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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 de gener del 1995, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
4038/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interès social i
utilitat pública.
Palma, a 25 de gener del 1996.
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 126 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició de Llei següent, perquè
sigui tramitada en la Cambra.
"Proposició de llei sobre interès social i utilitat pública"
Exposició de motius
Sis anys després de l'entrada en vigor del Decret 75/1989
sobre criteris de la Comissió Provincial d'Urbanisme per autoritzar
determinats tipus de construccions en Sòl Urbanitzable No
Programat sense programa d'actuació urbanística o en Sòl No
Urbanitzable, en desenvolupament del que establia l'article 85 de
l'antiga Llei del Sòl, la realitat demostra que aquests criteris s'han
convertit en un cavall de Troia legal per afavorir la proliferació de
construccions greument lesives per al medi natural (camps de golf,
carreteres turístiques de trànsit massiu, habitatges pretesament
unifamiliars que acaben essent bloc d'apartaments...) precisament
allà on la Llei determina que el seu valor ambiental ha de gaudir
d'especial cura i protecció.
Si bé el Ple del Parlament va delegar en el Govern la
facultat de fixar mitjançant Decret aquests criteris el 27 d'abril de
1989, hi ha diferents circumstàncies que justifiquen la substitució
d'aquest Decret per una nova Llei del Parlament atenta a les
necessitats de protecció ambiental i preservació d'un futur turístic
que generi benestar social i rendiments econòmics estables:
- l'entrada en vigor de la Llei 1/1991 d'Espais Naturals i règim
urbanístic d'Àrees d'especial protecció de les Illes (LEN) i la Llei
7/1992 que rebaixava parcialment aquesta protecció. Aquestes
Lleis en qualsevol cas han esdevingut l'escaparata per a la
promoció exterior d'una nova imatge, verda, de l'enorme oferta
turística illenca.
- la nova Llei estatal del Sòl del 1992 remet en última instància a
la "utilització racional dels recursos naturals" qualsevol edificació
o instal.lació d'"utilitat pública o interès social" en Sòls protegits
i no urbanitzables (articles 15 i 16). És una innovació respecte de
la Llei anterior que també va en el sentit d'entendre la creixents
consciència
ambiental de la ciutadania.
- La Llei 9/1990 d'atribució de competències als Consells Insulars
en matèria d'urbanisme va comportar la desaparició de la
Comissió Provincial d'Urbanisme. Com se sap, aquestes noves
CIU no garanteixen ni tan sols la presència d'entitats i persones de
prestigi en el camp de la protecció ambiental, fet que ha encoratjat
un vertiginós ritme d'aprovació de tot tipus de llicències d'obra en
àrees protegides per la LEN que, en alguns casos, estan permetent
la seva desnaturalització.

A tot això cal afegir la indefensió tècnica en que es troba el medi
natural -a desgrat del previst per l'article 45 de la Constitució- per
tal que els Ajuntaments de les Illes, la primera instància de gestió
urbanística i sovint la decisiva, no compten en la seva plantilla amb
tècnics en matèria ambiental ni tampoc els Consells Insulars ni el
Govern han posat en marxa els Plans d'Ordenació del Medi Natural
contemplats a la Llei regional d'Ordenació Territorial del 1987.
La ciutadania de les Illes, en sintonia amb el que passa a la resta
del Planeta, contempla amb creixent indignació la perversió de la
figura legal de l'"Interès Social" i la "Utilitat Pública" en favor
d'interessos clarament lesius per al medi natural i també per un
turisme desitjable rendible.
A partir d'aquestes noves realitats i d'acord amb la consciència que
davant els perills de destrucció ecològica cal fer servir polítiques de
precaució basades en el coneixement dels mecanismes que actuen
en benefici de la vida i la bellesa natural en el planeta Terra, aquesta
Llei pretén garantir en el seu àmbit que el respecte al medi ambient
i prevalgui sobre la pressió especulativa en les àrees que la
legislació ha considerat d'especial valor ecològic, l'única base de
futur, d'altra banda, de la nostra indústria turística.
Article 1.
1. Les edificacions i instal.lacions susceptibles de ser
aprovades a resultes de declaracions d'"Interès Social" o "Utilitat
Pública" han d'assegurar el respecte a la protecció del medi natural
(inclòs el seu vessant paisatgístic), d'acord amb les disposicions
d'aquesta Llei. En cap cas el nivell de protecció serà inferior al
garantit pels supòsits previstos a la Llei Autonòmica 1/1991
d'Espais Naturals i a la modificació parcial de la dita Llei de 1.992.
2. Quan la possible aprovació afecti a actuacions en Sòl
Urbanitzable no programat, només seran permeses edificacions
privades d'habitatges unifamiliars en àrees no afectades per la LEN;
o, en únic cas, en les àrees afectades per la LEN si estan en vigor els
Plans d'Ordenació del Medi Natural que així ho permetin
expressament. En ambdós casos serà potestat de l'Administració
competent donar-hi el vist-i-plau final.
3. Quan la possible aprovació correspongui a les àrees
afectades per la LEN, i si estan en vigor els Plans d'Ordenació del
Medi Natural que així ho permetin expressament, podran permetres'hi edificacions i instal.lacions que garanteixin un ús exclusivament
agrícola, forestal, ramader o cinegètic, tal com preveu l'article 15
del Text Refós de la LRSOU (RDL núm 1/1992). Altrament, cap
altre tipus d'edificació o instal.lació de naturalesa privada hi serà
permesa.
4. En actuacions en Sòl No Urbanitzable, en cap cas
podran ser autoritzades edificacions o instal.lacions de natura
privada tret de les de finalitat exclusivament agrícola, forestal,
ramadera o cinegètica esmentades en el paràgraf anterior. A tal
efecte, els habitatges unifamiliars que puguin ser-hi autoritzats
hauran de garantir el manteniment d'un ús econòmic principal
agrícola, forestal o ramader així com l'estatus de primera residència
per a les persones peticionàries. En tots dos casos, les autoritzacions
només podran ser concedides després de l'entrada en vigor dels
Plans d'Ordenació del Medi Natural. En qualsevol cas, el canvi d'ús
econòmic principal de les finques o s'enclavin aquests habitatges
cap a usos turístics o purament residencials com a segon o tercer
habitatge durant els primers 15 anys comportarà la pèrdua de
l'autorització i la demolició de les edificacions o instal.lacions a
costa dels propietaris corresponents.
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Article 2.

Article 4.

1. Es consideren obres, usos i instal.lacions d'"Utilitat
Pública" aquells que beneficien directament la col.lectivitat amb
fins generals no avaluables econòmicament per tal de proveir
aquella de serveis públics essencials. S'entén per "serveis públics
essencials" el proveïment i tractament ecològic de l'aigua, el
subministrament de gas i energia elèctrica, la instal.lació o
manteniment de telefonia així com el manteniment del traçat
tradicional de carreteres i camins.

1. Qualsevol edificació o instal.lació d'Interés Social" en
Sòls protegits i no urbanitzables s'haurà d'ajustar a les prescripcions
de la present Llei. En aquest sentit correspondrà només la declaració
d'"Interès Social" afectat a una obra, ús o instal.lació en els estrictes
supòsits següents :

2. Es consideren obres, usos i instal.lacions d'"Interès
Social" aquells que, amb finalitats generals no avaluables
econòmicament, suposin un benefici directe a la col.lectivitat i en
millorin la qualitat de vida pel que fa a protecció del patrimoni
cultural, arquitectònic i arqueològic i al sosteniment dels espais
naturals i paisatges protegits.
Article 3.
1. Perquè una construcció, instal.lació o un ús puguin ser
considerats d'"Utilitat Pública", haurà de satisfer favorablement el
procediment següent :
a) Petició davant l'Ajuntament, amb justificació de la
pretesa "utilitat pública", la qual inclourà sempre una Avaluació
d'Impacte Ambiental feta per un gabinet multidisciplinar d'experts
ambiental col.legiats, que serà substituïble alternativament per
l'encàrrec previ de la dita Avaluació a uns tècnics ambientals de
l'Administració en els termes que siguin fixats per les Comissions
Insulars d'Urbanisme. Així mateix, s'inclourà l'informe favorable
dels Organismes sectorials de les Comunitats Autònomes o
d'altres Administracions que tenguin competències sobre les
instal.lacions, edificacions o usos proposats.
b) Informe del Ple de l'Ajuntament que, juntament amb
la documentació presentada, s'elevarà per la Corporació Municipal
a la Comissió Insular d'Urbanisme competent. Amb caràcter previ,
l'Ajuntament requerirà, per a ser afegit a l'expedient com a
informació complementària, que es formuli consulta no vinculant
a les entitats representatives del interessos que resultin afectats,
d'acord amb les previsions del art. 4.4 de la LRSOU.
c) Informació pública d'almenys 30 dies, prèvia
publicació al BOCAIB i a un diari d'entre els de més ample tiratge
en l'àmbit de cada Consell Insular.
d) Informe raonat de la Comissió Balear de Medi
Ambient. A iniciativa d'almenys un terç dels membres d'aquesta
Comissió s'haurà d'incorporar a l'expedient, amb caràcter previ i
necessari abans de la resolució de la CIU, una Avaluació
d'Impacte Ambiental alternativa que serà requerida d'un equip
multidisciplinar d'experts ambientals col.legiats designat i A
retribuït per l'Administració resolvent.
e) Resolució definitiva de la Comissió Insular
d'Urbanisme competent. En qualsevol cas, l'autorització que podrà
atorgar la dita Resolució s'entendrà sense perjudici de la necessitat
d'obtenir la llicència municipal.

a) Que estigui inclòs dins un Pla Especial de protecció del
paisatge en referir-se a aspectes tals com :
- Àrees naturals d'interés paisatgístic.
- Finques rústiques de situació pintoresca, amenitat,
singularitat topogràfica o record històric.
- Edificis aïllats que es distingeixen pel seu emplaçament
o bellesa arquitectònica i parc i jardins destacats per la seva beutat,
disposició artística, transcendència històrica o importància de les
espècies botàniques que hi existeixin.
-Perímetres edificats que formin un conjunt de valors
tradicionals o estètics.
b) Que estiguin contemplats en un Pla de protecció de vies
de comunicació, a fi que sigui possible alterar o excloure limitada
i restrictivament la protecció del Sòl no urbanitzable, així com la
destinació i ús de zones marginals, per a les finalitats següents :
- Permetre, afavorir o prohibir, segons els casos i d'acord
amb la legislació vigent, l'accés directe a les finques des de les vies
de comunicació.
- Mantenir i ordenar l'estètica de les vies i zones adjacents.
c) Que s'adiguin amb un Pla especial de protecció agrícola
i forestal orientat a impedir la seva desaparició o alteració.
d) Que formin part d'un Pla especial de millora del medi
rural encaminat a aquestes finalitats :
-Modificar l'aspecte exterior de les edificacions, el seu
caràcter arquitectònic i el seu estat de conservació.
- Alterar determinats elements vegetals, jardins i arbrat.
- Prohibir o evitar usos perjudicials.
- Sotmetre a normes urbanístiques l'acoblament
d'edificacions.
e) Que, tractant de preservar de la ruïna o ràpida
degradació edificis o elements arquitectònics de caràcter històric o
arquitectònic, el manteniment o la conservació dels quals no sigui
possible o sigui excessivament costós per a la propietat, s'autoritzi
la implantació d'altres usos que donin suport econòmic a aquest
manteniment o conservació, sempre que les modificacions,
materials, edificacions annexes o qualsevol altre que s'implantin
s'adeqüin a la tipologia de l'edifici o element arquitectònic que es
vol preservar, i assegurant així mateix que no suposaran una
degradació dels valors ecològics i paisatgístics de l'àrea natural on
s'ubica.
2. En tots els casos, el procediment d'autorització serà el
mateix que s'ha previst per a les declaracions d'"Utilitat Pública"
(article 3.1 d'aquesta Llei).
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Article 5.

