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BN) RGE núm. 2369/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de
dipòsits d'aigua aprovats amb la finalitat de lluita i prevenció d'incendis forestals.

953

BO) RGE núm. 2370/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides durant els anys 1992 i 1993 al Club Deportivo S'Arracó.

953

BP) RGE núm. 2391/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
i quantitats invertides a Menorca durant l'any 1995 en relació a l'1% de patrimoni.

953

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2200/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a contingut
de l'"ampli programa d'activitats" organitzat pel Govern per commemorar el Dia Internacional de la Dona a Menorca.

955

B) RGE núm. 2201/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actes
programats a l'illa de Menorca amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

955

C) RGE núm. 2226/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a joves menorquins que han pogut gaudir de les instal•lacions d'es Torretó, Biniparratx i sa torre de Son Ganxo entre
novembre de 1995 i abril de 1996.

955

D) RGE núm. 2227/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a repoblació de conills a l'illa de Menorca.

955

E) RGE núm. 2228/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a si subvencionarà el Govern Balear el desplaçament dels pagesos de Mallorca per a l'adquisició dels productes
fitosanitaris per a patates oferts per l'empresa Serveis de Millora Agrària, S.A.

955

F) RGE núm. 2229/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a obres d'adequació de la Sala d'Audències del Claustre del Carme per a utilització de la delegació del Conservatori de
Música a Menorca.

955

G) RGE núm. 2230/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a obertura de les instal•lacions d'es Torretó, Biniparratx i sa torre de Son Ganxo, a Menorca, entre novembre de 1995
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H) RGE núm. 2232/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a atenció al públic de l'oficina de la Direcció General de Joventut a Maó.
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I) RGE núm. 2242/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
dels decrets d'aplicació de la LEN en matèria d'alzinars.
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J) RGE núm. 2243/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alta fiscal de les
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K) RGE núm. 2245/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost total de les
inversions a les finques de ses Garrigues d'Amunt de Sencelles.
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L) RGE núm. 2246/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la transformació
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N) RGE núm. 2248/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió a ses Garrigues
d'Amunt de Sencelles.
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O) RGE núm. 2271/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a obres d'ampliació de la carretera Santa Margalida-Can Picafort.
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P) RGE núm. 2302/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a opinió de la
Conselleria d'Agricultura sobre la promoció dels refugis de caça.
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Q) RGE núm. 2303/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actuacions
davant els pesquers italians que calen xarxes de deriva il•legals.
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R) RGE núm. 2305/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de protecció
civil cas de produir-se un accident nuclear.
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S) RGE núm. 2335/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a criteris per accés als llocs de feina d'empreses públiques.
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T) RGE núm. 2337/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
d'ampliació de la carretera Santa Margalida-Can Picafort.
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U) RGE núm. 2343/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a autorització
de la Conselleria d'Agricultura a les obres d'ampliació de la carretera Santa Margalida-Can Picafort.
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V) RGE núm. 2385/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions perquè els
apartaments turístics facin ús de calentadors elèctrics.

957

X) RGE núm. 2386/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aptituds dels guies
turístics amb contractats de "tour operators" d'altres països.
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Y) RGE núm. 2387/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tala de pins a Can
Guillem a Santa Agnès de Corona.
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Z) RGE núm. 2388/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici de les
obres d'il•luminació al port de Ciutadella.

958

AA) RGE núm. 2389/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a borses
de contractació a les oficines d'informació juvenil.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 2301/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a reglament regulador de l'exercici de la professió de guia
turístic i director d'hotel.
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B) RGE núm. 2307/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi energètic al sector de serveis de les Illes Balears.
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C) RGE núm. 2308/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'un allotjament protegit (pis tutelat) a Ciutadella.

959

D) RGE núm. 2336/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla integral d'atenció a la immigració internacional.

960

E) RGE núm. 2374/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a potencial d'estalvi energètic i del rendiment d'energies netes.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2306/96, dels grups parlamentaria Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i Mixt, relativa
a comerç just i solidari
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3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a composició de la Comissió no permanent per a l'estudi i l'elaboració de propostes d'actuació per a resoldre el problema
de l'aigua.
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B) Relativa a composició de la Comissió no permanent encarregada de redactar un informe-estudi sobre l'abast competencial de les
comunitats autònomes.
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C) Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2041/96.

963

4. INFORMACIONS
A) Relativa a admissió a tràmit pel Congrés dels Diputats de la Proposició de Llei de règim fiscal i econòmic especial de les Illes
Balears.

963

B) Relativa a admissió a tràmit pel Congrés dels Diputats de la Proposició de Llei per la qual passa a denominar-se oficialment Illes
Balears la província de Balears.

963
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C) Bases de la convocatòria per cobrir mitjançant proves selectives una plaça en règim de contractació laboral d'un responsable de
l'àrea de desenvolupaments per al servei d'informàtica del Parlament de les Illes Balears.

963

D) Bases de la convocatòria per cobrir mitjançant proves selectives una plaça en règim de contractació laboral d'un administrador
de l'entorn ofimàtic per al servei d'informàtica del Parlament de les Illes Balears.
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2. COMISSIONS
PARLAMENT

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

2.5. INFORMACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

Relativa a constitució de la Comissió no permanent
encarregada de redactar un informe-estudi sobre l'abast
competencial de les comunitats autònomes i elecció de la Mesa de
la comissió esmentada.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 d'abril del 1996, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament del
Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm. 2244/96,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avaluació impacte
ambiental. Valoració econòmica del medi ambient i gestió pública.

