calendari de tramitació
de les lleis d'atribució de competències als consells insulars i el
seu contingut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
consensuar amb els grups parlamentaris, dins les mesures de
regeneració democràtica, la modificació del Reglament del
Parlament, de tal manera que sigui possible la creació de
comissions d'investigació amb tan sols la sol•licitud de dos grups
parlamentaris.

3.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
comparèixer davant el Parlament per tal d'explicar el destí i el
procés d'adquisició de l'edifici de Can Salas.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre una comunicació al Parlament sobre la política d'avals de
l'empresa pública Isba i la política d'inversions de la Societat Balear
de Capital Risc.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
suprimir la seva participació a l'empresa pública Isba i a la Societat
Balear de Capital Risc atesa la seva incapacitat demostrada de
marcar polítiques coherents respecte d'aquelles, i d'informar-ne al
Parlament.

6. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actuació del
Govern en relació a la incapacitat per dur a terme les inversions
previstes dins l'objectiu 5b, que han frustrat les esperances,
dipositades per ajuntaments i ciutadans, que el mateix Govern havia
suscitat.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar les directrius del Pla hidrològic, en el sentit de:

a) Donar prioritat als usos agrícoles per damunt dels
recreatius.

b) Suprimir el projecte de transvasament de les Font de
S'Olla i Ses Lladones de Sóller.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
unificar en una sola direcció general de Medi Ambient tota la gestió
mediambiental del Govern de les Illes Balears, avui dispersa.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini de sis mesos tots els plans especials de les
àrees naturals d'especial interès de cadascuna de les Illes.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
potenciar la xarxa ferroviària de Mallorca a través d'un pla
d'inversions per al 1996 que contempli l'obertura de infraestructures
existents. Així mateix, insta el Govern a presentar a la Comissió
Tècnica Interinsular, en el termini de sis mesos, un projecte de llei
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
ferrocarrils (SFM).

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
condicionar la cessió dels terrenys de l'estació dels trens de Palma,
que es garanteixi el manteniment del quilòmetre 0 a la Plaça
d'Espanya.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar els organismes consultius i de participació adscrits a la
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i especialment el
Consell Agrari i el Consell Pesquer.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
suprimir l'empresa pública Semilla per considerar-la innecessària.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convocar eleccions a les cambres agràries de les Illes Balears, de tal
manera que aquestes es puguin celebrar dins l'any 1996.
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15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear una línia d'ajuts per als refugis de caça per tal de disminuir
la pressió cinegètica existent.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar en el termini d'un any el cens agrari de les Illes Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
revisar les prioritats del Pla de reindustrialització vigent.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini d'un any a la Comissió Tècnica Interinsular
un projecte de llei d'atribució de competències als consells insulars
en matèria d'indústria i comerç.

19. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una comissió per tal d'elaborar una proposició de proposició de
llei per ser tramitada davant el Congrés dels Diputats, que permeti
la transferència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de
les competències d'ordenació del comerç.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre mesures contundents per tal d'eradicar l'oferta turística no
legalitzada.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de tres mesos, una comunicació al
Parlament sobre el grau de compliment del Pla de modernització
de la planta hotelera.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
suprimir la Direcció General de Promoció Turística, i a presentar
en el termini de tres mesos una llei d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de promoció turística.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure la signatura de convenis de col•laboració amb la
Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana, en matèria
lingüística i cultural, en aplicació del que estableix la disposició
addicional segona de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
doblar per a l'any 1996 la dotació econòmica de les escoles de
música.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que,
mitjançant els convenis de col•laboració amb el Ministeri
d'Educació i Ciència, s'exigeixi el coneixement del català als
ensenyants per poder obtenir plaça dins el territori de les Illes
Balears.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure, mitjançant la signatura de convenis de col•laboració, la
progressiva normalització lingüística de l'Administració perifèrica
de l'Estat.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, abans de l'inici del proper període de sessions, una
comunicació al Parlament en matèria de política lingüística, que
contempli el programa d'actuacions previstes pel Govern.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
consensuar amb el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de
Palma la modificació dels estatuts de la Fundació Balear per a la
Música, així com el nomenament dels seus càrrecs directius.