Josep Ramon Balanzat i Torres.

En les declaracions d'"Interès Social" i d'"Utilitat Pública", pel
que fa a les llicències d'obra que es puguin obtenir al final del
procediment, els Ajuntaments decidiran la seva denegació o
atorgament sempre d'una manera motivada. Cas de ser atorgada,
la llicència s'ajustarà al prescrit en la Llei Autonòmica de
Disciplina Urbanística de 1.990.
Article 6.
Passats sis mesos de la notificació a les persones o empreses
peticionàries de l'acord de declaració d'"Interès Social" o
d'"Utilitat Pública" per la Comissió Insular d'Urbanisme
competent sense que aquelles hagin sol.licitat a l'Ajuntament o
Ajuntaments competents la llicència oportuna, s'acordarà la
caducitat de l'autorització, prèvia notificació i audiència de les
persones o empreses promotores. Només en circumstàncies
excepcionals degudament justificades abans d'acabar el termini
legal i previ acord formal del Ple de la Comissió Insular
d'Urbanisme, podrà concedir-se una pròrroga de termini de petició
de llicència a l'Ajuntament d'un màxim de tres mesos.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de gener del 1995, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
195/96, del Grup Parlamentari Socialista, reguladora del Camí de
Cavalls.
Palma, a 25 de gener del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveu l'article 125 i següents del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenta la següent Proposició de Llei reguladora del
Camí de Cavalls de Menorca.

Disposició addicional primera

Proposició de llei

Cada Comissió Insular d'Urbanisme portarà al dia un
Registre d'Autoritzacions d'"Interès Social" i d'"Utilitat Pública"
que tindrà caràcter públic i gratuït.

Exposició de motius

Disposició addicional segona
Per tal que les Comissions Insulars d'Urbanisme es
corresponsabilitzin en les funcions d'inspecció i vigilància
corresponents als Ajuntaments en les matèries que regula la
present Llei, serà obligatòria la Inspecció i Certificació de final
d'obra expedida per les CIU, juntament amb les que corresponen
a l'Ajuntament o Ajuntaments competents per raó del territori.
Disposició transitòria única.
Els expedients iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei
s'hauràn d'ajustar a les noves disposicions del tràmit previstes en
la present regulació, en el sentir d'adequar els tràmits pendents, en
el estat en què es trobin, a la nova regulació quan resulti viable
l'adequació sense perjudici del principi de conservació d'actes
legítims formalitzats a l'empara de la normativa anterior.
Disposició final primera
En aplicació de l'article 46.4 de l'Estatut d'Autonomia la
present Llei habilita als Consells Insulars de Mallorca, Menorca
i Eivissa-Formentera, en l'àmbit territorial que els pertoca, per que
dictin les normes necessàries pel desenvolupament i aplicació de
la present Llei, en el termini màxim de sis mesos a comptar de la
publicació de la Llei.
Si ultrapassats els sis mesos conferits a l'apartat anterior
no s'han dictat les normes de desenvolupament, decaurà
l'habilitació conferida i retornarà la potestat reglamentària, en allò
que afecti al territori que no s'hagi dotat de la normativa
complementària i tot respectant les que s'hagin dictat dintre del
seu termini conferit, al Govern de les Illes Balears, exceptuant el
cas que el Parlament de les Illes Balears, conforme a l'article 46.4
de l'estatut, renovi la habilitació per el període limitat que serà
fixat.
En qualsevol cas, seran oïdes amb caràcter previ al dictat
de les normes de desenvolupament les entitats representatives dels
interessos que resultin afectats de cada territori insular, i entre
elles necessàriament el Col.legi Oficial d'Arquitectes, les
Associacions Ecologistes de reconegut prestigi i la Federació
d'Associacions de Veïns.
Disposició final segona
Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
Palma, a 18 de desembre de 1.995.
El Portaveu Suplent,

La present Llei estableix el règim jurídic del Camí de
Cavalls de Menorca com a servitud pública de pas imposada sobre
determinades finques privades i zones de domini públic per causes
d'utilitat pública (militars, civils o mixtes).
Són varies les raons que aconsellen dictar aquesta Llei. La
primera d'elles és l'exercici de les competències exclusives de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establertes a l'article 10
de l'Estatut d'Autonomia, d'ordenació del territori, litoral inclòs (art.
10.3), camins (art.10.5), vies pecuàries (art. 10.7), patrimoni
monumental, cultural, històric i paisatgístic d'interès per a la
Comunitat Autònoma (art. 10.20), conservació, modificació i
desenvolupament dels drets civils especials de la Comunitat
Autònoma (art. 10.22).
Una segona raó es la necessària recuperació del lliure
accés reconegut com a conseqüència de la servitud pública de trànsit
adquirida per prescripció immemorial, per causes d'utilitat pública
i interès general.
Altres motius que avalen aquesta iniciativa serien els
valors històrics, patrimonials, paisatgístics, d'interès cultural,
d'utilitat social, etc. del Camí de Cavalls, reconeguts pel Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb la seva declaració
de Bé d'Interès Cultural, així com la salvaguarda dels drets i
interessos legítims dels ciutadans i propietaris, fan indispensable
l'actuació de l'administració.
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Títol II. De la creació, classificació i administració del Camí de
Cavalls

Article 1. Objectiu i definició.
Capítol I. Potestats administratives sobre el Camí de Cavalls.
1.- Es objecte de la present Llei l'establiment de la
normativa bàsica aplicable al Camí de Cavalls de Menorca.
2.- Entenem per Camí de Cavalls una servitud pública de
pas imposada sobre determinades finques privades per causes
d'utilitat pública, adquirida per prescripció immemorial, que
voreja la costa de l'Illa de Menorca.
3.- El Camí de Cavalls podrà també ser destinat a altres
usos compatibles i complementaris, d'acord amb la seva naturalesa
i finalitats, donant prioritat al pas de vianants i altres usos rurals
i d'esbarjo, inspirant-se en el desenvolupament sostenible, la Llei
d'Espais Naturals i el respecte al medi ambient, el paisatge i el
patrimoni cultural i natural.
Article 2. Naturalesa Jurídica del Camí de Cavalls.
El Camí de Cavalls a Menorca està sotmès a la servitud
pública de trànsit, i en conseqüència és lliure, públic i gratuït el
seu accés i utilització en els termes que assenyala la present Llei
i el seu desenvolupament normatiu.
Article 3. Finalitats.
1.- L'actuació del Consell Insular de Menorca en
col.laboració amb els ajuntaments de l'Illa, sobre el Camí de
Cavalls perseguirà les següents finalitats:
a) Regular l'ús del Camí de Cavalls d'acord amb la
normativa bàsica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
b) Exercir les potestats administratives en defensa de
l'integritat del Camí de Cavalls.

Article 4. Conservació i defensa del Camí de Cavalls.
Correspon al Consell Insular de Menorca :
a) El dret i el deure d'investigar la situació dels terrenys
que es suposa formen part del Camí de Cavalls.
b) La classificació.
c) La delimitació.
d) Fitar els límits.
e) Qualsevol altre relacionada amb el Camí de Cavalls.
Article 5. Restabliment.
El restabliment del Camí de Cavalls correspon al Consell
Insular de Menorca. Aquesta actuació duu implícita el
reconeixement de la servitud de trànsit públic.
Article 6. Classificació.
La classificació és l'acte administratiu de caràcter
declaratiu en virtut del qual es determina l'existència, amplada,
traçat i altres característiques físiques generals de cadascun dels
trams del Camí de Cavalls.
Article 7. La delimitació.
1.- La delimitació és l'acte administratiu pel que es
defineixen els límits del camí de cavalls de conformitat amb el que
s'ha establert a l'acte de classificació.
2.- L'expedient de delimitació inclourà necessàriament la
relació d'ocupacions, intrusions i confrontacions.
3.- La delimitació aprovada declara la servitud pública de

c) Garantir la servitud de trànsit públic, lliure i gratuït.
d) Assegurar l'adequada conservació del camí de Cavalls
mitjançant l'adopció de les mesures de protecció i conservació
necessàries.
2.- Amb la finalitat de cooperar amb el Consell Insular
i els ajuntaments de l'Illa de Menorca en assegurar l'integritat i
adequada conservació del trànsit públic del Camí de Cavalls, la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori
instrumentarà ajuts econòmics i assistència tècnica per la
realització de quantes accions afavoreixin la consecució d'aquesta
finalitat.

trànsit.
4.- La resolució d'aprovació de la delimitació serà títol
suficient per rectificar, en la forma i condicions que es determinin
reglamentàriament, les situacions jurídiques registrals
contradictòries amb la delimitació.
5.- En el procediment es donarà audiència als ajuntaments
corresponents, als propietaris, a les organitzacions o col.lectius
interessats que tenguin per finalitat la defensa de la natura.
Article 8. Fitar els límits.
Es el procediment administratiu en virtut del qual una
vegada aprovada la delimitació, es determinen els límits del Camí
de Cavalls i se senyalitza amb caràcter permanent sobre el terreny.
Capítol II. Modificacions del traçat.
Article 9. Modificació del traçat.
1.- Per raons d'interès públic i, excepcionalment i de
forma motivada, per interès particular, prèvia desafectació, es podrà
variar o desviar el traçat del Camí de Cavalls, sempre que s'asseguri
el manteniment de l'integritat superficial i l'idoneïtat dels itineraris
i dels traçats.
2.- La modificació del traçat es sotmetrà a consulta prèvia
de les Corporacions Locals i organitzacions i col.lectius que tenguin
per finalitat la defensa del medi ambient. La modificació del traçat
es sotmetrà a informació pública per espai d'un mes.
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Capítol III. Usos
Article 10.
Les comunicacions rurals, la pràctica del senderisme, la
cavalcada i altres formes de desplaçament esportiu sobre vehicles
no motoritzats són els usos prioritaris.