A)

Dia 27 de març del 1996 tengué lloc la constitució de la
comissió de referència.
La Mesa de l'esmentada comissió, un cop efectuades les
votacions corresponents, quedà constituïda de la manera següent:
President: Hble. Sr. Antoni Marí i Calbet.
Vice-president: Hble. Sr. Francesc Quetglas i Rosanes.
Secretària: Hble. Sra. Joana Aina Vidal i Burguera.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació
B)
Relativa a constitució de la Comissió no permanent per
a l'estudi i l'elaboració de propostes d'actuació per a resoldre el
problema de l'escasses d'aigua.
Dia 27 de març del 1996 tengué lloc la constitució de la
comissió de referència.
La Mesa de l'esmentada comissió, un cop efectuades les
votacions corresponents, quedà constituïda de la manera següent:
President: Hble. Sr. Alexandre Pax i Dolz del Castellar.
Vice-president: Hble. Sr. J. Francesc Triay i Llopis.
Secretari: Hble. Sr. Andreu Charneco i Fidel.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Palma, a 24 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveu l'article 125 i següents del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenta la següent Proposició de Llei.
Proposició de llei d'avaluació de l'impacte ambiental
Exposició de motius
El medi és un recurs per a la producció de bens i de
serveis mitjançant els seus aspectes quantitatius i qualitatius, l'aigua,
els boscos, el sòl, els recursos pesquers,... són elements bàsics i
reconeguts en la producció. A la vegada la qualitat del medi, el
paisatge, la qualitat de l'aigua, de l'aire, són elements que intervenen
en la posada en marxa i la producció de determinades activitats,
com és el cas del turisme. Hi ha també altres aspectes, com és
l'utilització del medi físic com a receptor dels residus dels processos
econòmics de producció i consum, tot açò per una banda.
Per altra, el medi natural té una demanda com a producte
acabat de consum, la satisfacció de la qual forma part de la qualitat
de vida com a un component més de les necessitats humanes.
Aquesta demanda pren cada vegada més valor dins les nostres
economies. Hi ha una demanda social d'espais verds, de preservació
d'espais naturals, de gaudir del paisatge, de millorar el medi de les
ciutats, paral.lelament a la demanda de millors condicions
econòmiques.
L'assignació de recursos naturals a una determinada
activitat econòmica condiciona l'evolució d'altres possibles, en part
per les interrelacions econòmiques, en part pels costos externs que
una en concret pot generar, i a vegades fins i tot per les
incompatibilitats.
Els recursos naturals i el medi formen part del conjunt de
dotacions, limitades totes elles, de les quals disposa la societat, i que
són susceptibles d'usos alternatius.
La ciència econòmica es defineix com l'estudi dels
processos pels quals la societat distribueix els seus recursos.
L'anàlisi econòmica dona informació sobre les implicacions d'usos
diferents dels recursos disponibles, és a dir, l'impacte econòmic de
polítiques alternatives.
Per aquests fets no es pot plantejar la conservació del medi
i el creixement com una dicotomia, sinó que tot dos aspectes formen
part del mateix fenomen d'evolució i desenvolupament econòmic.
El medi apareix intrínsecament lligat a la planificació econòmica
global i a la pressa de decisions quotidianes. Es tracta de projectes
multi-objectius en els quals es conjuguen el creixement econòmic
i la qualitat del medi.
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Ara bé, l'inclusió del medi en l'anàlisi econòmica en
general, i en l'avaluació de projectes en particular, concretament
la valoració dels costos socials i els valors ambientals, no solen ser
comptabilitzat en la seva justa mesura. I en aquest context és
necessari i urgent que l'administració arbitri les mesures
necessàries per a l'avaluació i la consideració dels aspectes
implicats en la utilització del medi ambient.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovà el
Decret nombre 4 en data de 23 de gener de 1986, d'implantació i
regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental. La decisió
d'aquesta aprovació coincideix sensiblement amb l'aprovació pel
Consell de les Comunitats Europees, dia 27 de juny de 1985 de la
Directriu sobre Avaluació de les Incidències de certs projectes
públics i provats sobre el Medi Ambient".
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Article 4.- Contingut. Els projectes als que es refereix
l'article 2, hauran d'incloure un estudi d'avaluació d'impacte
ambiental que contindrà les següents dades:
- Descripció del projecte i les seves accions.
- Examen d'alternatives tècnicament viables i justificació
de la solució adoptada.
- Inventari ambiental i descripció de les interaccions
ecològiques i ambientals claus.
- Identificació i valoració d'impactes, tant en la solució
proposada com en les seves alternatives.
- Establiment de mesures protectores i correctores.