29. El Parlament de les Illes Balears reclama al Partit
Popular les quantitats cobrades de la concessionària del túnel de
Sóller, i insta a ingressar-les a la Tresoreria General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
augmenti per a l'any 1996 l'aportació econòmica sobre el salari
social.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
gestioni amb els diferents sindicats la situació del personal laboral
de Gesma.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d'un circuit de centres d'acollida per atendre les persones
amb una problemàtica social crònica.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
integrar dins una mateixa conselleria les competències de menors i
acció social garantint d'aquesta manera la unificació de criteris i
coordinació de recursos.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer
una aportació econòmica al Fons mallorquí de solidaritat i
cooperació.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incloure una partida pressupostària destinada al tercer món
equivalent al 0,7% dels pressuposts de la Comunitat.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern a suprimir les conselleries de la Funció Pública i sense
Cartera.

Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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

Balears, d'acord amb l'article 169 del Reglament del Parlament,
presenta les propostes de resolució següents al debat general sobre
l'acció política i de govern.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de consells insulars
amb la ràpida remissió al Parlament de la Llei de finançament dels
consells insulars per establir el sistema definitiu de finançament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de consells insulars
amb la ràpida remissió al Parlament de la Llei reguladora del Fons
de Compensació Interinsular, per corregir els desequilibris existents
al conjunt de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de consells insulars
pel que fa a l'obligació del Govern de dur al Parlament en el temps
marcat per la llei de la corresponent comunicació fruit de l'estuydi
i examen de les memòries rebudes de cadascun dels consells
insulars referides a les competències que van gestionant, en el temps
marcat per la llei.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar davant la Comissió Tècnica
Interinsular la proposta de transferir durant la present legislatura
la competència als consells insulars de protecció civil.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la remissió al Parlament d'una llei que
reguli la publicitat institucional perquè sigui objecte de debat en
aquesta cambra, que contempli la creació d'un òrgan plural de
seguiment en matèria de publicitat institucional.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a ampliar el suport a les comunitats balears
a l'exterior, prioritzant l'ajuda a aquelles que es troben amb
dificultats, i impulsant els aspectes socials, econòmics i culturals
en la seva relació amb les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació d'un servei balear de protecció
de la naturalesa per fer efectiu el compromís de gestió de les
Aneis, amb mesures concretes d'actuació conservacionista i de
vigilància.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació i al manteniment d'una unitat de
primera acollida a les illes de Menorca i Eivissa per a menors
majors de 12 anys.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos, concrets des de la declaració de Menorca, reserva
de la biosfera, en totes les seves actuacions a l'illa de Menorca.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a procurar el suficient finançament dels
programes que es posin en marxa a l'illa de Menorca en
compliment dels objectius assumits amb la declaració de Menorca,
reserva de la biosfera.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a dur a terme, des de principis de l'any
1996 i, si és possible, amb la col•laboració dels consells insulars,
una campanya institucional prou dotada des del punt de vista
pressupostari, en favor d'una reforma del nostre Estatut
d'Autonomia que permeti equiparar-lo al de les comunitats més
desenvolupades de l'Estat en aquest terreny.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a obrir un registre públic d'interessos i
béns econòmics de membres del Govern i alts càrrecs que en
depenen.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a arbitrar partides pressupostàries
suficients ja als pressuposts del 1996 per cobrir la demanda
efectiva de percepció del suport transitori comunitari.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a crear un fòrum específic de debat
socialment plural per a la discussió dels criteris de redacció de les
Directrius d'ordenació territorial.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a consolidar i ampliar la capacitat d'acció del
Consell d'agricultura ecològica pel fet que la promoció de
l'agricultura ecològica és una clau fonamental en la diversificació
del producte agrícola.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini de tres mesos una
ampliació del Pla de residus sòlids urbans que doni prioritat a la
reducció en origen, la reutilització, la recollida selectiva i el
reciclatge de residus, i que elimini la incineració.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini més breu possible,
al Parlament, sengles projectes de llei de mesures d'estalvi d'aigua.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a elaborar un pla d'actuacions conjuntes per
combatre l'estacionalitat de la nostra economia. Aquest pla proveirà
les actuacions necessàries a dur a terme des de les diverses
instàncies de l'administració autonòmica i l'impuls d'actuacions
dutes a terme des de l'àmbit privat i s'elaborarà amb la participació
i des del diàleg amb els agents econòmics i socials.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que amb la màxima urgència i en compliment
d'una promesa, anys i anys repetida, iniciï les obres del desviament
de la carretera Maó-Ciutadella, al seu pas per Ferreries.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que en el termini més breu possible doni
solució amb el compromís econòmic escaient, a la depuració i
reutilització de les aigües residuals dels municipis menorquins de
Maó i d'Es Castell.

Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

E) 
El Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb l'article 169 del

Reglament del Parlament, presenta les propostes de resolució
següents al debat general sobre l'acció política i de govern.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que en el termini màxim de sis mesos, creï la
vice-presidència d'Economia i Ecologia, que coordini les
Conselleries d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, Turisme
i Economia i Hisenda.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a remetre al Parlament, en el termini màxim
de dos mesos, el projecte de POOT per a Eivissa i Formentera i
Menorca contemplant com a criteri bàsic no permetre incrementar
l'oferta de noves places turístiques.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a prendre, en el termini de tres mesos, les
mesures necessàries per tal d'evitar la creació de nous camps de
golf a les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, en el termini màxim de dos mesos, que es
presenti el Pla Estratègic que contemplarà com a criteri bàsic la
producció d'almenys el 50% de l'energia provinent de fonts
renovables (solar, eòlica, ...) a l'any 2000.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que redacti un pla d'ajudes a l'oferta
complementària per tal d'adequar-se a les exigències del Pla de
modernització de l'oferta complementària.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que redacti una llei de centres recreatius
turístics a fi de promoure la instal•lació a la nostra comunitat per
tal de contribuir a la diversificació de l'oferta complementària
abans de tres mesos.

7. El Pla d'ordenació del transport regular de viatgers per
carretera de les Illes Balears contemplarà una terminal en els
terrenys del Parc de les Estacions confinant amb la Plaça
d'Espanya de Palma.

8. Amb la finalitat de consensuar al màxim les Directrius
d'Ordenació Territorial del Reglament del Parlament de les Illes
Balears es crearà una comissió parlamentària no permanent,
encarregada d'elaborar un projecte de Directrius d'Ordenació del
Territori, segons el que preveu l'article 52 en un termini d'un mes.

9. Amb la finalitat d'aprofundir en totes les possibilitats
que ofereix l'Estatut d'Autonomia, la Constitució i les diferents
interpretacions del fet autonòmic emeses pel Tribunal
Constitucional, es crearà una comissió que estudiï aquestes
possibilitats, per tal d'assolir uns nivells plens d'autogovern i que
es posi en marxa abans d'un mes.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma un projecte de llei de regulació de les
condicions de qualitat dels productes agro-alimentaris sense
elaborar que garanteixi la igualtat d'oportunitats dels nostres
productors amb els productors forans en un termini de sis mesos.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar un projecte de llei de creació
del Consell Agrari de les Illes Balears abans de la finalització del
present període de sessions com a òrgan màxim de representació
i consulta de l'administració amb el món agrari.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a l'elaboració de plans sectorials de
foment de la indústria balear per tal de fer-la competitiva en els
mercats exteriors en un termini de sis mesos.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a l'aprovació del Pla d'ordenació de
transport regular de viatgers per carretera de les Illes Balears
abans de finalitzar l'any.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'elaboració abans d'un any d'una llei de
protecció i promoció de la cultura popular i tradicional de les Illes
Balears.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que per a l'any vinent faci efectiu el traspàs
dels Serveis Ferroviaris de Mallorca al Consell Insular de Mallorca,
recursos i aprofitaments hidràulics, ordenació del territori i
carreteres amb els mitjans humans, materials i financers
corresponents. A tal efecte en el termini màxim d'un mes, la
Comissió Tècnica Insular remetrà al Parlament les corresponents
proposicions de llei.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que compleixi el Pla de carreteres en el traçat
previst inicialment que enllaça les poblacions d'Inca i Alcúdia.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que presenti els pertinents estudis econòmics
que representa el canvi de traçat de l'autovia Palma-Manacor que
travessa les poblacions de Llucmajor, Campos i Felanitx en un
termini màxim d'un mes. 