4.- Són infraccions lleus:
a) Les accions o omissions que causin danys o
deterioraments al Camí de Cavalls, sense impedir el seu ús.
b) L'incompliment total o parcial de les prohibicions
establertes a la present Llei i l'omissió de les actuacions que fossin
obligatòries conforme a la Llei.

Article 11.

Article 15. Sancions.

Es podran regular reglamentàriament tot altre tipus
d'utilització que preservi i sigui compatible amb la seva
conservació i integritat.

1. Les infraccions tipificades a l'article 15 seran
sancionades amb les següents multes:

Capítol IV. De les infraccions i sancions

a) Infraccions molt greus, multa de 5.000.001 a
25.000.000 pessetes.

Article 12. Disposicions Generals.

b) Infraccions greus, de 100.001 a 5.000.000 pessetes.

1.- Les accions i omissions que infringeixin el que s'ha
previst en la present Llei generaran responsabilitat de naturalesa
administrativa, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o
d'altre ordre en que puguin incórrer els responsables.

c) Infraccions lleus, de 10.000 a 100.000 pessetes.

2.- Quan no sigui possible determinar el grau de
participació de les diferents persones que haguessin intervingut en
la realització de l'infracció, la responsabilitat serà solidària.
3.- En cap cas es produirà una doble sanció pels
mateixos fets i en funció dels mateixos interessos públics
protegits.
Article 13. Reparació de danys.
1.- Sense perjudici de les sancions penals o
administratives que en cada cas procedeixin, l'infractor haurà de
reparar el dany causat. La reparació tendrà com objectiu
aconseguir en la mesura del que es fa possible, la restauració del
camí a estat previ al fet de produir-se l'agressió.
En el cas que no es pugui restaurar el dany en el mateix
lloc haurà de recuperar-se en un altre espai on compleixi la
finalitat del camí de cavalls.
2.- Així mateix l'administració del Consell Insular de
Menorca podrà subsidiàriament procedir a la reparació per compte
del infractor i a costa del mateix. En tot cas l'infractor haurà de
pagar tots els danys i perjudicis ocasionats en el termini que, en
cada cas, es fixi en la resolució corresponent.
Article 14. Qualificació de les infraccions.
1.- Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus,
i lleus.
2.- Són infraccions molt greus:
a) L'alteració de les fites o indicadors de qualsevol
classe, destinats a l'assenyalament dels límits del Camí de Cavalls.
b) L'edificació o execució no autoritzada de qualsevol
tipus d'obres en el terreny del Camí de Cavalls.
c) L'instal.lació d'obstacles o la realització de qualsevol
tipus d'actes que impedeixi totalment el trànsit, l'us del Camí de
Cavalls.
d) Les accions o omissions que causin danys o
deteriorament al camí de cavalls o impedeixin el seu ús, així com
l'ocupació del mateix.
3.- Són infraccions greus:
a) La realització d'abocaments a l'àmbit delimitat del
Camí de Cavalls.
b) La tala no autoritzada d'arbres.
c) La realització d'obres o instal.lacions no autoritzades
de naturalesa provisional.
d) L'obstrucció de l'exercici de les funcions de policia,
inspecció o vigilància previstes a la present Llei.

2.- Les sancions s'imposaran atenent a la seva repercussió
o la seva transcendència pel que respecte a seguretat de les persones
i bens, així com a l'impacte ambiental, i a les circumstàncies del
responsable, el seu grau de culpa, reincidència, participació i
beneficis que hagués obtingut, i resta de circumstàncies previstes a
l'art. 131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Regim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
3.- Les sancions imposades per infraccions molt greus,
una vegada fermes, seran publicades en la forma que es determini
reglamentàriament.
Article 16. Responsabilitat penal.
Quan l'infracció pogués ser constitutiva de delicte o falta,
es donarà trasllat al Ministeri Fiscal, suspenen-se la tramitació del
procediment sancionador mentre l'Autoritat Judicial no hagués
dictat sentència ferma o resolució que posi final al procés.
La sanció penal exclourà l'imposició de sanció
administrativa en els casos que s'apreciï l'identitat del subjecte, del
fet i del fonament. Si no s'hagués estimat l'existència de delicte o
falta l'òrgan competent continuarà en el seu cas, l'expedient
sancionador tenint en compte els fets declarats provats en la
resolució ferma de l'òrgan judicial competent.
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Article 17. Prescripció d'infraccions i sancions.
1.- Les infraccions administratives contra el que es
disposa a la present Llei prescriuran: en el termini màxim de cinc
anys les més greus; en el de tres anys les greus; i en el de un any
les lleus.
2.- Les sancions imposades per la comissió de faltes
molt greus prescriuran als tres anys, en tant que les imposades per
faltes greus o lleus ho faran als dos o a l'any respectivament.
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3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 281/96, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat Autònoma, relativa a actuacions per
solucionar la crisi de l'empresa Yanko (Mesa de 25 de gener del
1996).
Palma, a 25 de gener del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El termini de prescripció de les infraccions començarà
a comptar-se des del dia en que l'infracció s'hagués comès o des
de el dia en que finalitzi l'acció.
Article 18. Competència sancionadora.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El Consell Insular de Menorca serà competent per
instruir i resoldre els expedients sancionadors, així com per
adoptar les mesures cautelars o provisionals destinades a assegurar
l'eficàcia de la resolució final que pogués recaure.

A)

Disposició addicional.
Règim dels trams del Camí de Cavalls que travessin Parc
Natural o Àrees Naturals d'Especial Interès.
L'ús que es doni als trams del Camí de Cavalls que
travessin els terrenys ocupats per un Parc Natural o Espais
Naturals d'Especial Interès estarà determinat pel Pla d'Ordenació
dels Recursos Naturals o Plans Especials de Protecció, que hauran
d'assegurar en qualsevol cas el manteniment de l'integritat
superficial dels trams del Camí de Cavalls, l'idoneïtat dels
itineraris dels traçats i del seu ús.
Disposicions finals
1.- Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears a l'àmbit de les seves competències dictar les
disposicions que siguin necessàries pel desenvolupament de la
present Llei.
2.- La present Llei entrarà en vigor el dia següent al de
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 9 de gener de 1996
El Portaveu.
J. Francesc Triay Llopis.

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 les
actuacions realitzades i previstes pel Govern per solucionar la crisi
de l'empresa Yanko i pel manteniment dels llocs de treball.
Palma, a 16 de gener del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 220/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a venda de
drogues a Son Ferriol (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 261/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a auditoria de la
Fundació Illes Balears (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 262/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla pilot de
normalització lingüística de Sant Josep (Mesa de 25 de gener del
1996).
RGE núm. 263/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per a la
participació a les beques previstes a l'ordre del conseller de Cultura,
Educació i Esports de 28 de desembre de 1995 (BOCAIB de 2 de
gener del 1996) (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 264/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a composició de la
comissió per a la selecció dels candidats prevista a l'ordre del
conseller de Cultura, Educació i Esports de dia 28 de desembre de
1995 (BOCAIB de 2 de gener del 1996) (Mesa de 25 de gener del
1996).
RGE núm. 265/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acreditació del
"bon domini de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears"
(Mesa de 25 de gener del 1996).
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RGE núm. 266/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partida
pressupostària a la qual s'imputa l'import de les beques previstes a
l'ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports de dia 28 de
desembre de 1995 (BOCAIB de 2 de gener de 1996) (Mesa de 25 de
gener del 1996).
RGE núm. 267/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "bon domini
de la llengua catalana" (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 268/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partida
pressupostària a la qual s'imputa l'import previst a la resolució del
conseller de Cultura, Educació i Esports de 15 de desembre del
1995 (BOCAIB de 2 de gener de 1996) (Mesa de 25 de gener del
1996).
RGE núm. 283/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
formació ocupacional a empreses i institucions realitzats durant
l'any 1990 (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 284/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
formació ocupacional a empreses i institucions realitzats durant
l'any 1991 (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 285/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
formació ocupacional a empreses i institucions realitzats durant
l'any 1992 (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 286/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
formació ocupacional a empreses i institucions realitzats durant
l'any 1993 (Mesa de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 292/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques que s'han transferides per a inversions a la Universitat
de les Illes Balears durant l'any 1992 (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 293/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques que s'han transferides per a inversions a la Universitat
de les Illes Balears durant l'any 1991 (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 294/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques que s'han transferides per a inversions a la Universitat
de les Illes Balears durant l'any 1990 (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 295/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques que s'han transferides per a inversions a la Universitat
de les Illes Balears durant l'any 1989 (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 296/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques que s'han transferides per a inversions a la Universitat
de les Illes Balears durant l'any 1988 (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 297/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques transferides a la Universitat de les Illes Balears per a
la realització d'estudis, informes o dictàmens durant l'any 1988 (Mesa
de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 298/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques transferides a la Universitat de les Illes Balears per a
la realització d'estudis, informes o dictàmens durant l'any 1989 (Mesa
de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 287/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
formació ocupacional a empreses i institucions realitzats durant
l'any 1994 (Mesa de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 299/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques transferides a la Universitat de les Illes Balears per a
la realització d'estudis, informes o dictàmens durant l'any 1990 (Mesa
de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 288/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
formació ocupacional a empreses i institucions realitzats durant
l'any 1995 (Mesa de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 300/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques transferides a la Universitat de les Illes Balears per a
la realització d'estudis, informes o dictàmens durant l'any 1991 (Mesa
de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 289/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques que s'han transferides per a inversions a la Universitat
de les Illes Balears durant l'any 1995 (Mesa de 25 de gener del
1996).
RGE núm. 290/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques que s'han transferides per a inversions a la Universitat
de les Illes Balears durant l'any 1994 (Mesa de 25 de gener del
1996).
RGE núm. 291/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques que s'han transferides per a inversions a la Universitat
de les Illes Balears durant l'any 1993 (Mesa de 25 de gener del
1996).