Encara en aquesta data no s'havia aprovat a l'Estat cap
normativa específica al respecte, i així es justifica al preàmbul del
Decret, que la normativa desenvolupada a la Comunitat Autònoma
de les Illes balears, és provisional i progressiva, i obre un període
d'experimentació i correcció previ a la reglamentació definitiva.
A l'article 6, assenyala "durant la vigència de les Normes
Provisionals, les Conselleries, i els Organismes afectats han de
remetre a la Comissió Permanent de la Comissió Balear de Medi
Ambient les observacions, suggerències i propostes que considerin
convenients per a millorar-ne el contingut i completar o modificar
les relacions d'actuacions que s'han d'avaluar.
El Grup Parlamentari Socialista creu ja necessari avui,
per tot el que s'ha exposat a l'inici, comptar amb una
reglamentació més rigorosa, més ajustada no sols a les Directrius
Europees, sinó també i sobretot a les necessitats i característiques
del nostre territori, al fet específic de la insularitat i a la realitat
econòmica del nostre present i futur, i presenta una proposició de
llei , de nova avaluació d'impacte ambiental, a partir de les
següents propostes, respecte al Decret 4/86, de 23 de gener del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Programa de vigilància ambiental.
- Document de síntesi.
Article 5.- Descripció del projecte i les seves accions,
inclourà:
- Localització.
- Relació de totes les accions inherents a l'actuació de que
es tracti, susceptibles de produir un impacte sobre el medi ambient,
mitjançant examen detallat tant de la seva fase de realització com
del seu funcionament.
- Descripció dels materials a utilitzar, sòl a ocupar, i altres
recursos naturals afectats per l'execució del projecte.
- Tipus, quantitats, composició dels residus, les emissions
o afluents i qualsevol altre element derivat de l'actuació, tant de
tipus temporal com permanent.

Capítol I. L'avaluació de l'impacte ambiental i el seu contingut.

- Un examen de les diferents alternatives tècnicament
viables i una justificació de la solució proposada.

Article 1.- Es objecte de la present Llei la regulació dels
Estudis d'Avaluació de l'Impacte Ambiental. Conjunt d'estudis i
sistemes tècnics, que permetin identificar, classificar, estudiar,
interpretar i prevenir, els efectes directes i indirectes d'un projecte,
sobre la salut, el benestar i l'entorn.

- Una descripció de les exigències previsibles en el temps,
en ordre a la utilització del sòl i altres recursos naturals, per a cada
alternativa examinada.

Article 2.- La present Llei s'aplicarà als projectes públics
o privats consistents en la realització d'obres, instal.lacions, o
qualsevol altra activitat de les enumerades a l'annex.
Article 3.- L'avaluació de l'impacte ambiental té que
incloure, al menys, l'estimació dels efectes sobre la població
humana, la fauna, la flora, la vegetació, el sòl, el subsòl, l'aigua,
l'aire, el clima, el paisatge i l'estructura i funció dels ecosistemes
presents a l'àrea previsiblement afectada. Així mateix, inclourà
també l'estimació de l'incidència que el projecte, obra o activitat,
té sobre els elements que componen el Patrimoni HistòricoArtístic, sobre les relacions socials i les condicions de descans
públic, tals com renous, vibracions, olors i emissions lluminoses,
i la de qualsevol altra incidència ambiental derivada de la seva
execució.

Article 6.- Inventari ambiental i descripció de les
interaccions ecològiques i ambientals claus, inclourà:
- Estudi de l'estat del lloc i de les seves condicions
ambientals abans de la realització de l'obra, així com dels tipus
existents d'ocupació de sòl i aprofitaments d'altres recursos naturals,
tenint en compte les activitats preexistents.
- Identificació, cens, inventari, quantificació i, en el seu
cas, cartografia, de tots els aspectes ambientals definits a l'article 3,
que puguin ser afectats per l'actuació projectada.
- Descripció de les interaccions ecològiques i la seva
justificació.
- Delimitació i descripció cartografiada del territori o
conca espacial afectada pel projecte per cadascun dels aspectes
ambientals definits.
- Estudi comparatiu de la situació ambiental actual i
futura, amb i sense l'actuació derivada del projecte objecte
d'avaluació, per a cada alternativa examinada.
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Article 7.- Identificació i valoració de l'impacte. S'inclourà
l'identificació i valoració dels efectes notables previsibles de les
activitats projectades sobre els aspectes ambientals indicats a
l'article 3, per a cada alternativa examinada.
Necessàriament, la identificació dels impactes
ambientals derivarà de l'estudi de les interaccions entre les accions
derivades del projecte i les característiques especifiques dels
aspectes ambientals afectats en cada cas concret.
Es distingiran els efectes positius dels negatius; els
temporals dels permanents; els simples dels acumulatius i
sinèrgics; els directes dels indirectes; els reversibles dels
irreversibles; els recuperables dels irrecuperables; els periòdics
dels d'aparició irregular; els continus, dels discontinus.
S'indicaran els impactes ambientals compatibles,
moderats, severs i crítics a preveure com a conseqüència de
l'execució del projecte.
La valoració d'aquests efectes, quantitativa si és
possible, o qualitativa, expressarà els indicadors o paràmetres
utilitzats, emprant sempre que sigui possible normes i estudis
tècnics de general acceptació, que establesquin valors límit o guia,
segons els diferents tipus d'impacte. Quan l'impacte ambiental
superi el límit admissible, s'hauran de preveure les mesures
protectores o correctores que el rebaixin a un nivell inferior als
límits establerts. Si no és possible la correcció i resulten afectats
elements ambientals valuosos es procedirà a la recomanació de
l'anul.lació o substitució de l'acció causant d'aquests efectes.
Indicaran els procediments utilitzats per conèixer el grau
d'acceptació o rebuig social de l'activitat, així com les
implicacions econòmiques dels seus efectes ambientals.
Detallaran les metodologies i processos de càlcul
utilitzats en l'avaluació o valoració dels diferents impactes
ambientals, així com la fonamentació científica d'aquesta
avaluació.
Es jerarquitzaran els impactes ambientals identificats i
valorats, per a conèixer la seva importància relativa. Així mateix,
s'efectuarà una avaluació global que permeti adquirir una visió
integrada i sintètica de l'incidència ambiental del projecte.
Article 8.- Proposta de mesures protectores i correctores
i programa de vigilància ambiental. S'indicaran les mesures
previstes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals
negatius significatius, així com les possibles alternatives existents
a les condicions inicialment previstes en el projecte. Amb aquesta
finalitat:
- Es descriuran les mesures adequades per atenuar o
suprimir els efectes ambientals negatius de l'activitat, tant els
referents al disseny com a l'ubicació, com als procediments
d'anticontaminació, depuració, i dispositius genèrics de protecció
del medi ambient.
- En defecte de les anteriors mesures, aquelles altres
dirigides a compensar els efectes negatius assenyalats, a ser
possible amb accions de restauració, o de la mateixa natura i
efecte contrari al de l'acció a emprendre.
- El programa de vigilància ambiental establirà un
sistema que garanteixi el compliment de les indicacions i mesures,
protectores i correctores, contingudes a l'estudi d'avaluació de
l'impacte ambiental.