Palma, a 25 d'octubre del 1995.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2587/95, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Antich
i Oliver, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data en què s'ha
resolt el contracte de lloguer de l'habitatge al carrer Joan de
Cremona. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2604/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a neteja de
torrents. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2605/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a habitatges
turístics a Eivissa i Formentera. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2607/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a altes i
baixes d'hotels o aparthotels a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2609/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Consell
Insular d'Eivissa i Bisbat d'Eivissa. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2610/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a escola
d'agricultura a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).
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RGE núm. 2613/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
ampliació de la guarderia forestal de les Illes Balears. (Mesa de 31
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2614/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
insuficient dotació de la guarderia forestal a la nostra comunitat.
(Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2615/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
guarderia forestal. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2630/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
retirada de ramatge. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2635/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a consultes al SIAC el 1991, 92, 93, 94 i 95. (Mesa de 31
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2636/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ermita de Sant Joan de Carbonell. (Mesa de 31 d'octubre
del 1995).

RGE núm. 2638/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a expedients sancionadors en matèria d'incendis forestals.
(Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2639/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a utilització del Dimilin com a plaguicida a l'illa de
Menorca. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2640/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació dels ramaders menorquins en la selecció de
braus sementals. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2641/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a gestió del Parc natural de l'Albufera des Grau. (Mesa de
31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2642/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a inspectors del sector turístic. (Mesa de 31 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2643/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a expedients sancionadors oberts per la Conselleria de
Turisme. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2649/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a avals
concedits per l'empresa Isba que han resultat fallits des de l'any
1991. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2652/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a avals que
ha concedit l'empresa Isba durant els anys 1993, 94 i 95. (Mesa de
31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2657/95, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camps de golf
que tenen autorització per regar amb aigua potable. (Mesa de 31
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2658/95, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camps de golf
informats favorablement des de l'entrada en vigor de la Llei de camps
de golf. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2660/95, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del  Grup Parlamentari Socialista, relativa a camps de golf
que tenen obert un expedient sancionador per actuacions irregulars.
(Mesa de 31 d'octubre del 1995).

Palma, a 31 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data ha resolt el president del Govern de la
Comunitat el contracte de lloguer de l'habitatge al carrer Joan de
Cremona, núm. 5, 2n pis?

Palma, a 24 d'octubre del 1995.
El diputat:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fa poc, la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori va anunciar que destinaria 500 milions de pessetes per a la
neteja de torrents els propers quatre anys. Pot indicar-nos la
conselleria esmentada quina part d'aquests 500 milions es destinaran
a cada illa?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té coneixement la Conselleria de Turisme de quin és el
nombre dels anomenats "habitatges turístics" existents a Eivissa i
Formentera?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin ha estat el moviment d'altes i baixes d'hotels i
aparthotels a les  illes de Menorca, Eivissa i Formentera des de
gener del 95 fins ara, tot especificant nom, categoria i nombre de
places de cadascun?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'aquí a poc temps finalitza el conveni entre el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera i el Bisbat d'Eivissa perquè la
granja de Can Pep Xico, ubicada a l'illa d'Eivissa i propietat del
Bisbat, sigui utilitzada com a centre de rehabilitació de
toxicòmans. En vista de les reticències del Bisbat a renovar el
conveni, i tenint en compte que aquest centre acull malalts de totes
les Balears, pensa realitzar el Govern balear cap oferiment d'ajut
o col•laboració al Consell Insular i al Bisbat d'Eivissa per a
aconseguir la renovació del conveni?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Entra dins les previsions de la Conselleria d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca crear una escola d'agricultura a l'illa d'Eivissa
abans que les transferències passin als consells insulars?

Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern ampliar el nombre de places de la
Guarderia Forestal  de les Illes Balears en els pressuposts generals
de la Comunitat per al 1996?

Quina ampliació té prevista per a cada illa?

És conscient el Govern que amb la proporció actual de
guardes forestals la nostra és la comunitat més insuficientment
dotada d'aquest cos que juga un paper tan fonamental en la
conservació de la naturalesa?