RGE núm. 301/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques transferides a la Universitat de les Illes Balears per a
la realització d'estudis, informes o dictàmens durant l'any 1992 (Mesa
de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 302/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques transferides a la Universitat de les Illes Balears per a
la realització d'estudis, informes o dictàmens durant l'any 1993 (Mesa
de 25 de gener del 1996).
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RGE núm. 303/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques transferides a la Universitat de les Illes Balears per a
la realització d'estudis, informes o dictàmens durant l'any 1994
(Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 304/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides
econòmiques transferides a la Universitat de les Illes Balears per a
la realització d'estudis, informes o dictàmens durant l'any 1995
(Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 315/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a lloc on es va realitzar la reunió entre el conseller d'Obres
Públiques i càrrecs públics de Menorca per decidir sobre el futur
del projecte d'ampliació del port de Ciutadella (Mesa de 25 de
gener del 1996).
RGE núm. 316/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudis i prospeccions sobre la Caulerpa taxifolia al
litoral de l'illa de Menorca (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 317/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a normalització lingüística de la "uralita" de Sant Josep
(Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 318/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions per a la protecció de l'api d'en Bermejo (Apium
bermejoi) durant 1996 (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 319/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions per a la protecció de l'espèice Daphne
rodriguezii durant l'any 1996 (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 320/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions realitzades per protegir el socarrell (Femeniasa
baleàrica) a Menorca (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 321/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions realitzades per protegir la planta veça de canyís
(Vicia bifoliolata) (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 322/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions previstes per protegir el socarrell (Femeniasa
baleàrica) a Menorca durant el 1996 (Mesa de 25 de gener del
1996).
RGE núm. 323/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions realitzades per a la protecció del garballó
(Chamaerops humilis) (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 324/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions realitzades per a la protecció de l'espècie
Cymbalaria fragilis. (Mesa de 25 de gener del 1996).
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RGE núm. 325/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions previstes per protegir la planta de canyís (Vicia
bifoliolata) en 1996 (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 326/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions previstes per a la protecció de les orquídies
silvestres a Menorca durant l'any 1996 (Mesa de 25 de gener del
1996).
RGE núm. 327/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions realitzades per a la protecció del pi campaner
(Pinus halepensis) (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 328/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions realitzades per a la protecció de les orquídies
silvestres (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 329/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions per a la protecció de l'api d'en Bermejo (Apium
bermejoi) (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 330/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions per a la protecció de l'espècie Daphne rodriguezii
(Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 331/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de la directiva d'habitats de la CE (43/92, de
21 de maig) respecte de l'espècie Anthyllis hystrix (socarrell) (Mesa
de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 332/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures de protecció per a la conservació de l'espècie
Aristolochia bianorii (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 333/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per a la protecció de l'olivella (Mesa de 25 de
gener del 1996).
RGE núm. 334/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per a la protecció de la saladina (Mesa de 25 de
gener del 1996).
RGE núm. 335/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per a la protecció de l'estepa joana (Hypericum
balearicum L.) (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 336/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per a la protecció del trèvol aquàtic (Marsilea
strigosa) (Mesa de 25 de gener del 1996).
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RGE núm. 337/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per a la protecció de la "menta d'en Rodríguez
(Mentha maximilianea) (Mesa de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 367/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a subvenció
del Govern balear a l'entitat Kraft Jacobs Suchard (Mesa de 25 de
gener del 1996).

RGE núm. 338/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per a la protecció del llampúdol bord (Rhamnus
ludovici-salvatoris) (Mesa de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 368/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a oficina del
Govern balear a Brussel•les (Mesa de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 339/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per a la protecció de la violeta olorosa (Viola
odorata L.) (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 340/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures de protecció de l'espècie Allium a. bolosii (all
d'en Bolós) (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 341/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a projecte de Port Aventura per al port de Ciutadella (Mesa
de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 342/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a rectificació del projecte d'ampliació del port de
Ciutadella (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 343/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a catàleg d'arbres singulars (Mesa de 25 de gener del
1996).
RGE núm. 352/96, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro i
Marcé, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a acord entre la Conselleria de Cultura i el MEC
amb referència al Mapa escolar (Mesa de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 370/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus hospitalaris de la clínica Juaneda (Mesa de
25 de gener del 1996).
RGE núm. 371/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus hospitalaris de la clínica Femenia (Mesa
de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 372/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus hospitalaris de la clínica Rotger (Mesa de
25 de gener del 1996).
RGE núm. 373/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus hospitalaris de l'hospital de Son Dureta
(Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 374/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus hospitalaris de l'Hospital General de
Mallorca (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 375/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus hospitalaris de l'hospital Joan March
(Mesa de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 357/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Solcs i
Ones (Mesa de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 376/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus hospitalaris de la policlínica Miramar
(Mesa de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 361/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motius pels
quals no s'ha signat el conveni de col•laboració amb l'UNED (Mesa
de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 378/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus de l'escorxador de Manacor (Mesa de 25
de gener del 1996).

RGE núm. 362/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments que ha rebut Ignasi Cases Ramon de qualsevol empresa
pública distinta de l'Ibasan (Mesa de 25 de gener del 1996).

RGE núm. 379/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus de l'escorxador d'Inca (Mesa de 25 de
gener del 1996).

RGE núm. 363/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments que ha rebut Ignasi Cases Ramon de l'Ibasan (Mesa de
25 de gener del 1996).
RGE núm. 364/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments que ha rebut Ignasi Cases Ramon de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori (Mesa de 25 de gener
del 1996).

Palma, a 25 de gener del 1996.
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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Té coneixement el Govern que l'Associació de veïns de
Son Ferriol ha denunciat que a l'anomenada "Casa nova" (situada a
la carretera de Manacor) es trafica amb droga?
Aquesta finca, propietat de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, es troba en aquests moments cedida als seus actuals
ocupants?
Quines mesures es pensen prendre per solucionar els
problemes de la venda de droga i l'ocupació de la finca?
Quina funció es preveu que tengui l'esmentada casa?
Palma, a 12 de gener del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
En relació amb la Proposició no de llei 2069/95 i vist
l'incompliment per part del Govern d'aqueixa:
Quina empresa auditora està realitzant l'auditoria de la
fundació Illes Balears?
Quins han estat els motius que han impedit el
compliment de la proposició no de llei?

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Amb quins criteris no es permet que a les beques
d'invetigació a l'àmbit de l'Institut Balear de Telemàtica (IBIT)
previstes al subpunt 1 (Projecte Europeu ENCATA) i subpunt 4
(Projecte europeu MINTour), previstes a l'ordre del conseller de
Cultura, Educació i Esports de 28 de desembre de 1995 (BOCAIB
de 2 de gener de 1996), que hi participin els enginyers de
Telecomunicacions?

En quina data es farà efectiu el compliment?

Palma, a 11 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 11 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

C)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les actuacions que inclou el Pla pilot de
normalització lingüística de Sant Josep i de quines partides
pressupostàries es finançaran cada una d'elles?

Per quin motiu l'ordre del conseller de Cultura, Educació
i Esports de 28 de desembre de 1995, al seu punt 5.2, estableix la
composició de la comissió de selecció que ha de fer la tria dels
candidats a les beques previstes a la convocatòria, incloent-hi la
Intervenció del Govern de la Comunitat Autònoma (BOCAIB de 2
de gener del 1996)?

Palma, a 11 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 11 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
De quina forma es pensa fer efectiva l'acreditació del "bon
domini de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears" establert
com a mèrit preferent a l'ordre del conseller de Cultura, Educació i
Esports de 28 de desembre de 1995 (BOCAIB de 2 de gener del
1996)?
Palma, a 11 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
A quina partida pressupostària s'imputa l'import de cada
una de les beques d'investigació previstes a l'ordre del conseller de
Cultura, Educació i Esports de dia 28 de desembre de 1995
(BOCAIB de 2 de gener del 1996)?
Palma, a 11 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Que entén la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
per "bon domini de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears", tal com estableix l'ordre del conseller de Cultura,
Educació i Esports de 28 de desembre de 1995 (BOCAIB de 2 de
gener del 1996)?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de la
CAIB i les empreses públiques dependents per a la realització de
cursos de formació ocupacional a empreses i institucions, amb
indicació de la finalitat del curs, cost, imputació pressupostària i
empresa que l'ha realitzat, durant l'any 1991?

Palma, a 11 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
A quina partida pressupostària s'imputa l'import de
15.000.000 de pessetes previst a la resolució del conseller de
Cultura, Educació i Esports de 15 de desembre del 1995
(BOCAIB de 2 de gener del 1996)?
Palma, a 11 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de la
CAIB i les empreses públiques dependents per a la realització de
cursos de formació ocupacional a empreses i institucions, amb
indicació de la finalitat del curs, cost, imputació pressupostària i
empresa que l'ha realitzat, durant l'any 1992?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

M)

Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de
la CAIB i les empreses públiques dependents per a la realització
de cursos de formació ocupacional a empreses i institucions, amb
indicació de la finalitat del curs, cost, imputació pressupostària i
empresa que l'ha realitzat, durant l'any 1990?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de la
CAIB i les empreses públiques dependents per a la realització de
cursos de formació ocupacional a empreses i institucions, amb
indicació de la finalitat del curs, cost, imputació pressupostària i
empresa que l'ha realitzat, durant l'any 1993?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de la
CAIB i les empreses públiques dependents per a la realització de
cursos de formació ocupacional a empreses i institucions, amb
indicació de la finalitat del curs, cost, imputació pressupostària i
empresa que l'ha realitzat, durant l'any 1994?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

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

Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de
la CAIB i les empreses públiques dependents per a la realització
de cursos de formació ocupacional a empreses i institucions, amb
indicació de la finalitat del curs, cost, imputació pressupostària i
empresa que l'ha realitzat, durant l'any 1995?

Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de la
CAIB i les empreses públiques dependents per a inversions, amb
indicació de l'import, imputació pressupostària i finalitat durant
l'any 1993, a la Universitat de les Illes Balears?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de
la CAIB i les empreses públiques dependents per a inversions,
amb indicació de l'import, imputació pressupostària i finalitat
durant l'any 1995, a la Universitat de les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de la
CAIB i les empreses públiques dependents per a inversions, amb
indicació de l'import, imputació pressupostària i finalitat durant
l'any 1992, a la Universitat de les Illes Balears?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de
la CAIB i les empreses públiques dependents per a inversions,
amb indicació de l'import, imputació pressupostària i finalitat
durant l'any 1994, a la Universitat de les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de la
CAIB i les empreses públiques dependents per a inversions, amb
indicació de l'import, imputació pressupostària i finalitat durant
l'any 1991, a la Universitat de les Illes Balears?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de la
CAIB i les empreses públiques dependents per a inversions, amb
indicació de l'import, imputació pressupostària i finalitat durant
l'any 1990, a la Universitat de les Illes Balears?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

Z)

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

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

Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de
la CAIB i les empreses públiques dependents per a inversions,
amb indicació de l'import, imputació pressupostària i finalitat
durant l'any 1989, a la Universitat de les Illes Balears?

Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de la
CAIB i les empreses públiques dependents a la Universitat de les
Illes Balears per a la realització d'estudis, informes o dictàmens,
amb indicació de l'import, finalitat i imputació pressupostària,
durant l'any 1989?

Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de
la CAIB i les empreses públiques dependents per a inversions,
amb indicació de l'import, imputació pressupostària i finalitat
durant l'any 1988, a la Universitat de les Illes Balears?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de la
CAIB i les empreses públiques dependents a la Universitat de les
Illes Balears per a la realització d'estudis, informes o dictàmens,
amb indicació de l'import, finalitat i imputació pressupostària,
durant l'any 1990?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AB)

Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de
la CAIB i les empreses públiques dependents a la Universitat de
les Illes Balears per a la realització d'estudis, informes o
dictàmens, amb indicació de l'import, finalitat i imputació
pressupostària, durant l'any 1988?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de la
CAIB i les empreses públiques dependents a la Universitat de les
Illes Balears per a la realització d'estudis, informes o dictàmens,
amb indicació de l'import, finalitat i imputació pressupostària,
durant l'any 1991?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de la
CAIB i les empreses públiques dependents a la Universitat de les
Illes Balears per a la realització d'estudis, informes o dictàmens,
amb indicació de l'import, finalitat i imputació pressupostària,
durant l'any 1992?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

BOPIB núm.28 - 31 de gener del 1996
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)

2.- S'ha d'entendre, arran de la realització d'aquesta reunió
en la seu del Partit Popular de Menorca, que serà aquest partit qui
finançarà el projecte d'ampliació del port de Ciutadella?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de
la CAIB i les empreses públiques dependents a la Universitat de
les Illes Balears per a la realització d'estudis, informes o
dictàmens, amb indicació de l'import, finalitat i imputació
pressupostària, durant l'any 1993?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Es Castell, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Atesa la comprovada expansió de l'alga Caulerpa taxifolia
per les costes de llevant de l'illa de Mallorca, i atès que la ràpida
detecció d'aquesta alga a altres indrets és la millor forma d'adoptar
mesures de prevenció:

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de
la CAIB i les empreses públiques dependents a la Universitat de
les Illes Balears per a la realització d'estudis, informes o
dictàmens, amb indicació de l'import, finalitat i imputació
pressupostària, durant l'any 1994?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Està previst realitzar estudis i prospeccions per detectar
l'existència de colònies de Caulerpa taxifolia al litoral de l'illa de
Menorca durant 1996?
En cas afirmatiu, en quines dates estan previstes aquestes
prospeccions i quin serà el seu abast?
Es Castell, a 10 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines partides econòmiques ha transferit el Govern de
la CAIB i les empreses públiques dependents a la Universitat de
les Illes Balears per a la realització d'estudis, informes o
dictàmens, amb indicació de l'import, finalitat i imputació
pressupostària, durant l'any 1995?
Palma, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
El denominat impuls lingüístic que pretén el Govern
durant aquesta legislatura és una de les línies d'actuació que més
expectatives ha deixondit. En el marc d'aquest impuls s'ha destacat,
per part del Govern i de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports, la posada en marxa dels plans pilot de normalització
lingüística. Aquests plans es presenten com una intervenció forta,
amb major finançament, en uns municipis concrets..., en matèria de
normalització lingüística. Per aquest motiu, la notícia que el pla
pilot de normalització lingüística del municipi eivissenc de Sant
Josep inclou la substitució de la teulada d'uralita de l'església de
Sant Josep i el soterrament de cables elèctrics i telefònics ha de
provocar, com a mínim, l'estupefacció. No sembla que el director
general de Normalització Lingüística hi quedàs, estupefacte. De fet,
de les seves declaracions s'esllavissa que aquestes actuacions
"urbanístiques" poden tenir cabuda en els plans pilot de
normalització lingüística.

AG)

Davant la situació creada, es formulen les preguntes

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

següents:

Atès que, segons alguns mitjans de comunicació local,
el passat 4 de gener va tenir lloc la reunió entre el Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació el Territori, Sr. Bartomeu Reus,
amb el president del Consell Insular de Menorca, Sr. Cristòfol
Triay, el batle de Ciutadella, Sr. Gabriel Al•lès, el batle de
Ciutadella en funcions, Sr. Bartomeu Bagur, el conseller delegat
d'Obres Públiques i Urbanisme, Sr. Avel•li Casasnovas, l'encara
diputat Sr. Adolfo Villafranca, i altres persones, i atès que aquesta
reunió no va tenir lloc ni al Consell Insular de Menorca ni a
l'Ajuntament de Ciutadella, sinó en la seu insular del Partit
Popular, es formulen les preguntes següents:

2.- De quina manera ha fet arribar el Govern aquests
criteris a tots els municipis de les Illes Balears?

1.- Si era una reunió del Partit Popular qui va córrer a
càrrec de les despeses de desplaçament del Sr. Conseller d'Obres
Públiques per assistir a aquesta reunió.

1.- Quins criteris ha establert el Govern per a la preparació
i posterior aprovació dels plans pilot de normalització lingüística?

3.- Considera el Govern que la "normalització" de la
teulada d'uralita de l'església de Sant Josep (Eivissa) és estrictament
lingüística?
4.- Com considera el Govern que la teulada nova de
l'església de Sant Josep (Eivissa) pot influir en la bona
normalització lingüística d'aquest municipi?
Es Castell, a 15 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

562

BOPIB núm.28 - 31 de gener del 1996

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
L'Apium bermejoi és una espècie endèmica de Menorca
que ocupa un àrea petita, d'uns 20 m quadrats a la costa est de
l'illa, prop de Maó. La seva situació en perill d'estinció, la seva
importància, fa que estigui protegida per l'Estat espanyol (Decret
493/90) i inclosa en la relació de plantes estrictament protegides
del Conveni de Berna (1991). Com és natural, les mesures de
protecció no s'han d'aturar en el marc legal proteccionista, sinó
que s'han de seguir amb una acció proteccionista.
Quines accions tendents a assegurar la protecció de
l'Apium bermejoi projecte realitzar el Govern balear durant 1996?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
L'espècie Daphne rodriguezii és endèmica de l'illa de
Menorca. Es troba a unes poques localitats de la part oriental de
l'illa; a l'illa d'en Colom és on es troba la millor població. L'espècie
està protegida per l'Ordre Ministerial del 17.04.84; posteriorment
pel Decret 439/90, i internacionalment pel Conveni de Berna
(1991). Atesa que és considerada una de les plantes que requereix
màxima prioritat en la seva conservació mitjançant pla de maneig
i conservació, es formulen les següents preguntes:
1.- Quines accions tendents a assegurar la protecció de
l'espècie endèmica de Menorca Daphne rodriguezii projecte realitzar
el Govern balear durant 1996?
2.- S'ha previst la confecció d'un pla de maneig i
conservació que concreti les accions proteccionistes sobre l'espècie?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
El socarrell és una espècie endèmica de Menorca que
ocupa àrees obertes i costaneres en la part nord i nordest de l'illa,
floreix abundantment en primavera i fructifica a l'estiu. No cal
recordar que és una planta emblemàtica a Menorca. Fins i tot
l'organització ecologista GOB pren el seu nom per titular la revista
que edita. El socarrell es troba en la relació del RD del 15.10.82
sobre espècies amenaçades; està protegida per l'Estat espanyol en el
Decret 439/90 amb la categoria d'espècie en perill d'extinció.
Apareix recollida en el Conveni de Berna (1991) i en el Catàleg dels
vegetals amenaçats de Balears.
Atesa la necessitat d'accions tendents a la seva protecció,
es formulen les següents preguntes:
1.- S'ha fet cartografia i inventari detallat del nombre
d'exemplars existents?
2.- S'han realitzat estudis sobre la dinàmica de les
poblacions de socarrells, sobre la seva biologia i diversitat genètica?
3.- A causa de la situació de risc de l'espècie, es porta una
vigilància in situ de les seves poblacions per controlar-ne la
dinàmica?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

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

La veça de canyís és una espècie endèmica de Menorca
localitzada a l'est de l'illa. Apareix protegida per primera vegada
a l'ordre ministerial (17.09.84), posteriorment, pel Decret 439/90,
amb la categoria d'espècie en perill d'extinció. Inclosa en la llista
de plantes estrictament protegides del Conveni de Berna (1991) i
en el Catàleg de vegetals amenaçats de les Balears.

El garballó és una planta que viu a gran part de la
Mediterrània i a les costes atlàntiques del Marroc. Té, per al poble
de Ciutadella, un gran valor emblemàtic vinculat a la celebració de
la festa de Sant Antoni. D'aquesta manera, malgrat el control
existent, encara s'arrabassen per a l'ocasió plantes petites.

Atesa la necessitat d'accions tendents a la seva protecció,
es formulen les següents preguntes:

El garballó està protegit com "espècie d'interès especial"
a les Balears pel Decret 24/92 de la CAIB.

1.- S'ha fet cartografia i inventari detallat del nombre
d'exemplars existents?

La seva població ha disminuït visiblement durant els
últims anys.

2.- S'han realitzat estudis sobre la dinàmica de les
poblacions i sobre la diversitat genètica de l'espècie?

És per aquest motiu que es formula la pregunta següent:

Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

Quines accions ha realitzat el Govern balear per assegurar
la protecció d'aquesta planta declarada espècie d'interès especial, i,
per tant, objecte de protecció?
A 16 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El socarrell és una espècie endèmica de Menorca que
ocupa àrees obertes i costaneres en la part nord i nordest de l'illa,
floreix abundantment en primavera i fructifica a l'estiu. No cal
recordar que és una planta emblemàtica a Menorca. Fins i tot
l'organització ecologista GOB pren el seu nom per titular la revista
que edita. El socarrell es troba en la relació del RD del 15.10.82
sobre espècies amenaçades; està protegida per l'Estat espanyol en
el Decret 439/90 amb la categoria d'espècie en perill d'extinció.
Apareix recollida en el Conveni de Berna (1991) i en el Catàleg
dels vegetals amenaçats de Balears.
Atesa la necessitat d'accions tendents a la seva protecció,
es formulen les següents preguntes:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
La Cymbalaria fragilis és una espècie endèmica de
Menorca que només s'ha localitzat a dos barrancs al sudoest de l'illa,
amb poblacions molt escasses. Està protegida com "espècie sensible
a l'alteració del seu hàbitat" pel Decret 24/92 de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Atès que és el tercer tàxom classificat a l'escala d'urgència
conservadora de l'illa:
Quines accions s'han realitzat per assegurar la protecció
efectiva i l'estudi d'aquesta espècie?