Article 9.- Document de síntesi. Tindrà el següent
contingut:
- Conclusions relatives a la viabilitat de les actuacions
proposades.
- Conclusions relatives a l'examen i elecció de les
alternatives.
- La proposta de mesures correctores i el programa de
vigilància en la fase d'execució de l'activitat projectada i en el seu
funcionament.
Article 10.- Equip redactor. Ateses la complexitat i
multiplicitat dels elements integrants en un estudi d'avaluació de
l'impacte ambiental, l'equip redactor ha de ser constituït per experts
en les diferents matèries que entren en joc a l'entorn ambiental.
Capítol II. Procediment.
Article 11.- Consultes. Amb l'objecte de facilitar
l'elaboració de l'estudi d'avaluació de l'impacte ambiental i quan es
consideri que pot resultar d'utilitzat per a la realització del mateix,
l'Administració posarà a disposició del titular del projecte els
informes i qualsevol altre documentació que estigui al seu abast.
A tals efectes, la persona física o jurídica, pública o
privada, que tengui el propòsit d'executar un projecte citat a l'annex
de la Llei, posarà en coneixement de la Comissió Balear de Medi
Ambient la seva intenció, presentant una Memòria-resum que
assenyali les característiques més significatives del projecte a
realitzar.
Article 12.- Tramitació de les consultes. En el termini de
10 dies, comptats des de la presentació de la Memòria-resum, la
Comissió Balear de Medi Ambient podrà efectuar consulta a les
persones, administracions i institucions que poguessin resultar
afectades per a l'execució del projecte en relació a l'avaluació de
l'impacte ambiental que, a judici de cadascuna, es derivi d'aquest,
perquè en el termini de 30 dies puguin presentar les al.legacions,
indicacions o propostes, que estimin convenients.
Rebudes les contestes a les consultes de la Comissió
Balear de Medi Ambient, aquesta, en el termini de 20 dies, facilitarà
al titular del projecte el seu contingut, així com la consideració dels
aspectes més significatius que ha de tenir-se en compte en la
realització de l' Estudi d'Avaluació de l'Impacte Ambiental.
Article 13.- Remissió de l'expedient. Els projectes que
s'hagin de sotmetre a Declaració d'Impacte Ambiental es
presentaran davant l'òrgan administratiu amb competència
substantiva en la matèria, excepte els instruments d'ordenació del
territori, que es presentaran davant la Comissió Balear de Medi
Ambient abans de presentar-se a l'òrgan competent per a la seva
aprovació definitiva.
Amb caràcter previ a la resolució administrativa que
s'adopti per a la realització o, en el seu cas, autorització de l'obra,
instal.lació o activitat que es tracti, l'òrgan competent remetrà
l'expedient a la Comissió Balear de Medi Ambient, acompanyat en
el seu cas, de les observacions que trobi oportunes, a l'objecte de
que aquesta formuli una Declaració D'Impacte, on es determinen les
condicions que han d'establir-se per a l'adequada protecció del medi
ambient i els recursos naturals.
L'òrgan competent per a l'aprovació definitiva dels
instruments d'ordenació del territori subjectes a Declaració
D'Impacte Ambiental exigirà aquesta per a la seva admissió a
tràmit.
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Article 14.- Informació Pública.
1.- L'estudi d'avaluació d'impacte ambiental serà
sotmetrà a informació pública.
2.- L'estudi d'avaluació d'impacte ambiental serà sotmès,
dins el procediment aplicable per l'autorització o realització del
projecte al que correspongui, i conjuntament amb aquest, al tràmit
d'informació pública i altres informes que en aquell sentit
estableixin.
3.- Si en el procediment propi de l'autorització del
projecte , no fos previst el tràmit d'informació pública, la
Comissió Balear de Medi Ambient procedirà directament a
sotmetre l'estudi d'avaluació de l'impacte ambiental al tràmit de
la informació publica per a un termini de 30 dies hàbils, perquè se
consideri afectat d'alguna manera per la realització del projecte,
puguin fer les observacions pertinents. L'anunci d'aquest tràmit
serà publicat en el BOCAIB.
4.-El dret ciutadà a participar en la fase d'informació
pública es garantirà sempre i de forma suficient.
Article 15.- Ampliació de l'estudi. Abans d'efectuar la
Declaració de l'Impacte, la Comissió Balear de Medi Ambient
podrà indicar al titular del projecte els aspectes en que, en el seu
cas, l'Estudi ha de ser completat, fixant un termini de 20 dies pel
seu compliment.
Article 16.- Declaració d'Impacte Ambiental.
La Declaració de l'Impacte Ambiental determinarà, als sols
efectes ambientals, la conveniència o no de realitzar el projecte i,