Pensa el Govern que amb les tres places de guarda forestal
existents a l'illa de Menorca n'hi ha prou com per controlar les zones
boscoses de l'illa, dur el control i vigilància de la caça, mantenir la
vigilància de les denou àrees naturals existents, a més de les zones
d'alzinar dominant que són també considerades ANEI, i participar
directament en les tasques de prevenció i extinció d'incendis?

Creu el Govern que amb els vint guardes forestals
destinats a l'illa de Mallorca es poden controlar les quaranta-sis
àrees naturals d'especial interès, tant pel que fa a actuacions als
boscs, com a determinats usos d'aquestes àrees protegides, així com
a la prevenció i extinció d'incendis?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És conscient el Govern que la Guarderia Forestal que juga
un paper fonamental en el control de les zones boscoses, la
vigilància de tales, obertura de camins forestals, caça, vigilància
preventiva d'incendis forestals, i la seva extinció, està
insuficientment dotada a la nostra comunitat?

Per quin motiu el Govern ha mantingut limitades a 27 les
places de Guarderia Forestal a les Illes Balears, en una desproporció
tan gran respecte de les 878 de Castella-Lleó, les 798 d'Andalusia,
les 549 de Galícia, les 417 de Castella-La Manxa, les 350 de
Catalunya, les 330 d'Aragó, les 250 d'Astúries, les 180 de València,
les 153 d'Euskadi, les 150 d'Extremadura, les 114 de Madrid, les
101 de Múrcia, les 100 de Cantàbria, les 86 de Canàries, les 85 de
La Rioja i les 66 de Navarra?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cada any, la Conselleria d'Agricultura publica una ordre
sobre prevenció d'incendis forestals que inclou, entre d'altres,
l'exigència de retirar o eliminar les restes vegetals procedents de
les tales autoritzades, atès que aquest brancatge sec constitueix un
focus de possibles incendis, i, a més, en cas d'haver-hi incendis,
impedeix la seva extinció.

Pensa la Conselleria d'Agricultura que amb l'actual
dotació de guarderia forestal té capacitat per controlar el
compliment d'aquestes normatives?

Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'any 1993 sols es va iniciar un expedient de denúncia
per l'incompliment de la normativa de retirades de brancatge
procedents de les tales d'arbres.

Quantes sancions s'han imposat per incompliment
d'aquesta normativa que obliga a la retirada del brancatge produït
en les tales d'arbres, els anys 1993 i 1994? Quants expedients
sancionadors s'han obert durant els primers set mesos del 1995?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina va ser la xifra total de consultes al SIAC durant
els anys 1991, 92, 93, 94 i 95?

Quin origen geogràfic van tenir aquestes consultes,
agrupant-les en les àrees següents: a) Palma de Mallorca; b) Resta
de Mallorca; c) Menorca; i d) Eivissa i Formentera?

Es Castell, a 19 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.

Atès que fa un mes s'anuncià l'actuació del Consell Insular
de Menorca davant el Govern balear per sol•licitar d'aquest
l'adquisició patrimonial de l'ermita de Sant Joan de Carbonell,
centre d'un abandonat i desfet assentament rural al terme d'Es
Mercadal, formulam la pregunta següent:

Pensa el Govern acordar l'adquisició de l'ermita de Sant
Joan de Carbonell per incrementar així els béns patrimonials de la
Comunitat Autònoma a Menorca? Quina partida pressupostària
preveu destinar a aquesta adquisició en els pressuposts del 1996?

Es Castell, a 16 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.

Dels 144 expedients sancionadors que la Conselleria
d'Agricultura i Pesca ha obert, en el període comprès entre el primer
d'abril i el quinze d'octubre, al conjunt de les Illes Balears, en
matèria d'incendis forestals, tant pel que fa a encendre focs en zona
forestal com a encendre focs sense permís en zona agrícola a menys
de 400 metres d'una zona forestal, quants s'han referit a casos
ocorreguts a Mallorca, quants s'han referit a casos ocorreguts a
Eivissa-Formentera; quants s'han referit a focs encesos a l'illa de
Menorca?

Es Castell, a 19 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.

Quina extensió de l'illa de Menorca s'ha fumigat amb
Dimilin en l'última i recent campanya contra la processionària del
pi?