1.- Quines accions tendents a assegurar la protecció del
socarrell projecta realitzar el Govern balear durant l'any 1996?

Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

2.- S'ha previst la confecció i realització d'un pla de
maneig i conservació per concretar les accions proteccionistes
sobre l'espècie?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
La veça de canyís és una espècie endèmica de Menorca
localitzada a l'est de l'illa. Apareix protegida per primera vegada a
l'ordre ministerial (17.09.84), posteriorment, pel Decret 439/90, amb
la categoria d'espècie en perill d'extinció. Inclosa en la llista de
plantes estrictament protegides del Conveni de Berna (1991) i en el
Catàleg de vegetals amenaçats de les Balears.
Atesa la necessitat d'accions tendents a la seva protecció,
es formulen les següents preguntes:
1.- Quines accions tendents a assegurar la protecció de la
veça de canyís projecta realitzar el Govern balear durant l'any 1996?
2.- S'ha previst la confecció i realització d'un pla de
maneig i conservació on pugui estar inclosa aquesta planta, per
concretar les accions proteccionistes sobre l'espècie?
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El diputat:
Josep Portella Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Són molts i diversos els gèneres i espècies d'orquídies
silvestres a les Balears. A l'illa de Menorca hi ha 21 tàxons repartits
en set gèneres distints. Sobre els diferents tàxons pesen les
amenaces d'alteració dels hàbits i recol•lecció de les més vistoses.

Són molts i diversos els gèneres i espècies d'orquídies
silvestres a les Balears. A l'illa de Menorca hi ha 21 tàxons
repartits en set gèneres distints. Sobre els diferents tàxons pesen
les amenaces d'alteració dels hàbits i recol•lecció de les més
vistoses.

Tota la família gaudeix de protecció a les Balears
mitjançant Decret 24/92 de la CAIB amb categoria d'"interès
especial". El conveni de Washington prohibeix el comerç amb
distintes espècies de la família, entre les quals figuren les
observades a Menorca.

Tota la família gaudeix de protecció a les Balears
mitjançant Decret 24/92 de la CAIB amb categoria d'"interès
especial". El conveni de Washington prohibeix el comerç amb
distintes espècies de la família, entre les quals figuren les
observades a Menorca.

1.- Quins estudis s'han efectuat d'ençà la publicació del
Decret 24/92 per recollir dades suficients sobre la distribució i
abundància dels diferents tàxons d'aquesta família?
2.- Quines mesures s'han pres per assegurar una protecció
efectiva dels hàbits d'aquesta família?

Ateses aquestes consideracions, es formulen les
preguntes següents:

Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

1.- Quines accions tendents a assegurar la protecció dels
diversos tàxons de la família de les orquídies a Menorca es
projecten realitzar durant l'any 1996?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
2.- S'ha previst la confecció i realització d'un pla de
maneig i conservació on puguin estar incloses les diferents
espècies d'orquídies a Menorca, per concretar les accions
proteccionistes sobre aquestes?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El pi campaner és una varietat endèmica balear d'una
espècie àmpliament distribuïda per la mediterrània amb poques
poblacions a la nostra illa. La poca quantitat d'exemplars existents
a Menorca és una de les causes de la seva situació de risc. El
tàxon està protegit pel Decret 24/95 de la CAIB, que el considera
"espècie d'interès especial".
Davant d'aquesta situació es formulen les següents
preguntes:
1.- Quines accions tendents a la protecció dels pocs
exemplars que s'han localitzat a Menorca del pi campaner ha
realitzat el Govern balear?
2.- Quins estudis sobre la situació del pi campaner a
Menorca ha realitzat el Govern balear?
3.- Quines accions proteccionistes referents al pi
campaner preveu realitzar el Govern balear?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
L'Apium bermejoi és una espècie endèmica de Menorca
que ocupa un àrea petita, d'uns 20 m quadrats a la costa est de l'illa,
prop de Maó. La seva situació en perill d'estinció, la seva
importància, fa que estigui protegida per l'Estat espanyol (Decret
493/90) i inclosa en la relació de plantes estrictament protegides del
Conveni de Berna (1991). Com és natural, les mesures de protecció
no s'han d'aturar en el marc legal proteccionista, sinó que s'han de
seguir amb una acció proteccionista.
Per tal motiu es formulen les següents preguntes:
1.- S'ha fet cartografia i inventari detallat del nombre
d'exemplars existents?
2.- S'han realitzat estudis sobre la dinàmica de les
poblacions?
3.-S'han realitzat estudis sobre la biologia i la diversitat
genètica de l'espècie?
4.- A causa de l'extrem perill de desaparició, es porta una
vigilància in situ d'aquesta població per controlar la dinàmica
poblacional?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)

AY)

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

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

L'espècie Daphne rodriguezii és endèmica de l'illa de
Menorca. Es troba a unes poques localitats de la part oriental de
l'illa; a l'illa d'en Colom és on es troba la millor població.
L'espècie està protegida per l'Ordre Ministerial del 17.04.84;
posteriorment pel Decret 439/90, i internacionalment pel Conveni
de Berna (1991). Atesa que és considerada una de les plantes que
requereix màxima prioritat en la seva conservació mitjançant pla
de maneig i conservació, es formulen les següents preguntes:

L'espècie Aristolochia bianorii és una planta endèmica de
Mallorca i de Menorca. A la nostra illa s'ha localitzat únicament a
la zona de Punta Nati (Ciutadella). La poca extensió de la seva
població és el principal motiu de risc en què es troba.

1.- S'ha fet cartografia i inventari detallat del nombre
d'exemplars existents?
2.- S'han realitzat estudis sobre la dinàmica de les
poblacions, la biologia i la diversitat genètica de l'espècie?

Atès que al catàleg elaborat per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca en 1993 figurava com no protegida,
1.- Quines mesures legals de protecció de l'espècie ha pres
el Govern balear?
2.- Quines accions d'estudi i protecció projecta realitzar el
Govern balear respecte d'aquesta espècie?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

3.- A causa de l'extrem perill de desaparició, es porta
una vigilància in situ d'aquesta població per controlar la dinàmica
poblacional?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El socarrell (Anthyllis hystrix), espècie endèmica de l'illa
de Menorca, figura en la Llista d'espècies animals i vegetals
d'interès comunitari (CE). La Directiva d'hàbitats obliga a la
constitució d'una zona especial de conservació per a aquesta
espècie.
De quina manera el Govern de la Comunitat Autònoma
ha donat compliment a la referida directiva europea? Quina és la
zona especial de conservació de l'Anthyllis hystrix constituïda a
Menorca?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

L'olivella (Cneorum tricoccon) és una espècie distribuïda
a la mediterrània occidental i central. És present a totes les Balears,
encara que a Menorca l'única població coneguda és arran de la
urbanització de Cala Mesquida (Maó). A pesar de no gaudir de
protecció especial, en el propi Catàleg de vegetals amenaçats de
Balears, editat en 1993 per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, se
suggereix la protecció de la zona on viu.
Quines mesures ha pres el Govern en el sentit de protegir
l'hàbitat de l'olivella a Menorca?
A 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)

BC)

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

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

La saladina (gènere Limonium miller) presenta a
Menorca 13 tàxons.

El trèvol aquàtic és una espècie àmpliament estesa a la
mediterrània. A Menorca, no obstant això, és molt rara i només s'ha
localitzat a basses humides de la zona no calcària, per tant, en un
hàbitat molt inestable, que és el principal risc per a la seva
supervivència. La Directiva europea d'hàbitats obliga a la
constitució d'una zona especial de conservació per a aquesta
espècie.

Està inclòs el gènere en el Catàleg balear d'espècies
vegetals amenaçades?
S'ha fet estudi sobre la seva distribució i dinàmica de
poblacions?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1.- S'ha constituït o es preveu la constitució d'aquesta zona especial
de conservació a Menorca?
2.- Se l'ha inclòs al Catàleg balear d'espècies vegetals
Amenaçades?
3.- S'han realitzat estudis específics de dinàmica de
població i d'hàbitat?

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

Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

L'estepa joana o estepa oliera és endemisme propi de les
Balears. A Menorca la seva població és molt escassa, concentrada
a sa Roca (es Mercadal) i a alguns barrancs de la costa sud.
Segons s'observa en el Catàleg de vegetals amenaçats, una de les
mesures de protecció, ateses les seves característiques, seria la
seva promoció com a planta d'enjardinament públic a partir
d'exemplars provinents de conreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines iniciatives ha pres o pensa prendre el Govern
balear en aquest sentit?

L'única població a Menorca que es coneix d'aquesta
espècie és al barranc d'Algendar. Les amenaces principals per a la
seva conservació provenen de la neteja del torrent.

Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

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

1.- Se l'ha inclosa al Catàleg balear d'espècies vegetals
amenaçades?
2.- Quines mesures concretes per a la protecció d'aquesta
espècie pensa prendre el Govern?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
El llampúdol bord és una espècie rara a Menorca. Viu a
les dunes a la zona nord de Menorca. És aquest hàbitat la seva
principal amenaça ja que -segons s'informa als plans de conservació
dels vegetals amenaçats a Balears. Conselleria d'Agricultura i Pesca.
1993- és una zona susceptible de desaparèixer per activitats
humanes, ja que es troba dins una urbanització. Per aquest motiu és
classificada de segon tàxon a l'escala d'urgència conservadora de
l'illa i necessita d'una actuació ràpida.
1.- Quines mesures per a la protecció de l'espècie
llampúdol bord s'han pres o es pensen prendre per part del Govern
balear?
2.- S'ha inclòs al Catàleg balear d'espècies vegetals
amenaçades?
3.- S'ha protegit la zona de dunes on viu? S'han preservat
aquestes dunes dels efectes de la pressió humana?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BI)
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
A Menorca es coneixen dues poblacions de violeta
olorosa, ambdues a dos barrancs diferents de Migjorn.
1.- Se l'ha inclosa al Catàleg balear d'espècies vegetals
amenaçades?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
A través dels mitjans de comunicació locals s'ha informat,
sense que hagi estat desmentit, que en la reunió celebrada a
Menorca a principis de gener entre el conseller d'Obres Públiques
i diferents càrrecs públics del Partit Popular s'aocrdà una rectificació
en el projecte inicial d'ampliació del port de Ciutadella. Segons
aquestes informacions, la decisió s'inclina per reconduir el projecte
envers la construcció del dic operatiu exterior a la badia i
l'ordenació dels amarraments a l'interior del port. D'aquesta manera
quedarien descartats el projecte d'excavació i creació d'una badia a
Cala'n Busquets i la realització d'una macrourbanització.
Davant la falta d'informació oficial sobre les decisions del
Govern respecte del projecte d'ampliació del port de Ciutadella es
formula la següent pregunta:

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

1.- És correcta la informació apareguda en el sentit que el
Govern ha decidit reconduir el projecte exclusivament a la
construcció d'un dic exterior de caràcter operatiu i a l'ordenació
portuària interior?