en el cas afirmatiu, fixarà les condicions en que ha de realitzar-se.
En cas contrari, exigirà que es modifiqui el mateix o s'utilitzin
tecnologies alternatives, o proposarà una altra localització, o el
qualificarà de negatiu si les alteracions previsibles no se
consideren admissibles.
Les condicions, a més de contenir especificacions
concretes sobre protecció del medi ambient formarà un tot
coherent amb les exigides per a l'autorització del projecte;
s'integraran en el seu cas, amb les previsions contingudes en els
plans ambientals existents; i faran referència a la necessitat de
salvaguarda dels ecosistemes i a la seva capacitat de recuperació.
Les condicions a que es refereix el paràgraf primer
d'aquest article hauran d'adaptar-se a les innovacions aportades pel
progrés científic i tècnic que alterin l'activitat autoritzada, excepte
que per la seva incidència en el medi ambient resulti necessària
una nova Declaració d'Impacte.
La Declaració d'Impacte Ambiental inclourà les
prescripcions pertinents sobre la forma de realitzar el seguiment
de les actuacions, de conformitat amb el programa de vigilància
ambiental.
La Comissió Balear de Medi Ambient podrà també
adoptar alguna de les següents decisions:
- Retornar l'Estudi al promotor, si troba que no
existeixen elements de judici suficients per a prendre una decisió
respecte a l'actuació projectada.
- Retornar el procediment a la fase d'informació pública,
reiterar-la, si es considera que en la fase d'ampliació de l'Estudi
s'han introduït novetats de suficient importància que facin
aconsellable el seu coneixement públic.
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Article 17.- Remissió de la Declaració d'Impacte
Ambiental.
En el termini dels 30 dies següents a la recepció de l'expedient a que
es refereix l'article 14, la Declaració d'Impacte Ambiental serà
remés a l'òrgan de l'Administració que ha de dictar la resolució
administrativa d'autorització del projecte o d'aprovació definitiva
dels instruments d'ordenació del territori.
Article 18.- Resolució de discrepàncies. En cas de manca
d'acord entre l'òrgan amb competència substantiva i la Comissió
Balear de Medi Ambient respecte de la conveniència d'executar el
projecte sobre el contingut de les condicions assenyalades en la
Declaració d'Impacte Ambiental, resoldrà el Govern.
Article 19.- Notificació de les condicions de la Declaració
de l'Impacte Ambiental.
Si el procediment de l'atorgament de l'autorització
substantiva està prevista la prèvia notificació de les condicions al
peticionari, aquesta serà extensiva al contingut de la Declaració de
l'Impacte.
Article 20.- Publicació. La Declaració d'Impacte
Ambiental es farà pública en tot cas.
Capítol III. Vigilància i responsabilitat.
Article 21.- Correspon als òrgans competents per raó de
la matèria, facultats per atorgar l'autorització del projecte, el
seguiment i la vigilància del compliment del que s'ha establert a la
Declaració D'Impacte Ambiental. Sense perjudici del que s'ha
exposat, la Comissió Balear de medi Ambient podrà recollir
informació d'aquests al respecte, així com podrà efectuar les
comprovacions necessàries per a verificar el seu compliment.
Article 22.- Objectius de la vigilància. La vigilància de
que s'estableix a la Declaració d'Impacte tendrà com a objectius:
- Comprovar, que en relació al medi ambient, l'activitat es
realitzi d'acord amb el projecte i segons les condicions en que
s'hagués autoritzat.
- Determinar l'eficàcia de les mesures de protecció
ambiental contingudes a la Declaració d'Impacte.
- Verificar l'exactitud i correcció de l'Avaluació de
l'Impacte Ambiental.
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Article 23.- A tots els efectes i, en especial als de
vigilància i seguiment del compliment de la Declaració d'Impacte
Ambiental, el condicionat d'aquesta, tendrà el mateix valor i
eficàcia que la resta del condicionat de l'autorització.
Article 24.- Fiances. En els supòsits que el projecte o el
condicionat ambiental proposin mesures correctores, i en tot cas
pel programa de vigilància ambiental, les Declaracions d'Impacte
Ambiental podran exigir les oportunes fiances que garanteixin la
seva execució. Aquestes fiances es constituiran a favor de la
Comissió Balear de Medi Ambient, davant els òrgans competents
dels Consells Insulars, en qualsevol de les modalitats previstes en
la normativa sobre contractació administrativa, i en quantia
suficient per cobrir l'import de l'implantació d'aquelles mesures
correctores o el compliment del programa de vigilància ambiental.