Quina quantitat de Dimilin s'ha consumit per completar
aquesta actuació a l'illa de Menorca?

En quines zones s'ha actuat amb Dimilin?

Quin seguiment es pensa fer de les zones fumigades amb
Dimilin?

A quines institucions o persones es va comunicar
prèviament la fumigació d'aquestes àrees amb Dimilin?

Quines previsions futures es tenen respecte de l'ús del
Dimilin per combatre la processionària del pi?

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

De quina manera assegurarà la Conselleria d'Agricultura
i Pesca la participació dels ramaders menorquins en la selecció
dels braus sementals per a la millora genètica a Balears?

Es Castell, a 19 d'octubre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan es preveu la constitució de la junta rectora del parc
natural de l'Albufera des Grau?

Quins recursos econòmics preveu destinar el Govern
balear a la gestió del parc natural de l'Albufera des Grau el 1996?

Essent l'Albufera des Grau la zona nuclear de la reserva
de la biosfera, quina importància tindrà aquest fet a l'hora
d'establir els recursos econòmics per a la necessària gestió del parc
natural?

Es Castell, a 21 d'octubre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El conseller Hble. Sr. Joan Flaquer ha reconegut que els
actuals dotze inspectors que actuen per controlar el compliment de
la normativa en el sector turístic són pocs. Això no obstant,
respecte dels dotze inspectors existents, quants són els que tenen
el seu camp d'actuació permanent a l'illa de Menorca?

Es Castell, a 19 d'octubre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dels 273 expedients sancionadors que ha obert la
Conselleria de Turisme entre el primer de gener del 1995 i el
propassat 9 d'octubre, la majoria dels quals fan referència a l'oferta
turística il•legal, quina és la distribució de les referides incoacions
si consideram els tres territoris insulars? D'aquests 273 expedients,
quants se n'han obert per casos inspeccionats i descoberts a
Menorca?

Es Castell, a 19 d'octubre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins avals concedits per l'empresa isba han resultat fallits
des de l'any 1991, especificant el nom i la quantia de cada aval?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins avals ha concedit l'empresa Isba durant els anys
1993, 94 i 95, especificant el nom, la quantia i els terminis de cada
aval?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els camps de golf que tenen autorització per
regar amb aigua potable provinent del subsòl?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de camps de golf informats
favorablement per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, des de
l'entrada en vigor de la Llei de camps de golf?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els camps de golf que tenen obert un
expedient sancionador per actuacions irregulars en l'ús de l'aigua
o d'altres?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2611/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
funcions de l'assessor artístic taurí. (Mesa de 31 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2612/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
assessor artístic taurí. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2648/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
projectes a realitzar per la concessionària del túnel de Sóller amb
destinació de l'1% del pressupost. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2650/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
pressupost necessari per a la construcció de l'edifici de Can Salas
com a biblioteca nacional. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2653/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a destinació
de Can Salas. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2656/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a si
construirà el Govern una residència per a discapacitats profunds.
(Mesa de 31 d'octubre del 1995).

Palma, a 31 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines funcions complirà el recent nomenat assessor
artístic taurí?

Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que el Govern ha nomenat un assessor en matèria
artístic taurí adscrit al Consell de Governació?

Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La clàusula novena del document de formalització de la
concessió administrativa per a la construcció, conservació i
explotació del túnel de Sóller estableix que la Comunitat Autònoma,
en compliment de la Llei 3/1987, de mesures de foment del
Patrimoni Històric de les Illes Balears, indicarà els projectes a
realitzar per la concessionària amb destinació de l'1% del
pressupost.

Quins projectes ha indicat el Govern per tal de donar
compliment a l'esmentada llei i contracte?

Palma, a 27 d'octubre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin pressupost ha estimat el Govern balear que seria
necessari per a la construcció de l'edifici de Can Salas com a
biblioteca nacional?

Palma, a 27 d'octubre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina destinació per a Can Salas preveu el Govern
balear si el Ministeri de Cultura no accepta aquest edifici com a
seu de la Biblioteca Nacional de les Illes Balears?

Palma, a 27 d'octubre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 discapacitats profunds a Eivissa?