L'all d'en Bolós és una espècie endèmica de les Illes
Balears. A Menorca es coneixen dues poblacions, una a la zona de
Cala Morell i l'altra a la muntanya del Toro.

Es Castell, a 16 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

Atès que al Catàleg elaborat per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca en 1993 figurava com no protegida i en
situació de risc:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)

1.- Quines mesures legals de protecció de l'espècie ha
pres el Govern balear?
2.- Quines accions d'estudi i protecció projecta realitzar
el Govern balear respecte d'aquesta espècie?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Segons informacions aparegudes a la premsa insular, el
passar dia 15 de gener s'havia previst reunió del grup empresarial
Port Aventura amb representants de la Conselleria d'Obres
Públiques i de l'Ajuntament de Ciutadella. Segons aquestes
informacions, Port Aventura estaria interessat en invertir en el
projecte d'ampliacio del port de Ciutadella.
1.- Quins contactes oficials o/i extraoficials ha
mantingut o preveu mantenir la Conselleria d'Obres Públiques
amb el grup empresarial Port Aventura?
2.- Quina és, en cas que existeixi, l'oferta realitzada per
Port Aventura per invertir en el projecte d'ampliació del port de
Ciutadella?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
A partir del desenvolupament de la Llei 6/91, de protecció
d'arbres singulars, s'ha elaborat un catàleg d'arbres singulars de les
Illes Balears.
Quants d'arbres o conjunt d'arbres singulars formen part
d'aquest catàleg i quina és la seva distribució per cadascuna de les
illes?
Quins són els arbres o grups d'arbres singulars de Menorca
que apareixen en el catàleg?
Es Castell, a 10 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
El denominat Mapa escolar elaborat pel Ministeri
d'Educació i Ciència per assignar els alumnes del primer cicle de
secundària i els seus centres respectius als centres de secundària no
contempla, en els esborranys que ha presentat el MEC, la continuïtat
de les línies d'ensenyament en llengua catalana en el pas de primària
a secundària, de tal manera que molts d'alumnes escolaritzats fins
a 6è totalment en llengua catalana hauran de seguir els estudis de
primer cicle d'ESO a un centre que fa l'ensenyament en castellà.
1.- Ha negociat la Conselleria de Cultura el Mapa escolar
amb el MEC?
2.- En cas negatiu, pensa adoptar la Conselleria de Cultura
alguna mesura per evitar aquest fet?
Palma, a 18 de gener del 1996.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Pot, el conseller d'Agricultura i Pesca, informar de quina
ha estat la periodicitat, nombre de tirades, criteris de distribució i
pressupost del butlletí informatiu de la Conselleria d'Agricultura
i Pesca, Solcs i Ones, durant els anys 94 i 95?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins pagaments ha rebut Ignasi Cases Ramon de
l'Ibasan, indicant l'objecte i data del contracte, quantitat percebuda
i data de la percepció.
Palma, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Joan Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 17 de gener del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)

BM)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Per quin motiu la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports no ha signat el conveni de col•laboració amb l'UNED per
fer efectius els 15 milions de pessetes que s'havien compromès
dotar a la citada institució per a l'any 1995?

Quins pagaments ha rebut Ignasi Cases Ramon de la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, indicant
l'objecte i data del contracte, quantitat percebuda i data de la
percepció.
Palma, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Joan Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)

BN)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins pagaments ha rebut Ignasi Cases Ramon de
qualsevol empresa pública distinta de l'Ibasan, indicant l'objecte
i data del contracte, quantitat percebuda i data de la percepció.
Palma, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Joan Francesc Triay i Llopis.

En relació amb la signatura del conveni de les conselleries
d'Agricultura i de Comerç del Govern balear amb l'entitat Kraft
Jacobs Suchard per al finançament de projectes I+D:
Se'ns pot informar quines sol•licituds de subvenció per a
projectes I+D s'han presentat a la Conselleria d'Agricultura o de
Comerç del Govern balear?
Quins projectes s'han decidit subvencionar, especificant
el nom, concepte i quantia de la subvenció concedida?
Quins criteris són els aplicats per subvencionar els
projectes presentats?
Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)

BT)

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

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

El passat 22 de gener sortí publicat a la premsa local que
el Govern balear es decidia per fi a obrir una oficina autonòmica
a Brussel•les per tal de fer el seguiment de l'actualitat política de
la Unió Europea.

A quin tipus de tractament se sotmeten els residus
hospitalaris de la clínica Femenia?

Així mateix, la vice-presidenta del Govern balear, Sra.
Estaràs, informà que l'esmentada oficina servirà de "seu de
l'eurdiputada de Balears Francisca Bennàssar (...)".

Quines actuacions preveu dur a terme el Govern de la
Comunitat per donar una solució mediambiental admissible a
aquests residus hospitalaris?

Considera el Govern satisfactòria aquesta situació?

Atès que els diputats europeus són elegits en
representació dels partits polítics i que a les eleccions europees la
circumscripció és única, és a dir, la totalitat de l'Estat espanyol, i
que, per tant, no hi ha cap eurodiputat que ho sigui per cap
comunitat autònoma:

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Joan Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S'oferirà aquesta oficina a tots els altres partits polítics
i coalicions que obtingueren representació al Parlament europeu?
Donada la nostra representació al Parlament europeu,
pot informar el Govern balear a qui ens hem d'adreçar per
presentar les credencials de la persona que, en representació del
PSM, podrà fer ús -a l'igual que la representant del PP Francisca
Bennàssar- de l'oficina del Govern balear a Brussel•les?

BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
A quin tipus de tractament se sotmeten els residus
hospitalaris de la clínica Rotger?

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Considera el Govern satisfactòria aquesta situació?
Quines actuacions preveu dur a terme el Govern de la
Comunitat per donar una solució mediambiental admissible a
aquests residus hospitalaris?

BS)

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Joan Francesc Triay i Llopis.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A quin tipus de tractament se sotmeten els residus
hospitalaris de la clínica Juaneda?
Considera el Govern satisfactòria aquesta situació?
Quines actuacions preveu dur a terme el Govern de la
Comunitat per donar una solució mediambiental admissible a
aquests residus hospitalaris?
Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Joan Francesc Triay i Llopis.

BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
A quin tipus de tractament se sotmeten els residus
hospitalaris de l'hospital de Son Dureta?
Considera el Govern satisfactòria aquesta situació?
Quines actuacions preveu dur a terme el Govern de la
Comunitat per donar una solució mediambiental admissible a
aquests residus hospitalaris?
Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Joan Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Joan Francesc Triay i Llopis.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)

A quin tipus de tractament se sotmeten els residus
hospitalaris de l'Hospital General de Mallorca?
Considera el Govern satisfactòria aquesta situació?
Quines actuacions preveu dur a terme el Govern de la
Comunitat per donar una solució mediambiental admissible a
aquests residus hospitalaris?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quin tractament reben els residus orgànics que es
produeixen a l'escorxador d'Inca?
Qui és el gestor d'aquests residus?

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Joan Francesc Triay i Llopis.

On s'aboquen finalment o quin aprofitament tenen?
Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Joan Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
A quin tipus de tractament se sotmeten els residus
hospitalaris de l'hospital Joan March?
Considera el Govern satisfactòria aquesta situació?
Quines actuacions preveu dur a terme el Govern de la
Comunitat per donar una solució mediambiental admissible a
aquests residus hospitalaris?

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 194/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motius
pels quals els menorquins s'han de traslladar a Palma per consultar
projectes de la Conselleria de Comerç i Indústria. (Mesa de 25 de
gener del 1996).

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Joan Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 25 de gener del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
A quin tipus de tractament se sotmeten els residus
hospitalaris de la policlínica Miramar?
Considera el Govern satisfactòria aquesta situació?
Quines actuacions preveu dur a terme el Govern de la
Comunitat per donar una solució mediambiental admissible a
aquests residus hospitalaris?
Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Joan Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin tractament reben els residus orgànics que es
produeixen a l'escorxador de Manacor?
Qui és el gestor d'aquests residus?
On s'aboquen finalment o quin aprofitament tenen?