Article 27.- Confidencialitat dels informes. Al realitzar
l'Estudi d'Avaluació d'Impacte Ambiental, l'Administració
respectarà la confidencialitat de les informacions facilitades pel
titular del projecte o activitat, d'acord amb les disposicions sobre
propietat industrial i amb la pràctica jurídica en matèria de secret
industrial i comercial, tenguin en compte, en tot cas, la protecció de
l'interès públic.
El titular del projecte o activitat podrà indicar quins
aspectes de la informació continguda a l'Estudi d'Avaluació
d'Impacte Ambiental considera de transcendència comercial i
industrial, i que la seva difusió podria causar-li perjudicis.
Però l`Administració decidirà sobre la informació que,
d'acord amb la legislació vigent, està exceptuada del secret
comercial o industrial i sobre l'emparada per la confidencialitat.

Les fiances se constituiran en el termini previst en el
projecte o en el condicionat per a la implantació de les mesures
correctores, i es pot aplicar successivament, a les fases de
construcció, explotació i abandonament, si s'haguessin previst.

Disposició Final Primera.-S'autoritza al Govern de la
Comunitat Autònoma perquè dicti les disposicions necessàries per
a l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta Llei.

Les fiances per al compliment del programa de
vigilància ambiental es constituiran, com a mínim, per anualitats
complertes.

Disposició final Segona. La present Llei entrarà en vigor
al dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els projectes no podran executar-se fins que no s'hagin
constituït les fiances. Els Consells Insulars, comunicaran
immediatament aquesta constitució a la Comissió Balear de Medi
Ambient, que a la vegada ho comunicarà a l'òrgan amb
competència substantiva, i ambdós adoptaran les mesures
pertinents perquè l'execució del projecte es realitzi degudament.
Article 25.- Suspensió d'activitats. Si un projecte o
instrument, dels sotmesos obligatòriament al procediment
d'Avaluació d'Impacte Ambiental comences a executar-se sense
el compliment d'aquest requisit, serà suspesa la seva execució a
requeriment de la Comissió Balear de Medi Ambient o els
Consells Insulars, sense perjudici de qualsevol possible
responsabilitat.
Així mateix podrà acordar-se la suspensió quan es donin
alguna de les següents circumstàncies:
- Ocultament de dades, o el seu falsejament o
manipulació intencionada en el procediment d'Avaluació.
- Incompliment o transgressió de les condicions
ambientals imposades per a l'execució del projecte.
El requeriment dels Consells Insulars o de la Comissió
Balear de Medi Ambient, pot ser acordada d'ofici o a instàncies de
part, una vegada justificats els supòsits a que es refereixen els
apartats assenyalats.
Article 26.- Responsabilitat. Quan l'execució dels
projectes als que es refereix la present Llei, produeixin una
alteració negativa respecte a les previsions de l'Estudi d'Avaluació
de l'Impacte Ambiental, o una alteració de la realitat física i
biològica, el titular haurà de procedir a la restitució de les
mateixes en la forma en que disposi la Comissió Balear de Medi
Ambient. A tals efectes podrà imposar sancions coercitives
successives fins a 50.000 pessetes cadascuna, sense perjudici de
la possible execució subsidiària de la pròpia administració.
Es requerirà a l'infractor fixant-li un termini variable
d'un a tres mesos, en atenció a les circumstàncies concurrents i a
la realitat física a restituir, per a l'execució de l'operacions
relatives a la citada restitució.
En qualsevol cas, el titular del projecte haurà
d'indemnitzar els danys i perjudicis causats. La valoració dels
mateixos la realitzarà la Comissió Balear de Medi Ambient, amb
intervenció de l'òrgan que tengui la competència substantiva,
prèvia taxació contradictòria quan el titular del projecte presenti
la seva disconformitat amb aquella.
En el cas de que les obres de restitució no es realitzin
voluntàriament, podran realitzar-se per part de l'Administració en
execució subsidiària, a costa de l'obligat.
Les despeses d'execució subsidiària, sancions i
indemnitzacions per danys i perjudicis podran ser exigides per la
via de constrenyiment.

Palma, 15 de abril de 1996
El Portaveu:
J. Francesc Triay Llopis.
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3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2384/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a debat de la Memòria dels consells insulars sobre gestió
de competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat
corresponent a l'exercici del 1994 (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2393/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a debat de la Memòria dels consells insulars sobre
gestió de competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat
corresponent a l'exercici del 1994 (Mesa de 24 d'abril del 1996).
Palma, a 24 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les següents Propostes de Resolució, com a
conseqüència del debat de la Memòria dels consells insulars sobre
gestió de competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat
corresponent a l'exercici del 1994.
1.- El Parlament de les Illes Balears, considera
insuficients i insatisfactòries les memòries dels Consells Insulars
sobre la gestió de competències en matèria d'urbanisme i
habitabilitat, que en alguns casos aporten dades, però que no
plantegen en termes polítics cap de les insuficiències reals de la
gestió urbanística, ni fan cap proposta en matèria d'ordenació, ni
de reforma legislativa ni reglamentària.
2.- El Parlament de les Illes Balears, considera
insuficient i insatisfactòria la comunicació del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per no existir cap tipus
de valoració pròpia sobre la gestió urbanística dels consells
insulars, cap valoració sobre l'aplicació dels instruments
d'ordenació territorial existents ni de les conseqüències de
l'absència de Directrius d'Ordenació Territorial, ni cap proposta ni
reglamentària ni legislativa per millorar-la.
3.- El Govern en un termini de tres mesos, remetrà al
Parlament un Projecte de Llei, per tal de modificar la Llei
d'Atribució de Competències als Consells Insulars en matèria
d'Urbanisme i Habitabilitat, per tal d'aconseguir que:

5.- El Parlament de les Illes Balears considera insuficients
i insatisfactoris els criteris establerts al Decret 75/89 de 6 de juliol,
per autoritzar edificis, instal•lacions, i usos d'utilitat pública o
d'interès social en sòl urbanitzable no programat sense programa
d'actuació urbanística o en sòl no urbanitzable.
El Govern elaborarà uns nous criteris que permetin obres,
usos i instal•lacions d'utilitat pública en aquests terrenys, i
restringeixin les declaracions d'interès social a aquelles
instal•lacions o edificis per tal que aquestes que no suposin canvi
d'us del sòl, agrícola, ramader o forestal, i contemplin la caducitat
de totes les declaracions.
6.- El parlament de les Illes Balears constata que la
dotació econòmica de la Comunitat Autònoma als Consells Insulars
és insuficient per a dur a terme les competències transferides en
matèria d'urbansime i habitabilitat, i insta al Govern de la Comunitat
Autònoma a incrementar-ne substancialment la transferència anual
per aquest concepte, en tant que no es resolgui el sistema de
finançament definitiu de les mateixes, mitjançant l'increment per llei
anual de Pressuposts del cost efectiu assenyalat a l'article 5.1 de la
Llei 9/90 en una quantia que permeti el desenvolupament dels
serveis d'inspecció, la informatització cartogràfica i de la gestió i
contempli el cost del personal directiu i dels locals administratius.
7.- El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern el
projecte de llei de finançament definitiu de les competències
transferides als consells insulars, i es manifesta contrari a un
finançament definitiu que no suposi una profunda revisió i
actualització del finançament actual.
8.- El Parlament de les Illes Balears constituirà una
Comissió d'estudi sobre disciplina urbanística amb la finalitat de
constatar l'abast del compliment i incompliment de la normativa
urbanística a cadascuna de les Illes i proposarà mesures escaients
per tal de millorar-ne la situació.
9.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de la modificació de l'article 24 de la Llei de Consells Insulars, en
el sentit que el debat anual sobre cadascuna de les competències
transferides esdevingui un debat parlamentari unitari sobre consells
insulars.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a regular les taxes aplicables als diferents tipus
d'expedients urbanístics per subrogació dels consells insulars en les
competències municipals, en els casos d'inhibició d'aquestes
(denúncies de mora).
Palma, 22 d'abril del 1996
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

a) El Ple del Consell Insular exerceixi les competències
d'urbanisme.
b) Siguin suprimides les Comissions Insulars
d'Urbanisme, i la representació i participació del Govern de la
Comunitat en l'exercici d'una competència pròpia dels Consells
Insulars.
4.- El Parlament de les Illes Balears, considera que
l'absència de Directrius d'Ordenació Territorial, dificulta greument
l'actuació coherent dels Consells Insulars en l'aprovació
d'instruments de planejament general municipal.
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B)
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb el
que preveu l'article 169 del reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les següents Propostes de Resolució, com a
conseqüència del debat de la Memòria dels consells insulars sobre
gestió de competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat
corresponent a l'exercici del 1994.
1.- El Parlament de les Illes Balears considera insuficient
el contingut de les memòries remeses pels Consells Insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, en matèria d'urbanisme
i habitabilitat. En concret, la manca d'informació respecte de les
modificacions dels planejaments que suposen canvis en la capacitat
de població o l'oferta turística. Calen aquestes dades perquè el debat
de les memòries urbanístiques esdevingui un debat sobre el moment
urbanístic a les Illes Balears.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta els Consells
Insulars a garantir la representació plural dins les Comissions
Insulars d'Urbanisme, amb participació de totes les forces polítiques
amb presència a cada consell.
3.- El Parlament de les Illes Balears constata que la
presència amb vot dels dos representants del Govern a les
Comissions Insulars d'Urbanisme és supèrflua i innecessària, alhora
que distorsionadora, i insta el Govern a presentar en el termini de
dos mesos un projecte de llei de modificació de la Llei 9/1990,
d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria
d'urbanisme i habitabilitat, que suprimeixi l'article 3.2.
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4.- El Parlament de les Illes Balears rebutja
l'incompliment per part del Govern de la Resolució aprovada pel
parlament dia 2 de novembre del 1993 amb el següent contingut:
"El Govern en el termini de dotze mesos presentarà al
parlament el projecte de llei de sòl rústec que regularà les
edificacions i els usos permesos en aquest tipus de sòl, en el
benentès que ha de garantir la seva funció agrícola, ramadera o
forestal tradicional, i evitar l'especulació urbanística que suposen
determinades parcel•lacions".
I insta el Govern al seu compliment en el termini de tres
mesos.