Palma, a 25 d'octubre del 1995.
La diputada:
Maria A. Leciñena i Esteban.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 2603/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inversions
per al 1995 dins el programa OTI a Ferreries. (Mesa de 31 d'octubre
del 1995).

RGE núm. 2606/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a descompte
per al transport aeri aplicat als residents de les Illes.  (Mesa de 31
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2608/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a projectes
d'iniciativa privada presentats dins l'OTI a Ferreries per al 1995.
(Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2617/95, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Villarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inversions objectiu 5b per a l'any 1995. (Mesa de 31 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2618/95, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Villarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inversions objectiu 5b per a l'any 1994. (Mesa de 31 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2619/95, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Villarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
sol•licituds dins els programes de l'objectiu 5b. (Mesa de 31 d'octubre
del 1995).

RGE núm. 2620/95, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Villarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractació projectes d'obra a Algaida, Estellencs, Fornalutx,
Valldemossa i Sencelles. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2637/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de la Llei de normalització lingüística en el
POOT de Menorca. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2659/95, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament del
pla director per a la gestió dels residus sòlids urbans a l'illa
d'Eivissa. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).

Palma, a 31 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines motivacions han dut al Govern a reduir les
inversions previstes per al 1995, dins el programa OTI, a Ferreries,
de tal manera que en lloc dels 20 milions prevists, tot just s'ha
convocat l'adjudicació d'un projecte per valor inferior a 5 milions de
pessetes?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Conselleria d'Economia i Hisenda s'ha manifestat a
favor de les intencions del Govern central de canviar l'actual
fórmula de descompte per al transport aeri aplicat als residents de
les Illes. Aquest canvi consistiria a canviar els actuals percentatges
del 10 i el 25% per unes tarifes fixes.

Ha realitzat la Conselleria d'Economia i Hisenda un
estudi en profunditat de la qüestió que li permeti afirmar que
aquest canvi beneficiarà realment els usuaris del transport aeri de
les Illes?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu no s'ha donat resposta encara als setze
projectes d'iniciativa privada dins l'OTI de Ferreries per al 1995?

Palma, a 20 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'objectiu 5b preveu unes inversions de 3.646.010
pessetes per l'anualitat del 1995, de les quals 2.249.460.800
pessetes corresponen a inversions públiques. Com s'han invertit
dins els nou primers mesos, especificant:

- Aportació final de cada administració.
- Distribució per programes.
- Distribució per illes.
- Distribució per municipis.
- Amb quins criteris s'han seleccionat els projectes.

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Antoni Alorda i Villarrubies.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'objectiu 5b preveu unes inversions de 2.796.454.080
pessetes per l'anualitat del 1994, de les quals 1.725.314.240 pessetes
corresponen a inversions públiques. Com s'han invertit especificant:

- Aportació final de cada administració.
- Distribució per programes.
- Distribució per illes.
- Distribució per municipis.
- Amb quins criteris s'han seleccionat els projectes.

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Antoni Alorda i Villarrubies.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes sol•licituds i per quin total s'han presentat dins els
programes de l'objectiu 5b?

Quantes s'han descartat, per quin total i per quins motius?

A quina reunió de la junta rectora del consorci 5b s'ha
aprovat la selecció de projectes inclosos en els programes
d'actuació?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Antoni Alorda i Villarrubies.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com ha seleccionat la Conselleria d'Agricultura els cinc
projectes d'obra, la contractació dels quals s'ha anunciat als mitjans
de comunicació dia 12 d'octubre del 1995, corresponents als
municipis d'Algaida, Estellencs, Fornalutx, Valldemossa i
Sencelles?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Antoni Alorda i Villarrubies.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
que la remissió del Pla d'ordenació de l'oferta turística a l'illa de
Menorca, conjuntament amb la documentació que l'acompanya,
exclusivament en llengua castellana, és una actuació correcta de
compliment de la Llei de normalització lingüística?

Es Castell, a 19 d'octubre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantitat aprovada pel Govern de la
Comunitat amb càrrec als pressuposts de la Comunitat per al
finançament del Pla director per a la gestió dels residus sòlids
urbans de l'illa d'Eivissa?

Amb quines anualitats pressupostàries s'ha programat
aquesta quantitat?