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quins són els motius que té el conseller de Comerç i
Indústria per obligar a desplaçar a Palma tots els menorquins que
vulguin consultar, en els terminis d'exposició pública, els projectes
de la seva conselleria que afecten a Menorca?
Palma, a 10 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 221/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a normalització lingüística a
l'Administració Perifèrica. (Mesa de 25 de gener del 1996).
RGE núm. 348/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a pla de maneig del milà reial
a l'Illa de Menorca. (Mesa de 25 de gener del 1996).
Palma, a 25 de gener del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Amb la presentació d'aquesta proposició no de llei i la
seva aprovació, si s'escau, es pretén donar un impuls important al
procés iniciat de recuperació i normalització de la llengua catalana
a les Illes Balears. L'especificitat del català i la seva situació
socio-lingüística i cultural a les nostres illes requereix un
tractament específic per ajudar a la resolució dels problemes que
encara impedeixen el lògic procés normalitzador.
Amb la Constitució i l'Estatut d'Autonomia es va tornar
a la llengua catalana el seu caràcter oficial, i amb el
desenvolupament legislatiu estatutari es va iniciar el procés de
recuperació i normalització.
Tanmateix, malgrat els esforços de la societat, tants
d'anys de prohibició i de marginació de la llengua catalana han
creat inèrcies, hàbits i pràctiques en el desenvolupament de les
tasques de l'Administració de l'Estat a les Balears que, a més a
més de no coincidir amb l'esperit constitucional dificulten el
desenvolupament òptim del procés de normalització.
La normalització lingüística, el foment de l'ús social de
la llengua pròpia, etcètera, són responsabilitats del Govern de la
Comunitat Autònoma, de totes les institucions locals i
autonòmiques, de la societat en general. Això no obstant, a
l'Administració de l'Estat li corresponen també actuacions
concretes en aquesta mateixa línia; actuacions que, després de tots
aquests anys, encara són molt enfora de ser les precises per al bon
compliment de la Constitució espanyola.
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L'actual procés, denominat d'impuls normalitzador, que ha
iniciat la nostra comunitat difícilment podrà tenir èxit si una part
important de l'Administració pública i d'empreses públiques
vinculades a l'Estat no hi participen amb el mateix interès, amb el
mateix compromís.
És per aquests motius que el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta la següent proposició no de llei.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a reivindicar davant el Govern de l'Estat
l'adopció de les mesures necessàries per a impulsar la normalització
lingüística en el conjunt de l'Administració perifèrica de l'Estat a
les Illes Balears i en les empreses públiques de l'Estat que tenen
totalment o parcial el seu àmbit d'activitat a les nostres illes.
El Parlament de les Illes Balears entén que aquest
compromís normalitzador s'ha de donar en els següents camps
específics:
1.- En matèria de Funció Pública s'ha d'instar el Govern
de l'Estat que continuï aprofundint en l'aplicació, en totes les
convocatòries de selecció de personal dependents de l'Administració
de l'Estat, de l'article 19 de la Llei sobre mesures de reforma de la
funció pública.
2.- S?ha d'instar perquè el Govern de l'Estat continuï
promovent totes les mesures necessàries amb l'objecte que els
funcionaris de l'Administració perifèrica de l'Estat tenguin un
coneixement adequat de la llengua pròpia de la Comunitat
Autònoma. Aquestes mesures s'haurien de prendre tant en l'àmbit de
l'Administració perifèrica de l'Estat a les Illes Balears, com en les
empreses públiques establertes en el territori de la Comunitat
Autònoma.
3.- S'ha d'instar perquè tots els impresos i formularis
administratius que utilitzin els serveis públics dependents del
Govern de l'Estat en la seva actuació a les Illes Balears, que per la
seva naturalesa així ho permeti, estiguin redactats en les dues
llengües oficials.
4.- S'ha d'instar perquè tots els anuncis oficials publicats
per l'Administració perifèrica de l'Estat a les Illes Balears ho siguin
en els dos idiomes oficials.
5.- S'ha d'instar perquè les campanyes oficials amb difusió
en l'àmbit de les Illes Balears i que es realitzin a través dels mitjans
de comunicació social, s'efectuïn en les dues llengües oficials.
6.- S'ha d'instar perquè els rètols i cartells d'informació
pública sobre activitats o actuacions dels diferents departaments
ministerials a les Illes Balears es facin emprant les dues llengües
oficials. Així mateix perquè en totes les dependències de
l'Administració perifèrica de l'Estat i les empreses públiques de les
Illes Balears, la retolació informativa es realitzi en les dues llengües
oficials.
7.- S'h d'instar perquè, en el marc de la promoció de la
cultura espanyola, el Govern de l'Estat tengui en compte les
institucions autonòmiques de les Illes Balears per a comprometre's
a incloure aquelles manifestacions teatrals, cinematogràfiques,
musicals, literàries i artístiques en general, el vehicle de les quals
sigui la llengua pròpia d'aquesta comunitat autònoma.
Palma, a 12 de gener del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El milà reial és au d'escassa presència al conjunt de
l'àrea catalana (País Valencià, Catalunya i les Illes Balears). Els
estudis consultats indiquen que al País Valencià no se'n coneix cap
exemplar, només algunes parelles s'han observat en pas migratori.
A Catalunya, fa cinc anys s'havien identificat entre 5 i 10 parelles
nidificants; en l'actualitat no es coneix quants d'exemplars
nidificants s'hi mantenen.
A les Illes Balears sembla que ja només nidifica a
Menorca, mentre que a Mallorca ha sofert una important
regressió. A Menorca, fa dotze anys es va calcular la presència
d'unes 130 parelles de milà reial, amb nidificació a l'illa. Sens
dubte, la població de milans reials més important de la
mediterrània occidental. A principis dels anys noranta, alarmats
davant el visible descens de la població, es va fer un nou estudi i
es calculà la presència de 30 parelles que criaven a Menorca, amb
un descens notable. En 1995 se sap que les parelles no superen la
dotzena. La regressió de la població de milans reials a Menorca és
evident i d'alt risc. Els ornitòlegs expliquen que quan una espècie
ha baixat de les 20 parelles en un territori, el perill de desaparició
és molt gran. A Menorca ( i a les Illes Balears), el perill de
l'estinció dels milans reials és cert, la recuperació de la seva
població estabilitzada a uns nivells òptims no està ja assegurada.
Això no obstant, és deure de l'Administració l'adopció de mesures
urgents de protecció amb l'objectiu d'afavorir la recuperació de la
població de milà reial a l'illa de Menorca.
A partir dels estudis efectuats a l'illa de Menorca, tant
per l'IME com pel GOB, com per ornitòlegs de reconegut prestigi,
se sap que les principals causes de la desaparició dels milans reials
són les torres elèctriques, el verí escampat al voltant de les cases
dels llocs i el verí acumulat pel consum d'animals morts
enverinats.
A tal efecte, tractant-se d'una espècie qualificada com
d'interès especial per estar inclosa en l'Annex II del Catàleg
nacional d'espècies amenaçades, aprovat pel Reial Decret
439/1990, de 30 de març, és obligat per l'Administració
autonòmica redactar un pla de maneig. Així ho diu en el punt 6 de
l'article 31 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels
espais naturals i de la flora i fauna silvestre: "Correspon a les
comunitats autònomes l'elaboració i aprovació dels plans de
recuperació, conservació i maneig, que inclouran, en el seu cas,
entre les seves determinacions l'aplicació d'alguna de les figures
de protecció contemplades en el títol III de la present llei, referida
a la totalitat o a una part de l'hàbitat en què viu l'espècie,
subespècie o població".
Per tots aquests motius i atès que l'illa de Menorca ha
estat declarada per la Unesco Reserva de biosfera i que aquesta
declaració implica un compromís davant nosaltres mateixos i
davant la comunitat internacional de protecció del medi natural i
de la flora i fauna silvestres i atès que el Tribunal Constitucional
-mitjançant sentència 102/1995, de 26 de juny- ha escampat els
dubtes sobre la constitucionalitat de la Llei 4/1989, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a complir amb les seves obligacions i a redactar un pla de
conservació, protecció i maneig del milà reial a l'illa de Menorca
en el qual figuri l'aplicació de les mesures de protecció
contemplades en el títol III de la Llei 4/1989 a les àrees de
nidificació del milà.
Palma, a 17 de gener del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
RGE núm. 349/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a pla per a la conservació dels
béns d'interès cultural de les Illes Balears, amb qualificació de
tramitació davant comissió (Mesa de 25 de gener del 1996).
Palma, a 25 de gener del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
La nostra comunitat autònoma és la que presenta un major
nombre d'elements del patrimoni històric declarats Bé d'interès
cultural. Més de 2.500 declaracions de BIC que representen el 30%
de les declaracions del conjunt de l'Estat espanyol.
Entre els avantatges que tenen els propietaris de
determinats elements declarats Bé d'interès cultural es contemplen
exempcions fiscals, accés preferent a crèdits oficials. Avantatges
que tenen coma finalitat que els propietaris sentin un interès
especial per la protecció del patrimoni històric, arquitectònic,
etnològic, etc.
La normativa de declaració de BIC estableix unes
obligacions molt clares tant per als propietaris com per a les
administracions públiques i, en aquest sentit, els organismes
competents estan autoritzats a intervenir, ja sigui per divulgar i
informar sobre el patrimoni històric i cultural, com per tenir ànsia
de la serva preservació.
La Llei 16/85, de 25 de juny, del patrimoni històric
espanyol, i el Reial Decret núm. 111/86, de 10 de gener, que
desenvolupa parcialment aquesta llei, preveu que en el cas d'una
conservació inadequada d'un bé d'interès cultural, amb un
incompliment clar per part dels propietaris, pot ser causa d'assegurar
la conservació forçosa.
La necessitat imperiosa d'assegurar la conservació
d'aquests béns ens demostra que no és suficient que l'Administració
competent de la protecció del patrimoni històric faci la declaració
de BIC o que iniciï la incoació d'expedients que, en moltes ocasions,
es perllonguen sense final, i no prengui cap altra mesura per
assegurar la conservació d'aquests béns.
Atès que de res no serviria l'expropiació d'un bé d'interès
cultural que està degradat d'una manera irreversible o la recuperació
és impossible, cal ajudar els propietaris a garantir-ne la conservació,
especialment d'aquells dels quals, per les seves característiques, els
propietaris no poden fer cap tipus d'ús.
Atès que la degradació que els béns d'interès cultural han
patit al llarg d'aquests anys, fos quina fos l'Administració competent
en la seva protecció i conservació.
Atès que la Llei 6/94, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció
sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i
d'esports, no contempla, en la seva dotació econòmica, del
finançament d'actuacions tendents a la protecció i conservació del
patrimoni històric.
És per això que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears presenta la següent proposició no de llei.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a col•laborar amb els consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera per elaborar un Pla
balear per a la conservació dels béns d'interès cultural, en el qual,
d'acord amb els propietaris, es marquin les intervencions que ha de
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realitzar l'Administració per tal de salvaguardar la conservació
d'aquests béns, prioritzant les actuacions sobre aquells que
necessitin d'una intervenció més urgent, i sobre aquells dels quals
no poden treure cap rendiment els propietaris.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a cofinançar els plans insulars per a la
conservació del patrimoni històric.
Palma, a 17 de gener del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 269/96, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu
a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de gener del 1996, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre quins
han estat els criteris de repartiment dels fons europeus lligats al
programa Leader II.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a sol•licitud de creació d'una comissió no
permanent d'investigació.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de gener del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 280/96,
presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, mitjançant el qual se sol•licita la creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre l'actuació del Govern en relació amb
la societat Ibasan i la seva activitat, obres realitzades,
contractacions, subcontractacions, etcètera; i acordà incloure aquest
tema en l'ordre del dia d'una propera sessió plenària.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a sol•licitud de creació d'una comissió no
permanent d'investigació.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de gener del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 282/96,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se
sol•licita la creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre
la gestió de l'empresa pública Ibasan; i acordà incloure aquest tema
en l'ordre del dia d'una propera sessió plenària.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger..
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