Del total aprovat, quin percentatge ha estat contractat a
30 de setembre del 1995?

Del total contractat, quin és el percentatge executat a 30
de setembre del 1995?

Han estat incorporades successivament les quantitats
aprovades amb càrrec a exercicis anteriors i no executades?

Palma, a 26 d'octubre del 1995.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2578/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de control de natalitat a la Xina. (Mesa de 31
d'octubre del 1995).

Palma, a 31 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La situació d'opressió als ciutadans i ciutadanes que
suposa l'actual política de control de la natalitat, duta a terme pel
Govern de la República Popular de la Xina, trepitjant el dret a
decidir el nombre de fills que han de tenir i que provoca que, aquells
que superen aquest nombre siguin abandonats pels seus pares,
sobretot nines i infants amb discapacitats, no es pot continuar
mantenint. És necessari que aquells països que, considerant-se
defensors dels drets humans, tenen l'obligació d'actuar perquè
aquesta situació s'acabi, ho facin.

Per això, i d'acord amb el que reconeix l'article 10 de la
Constitució Espanyola i l'article J-1-punt 2 del títol V del Tractat de
la Unió Europea, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
proposició no de llei següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya perquè, per si, i també com a estat que ostenta la
presidència de la Unió Europea realitzi, de manera decidida, les
actuacions diplomàtiques adients enfront del Govern de la
República Popular de la Xina per tal d'aconseguir que aquesta:

1. Deixi sense efecte la seva política de control de natalitat
contrària als drets que tenen els homes i les dones de decidir
lliurament el nombre de fills, producte de la seva unió.

2. Acabi de manera immediata amb la infrahumana
situació en què es troben milers d'infants abandonats pels seus
pares, producte de la insostenible política de control de natalitat, i
que estan apilotats a les institucions d'acollida de la República
Popular xinesa." 

Palma, a 23 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ampliació del termini per a la presentació

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 d'octubre del 1995, a la vista de l'escrit RGE núm. 2661/95,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, conformement amb
l'article 93 del Reglament de la Cambra, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes a la proposició de llei de
referència, publicada en el BOPIB núm. 10, de 16 d'agost del 1995.
L'esmentat termini finalitzarà el proper dia 25 de novembre, a les
13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 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. 2494/95. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 d'octubre del 1995, a la vista de l'escrit RGE núm. 2655/95,
presentat per la diputada Hble. Sra. Maria Àngels Leciñena i
Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, restà assabentada de la
retirada de la pregunta de referència, publicada al BOPIB núm. 17,
de 27 d'octubre d'enguany.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A) 
Nomenament de personal eventual del Parlament de les

Illes Balears. 

Atès que a la relació de llocs de feina aprovada per la
Mesa de la Cambra en sessió de dia 8 de gener del 1992, contempla
l'existència de places adscrites al servei dels grups parlamentaris
de la Cambra, amb caràcter de personal eventual.

Atès que l'esmentat lloc de feina és considerat com de
confiança dels grups parlamentaris.

Atesa la proposta de dia 20.10.95 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, RGE núm. 2535/95 del 20.10.95, relativa a la
substitució de Catalina Nicolau i Nicolau a causa de la seva baixa
per maternitat, com a personal eventual adscrit a aquest.

Atès l'acord adoptat per la Mesa del Parlament, en sessió
celebrada dia 25 d'octubre del 1995, i havent delegat per part de la
presidència de la Cambra, la gestióo de personal en la secretària
primera, en ús de les facultats previstes a l'article 54 de l'Estatut del
Personal del Parlament de les Illes Balears, es dicta la següent:

RESOLUCIÓ:

1.- Nomenar la Sra. Joana Maria Tomas i Carmona, amb
DNI núm. 18.232.528, com a personal eventual adscrita al Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, com a conseqüència de la baixa
per maternitat de la Sra. Catalina Nicolau i Nicolau i amb
retribucions assimilades a les d'un funcionari de carrera del cos
d'administratius del grup C; amb efectes econòmics i administratius
a partir de la presa de possessió.

2.- La present resolució es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, per a coneixença general.

A la Seu del Parlament, a 30 d'octubre del 1995.
Per delegació del president del Parlament, 
la secretària primera de la Cambra:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.
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