9.- El Parlament de les Illes balears insta el Govern a
assumir les eventuals conseqüències econòmiques de l'adequació
dels planejaments municipals a la normativa emanada del Govern
Balear (Poot, futures Directrius d'Ordenació Territorial...), tant si
són promogudes pels propis ajuntaments, com si,per subrogació de
competències, les promouen els Consells Insulars.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta a la creació a
cada illa d'una Comissió Mixta Govern-Consell Insular per:
a) estudiar i promoure la desqualificació de sols
urbanitzables imprescindible per garantir el desenvolupament
sostenible que inspira l'aprovació del poot i les hipòtesis d'ordenació
territorial presentades recentment pel Govern Balear.

5.- Aquest projecte de llei de sòl rústec haurà d'establir:
a) Uns criteris més restrictius per a la declaració
d'utilitats públiques i interessos socials, derogant el Decret 75/89
de 6 de juliol.

b) donar resposta a les constatacions contingudes a les
memòries dels Consells Insulars sobre la insuficient dotació
econòmica de la transferència, a fi de revisar aquesta dotació i
proposar, si fa el cas, la modificació corresponent.

b) limitar la permissibilitat dels habitatges en sòl no
urbanitzable, evitant l'allau de construccions actual, avaluat entre
2.000/2.500 any, la majoria il•legals, que provoquen una veritable
urbanització difusa de tot el territori.

c) Estudiar l'abast de la indisciplina urbanística i proposar
mesures per millorar la situació. Cal assolir un ampli consens,
institucional i polític, perquè les mesures disciplinàries sien
veritablement efectives.

6.- El Parlament constata la insuficiència de les
inspeccions referides a l'atorgament de les cèdules d'habitabilitat
i insta els Consells a incrementar-les, donant més rigor a la seva
expedició. Així mateix, el Parlament insta el Govern a dotar
econòmicament els Consells per poder fer front a les despeses per
aquest increment de les inspeccions.
7.- El Parlament insta els Consells Insulars a extremar
les mesures per tal d'assegurar l'aplicació rigorosa de la disciplina
urbanística a cada una de les illes, incrementant en aquest sentit
les actuacions en matèria d'inspecció. Així mateix, el Parlament
insta el Govern a dotar econòmicament els Consells per poder fer
front a les despeses per aquest increment de les inspeccions.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
transferir als Consells Insulars la partida 76000 del programa
4321, dotada amb 31.600.000 pessetes, referida a subvencions per
a redactar planejaments municipals.

Palma, 22 d'abril del 1995
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2223/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, al Govern de la CA, relativa a política del Govern sobre
l'aplicació de la Llei 3/1987, de mesures de foment del patrimoni
històric de les Illes Balears. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2379/96, del Grup Parlamentari Mixt, al Govern
de la CA, relativa a política sanitària del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
Palma, a 24 d'abril 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 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la sobre política del
Govern sobre l'aplicació de la Llei 3/1987, de mesures de foment
del patrimoni històric de les Illes Balears.
Motius: El Govern de les Illes Balears fa uns mesos va
concedir ajuts per un total de 445 milions de pessetes per a la
rehabilitació i restauració de diferents elements del patrimoni
arquitectònic de les Illes Balears. Creiem que aquesta decisió va ser
unilateral i no ajustada a la normativa reguladora vigent, ja que no
va tenir en compte la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució
de competències als consells insulars, en la qual es transferia als
consells insulars les competències executives i de gestió del
patrimoni històric en general, i de les mesures de foment de
l'esmentat patrimoni, determinades a la Llei 3/1987, en particular.
Així mateix, i en el marc del debat sobre l'aplicació de
l'1% cultural en les obres finançades per la Comunitat Autònoma,
interpel•lam el Govern perquè ens manifesti la seva valoració de les
actuacions fetes pel Govern de l'Estat en l'àmbit de les Balears, en
referència a la qüestió -l'1% cultural- que és l'objecte d'aquesta
interpel•lació.
Palma, a 15 d'abril del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpel•la sobre política sanitària del Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Ateses les declaracions contradictòries realitzades pels
responsables de la Conselleria de Sanitat, per una banda, i dels
responsables del Ministeri de Sanitat, per l'altra, quant a la gestió
de l'hospital de Manacor, el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent interpel•lació sobre política sanitària del Govern de la
CAIB.
Palma, a 19 d'abril del 1996.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2202/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
millores a camins rurals d'Eivissa. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2203/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
millores a camins rurals de Mallorca. (Mesa de 24 d'abril del
1996).
RGE núm. 2204/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
millores a camins rurals de Menorca. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
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RGE núm. 2207/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a divulgació
dels resultats de les experimentacions de nous cultius en forratgeres.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2208/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a paper que
ha de jugar la guarderia forestal en el control de les activitats
cinegètiques. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2209/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
comprovacions fetes del nivell de compliment del Decret 56/1994.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2210/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a regulació
dels sistemes d'idenificació dels cans de companyia per un sistema
electrònic. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2211/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a controls
prevists en el Decret 56/1994. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2212/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a reunions
del Consell Agrari. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2213/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a controls
que realitza el Servei d'Indústries i Comercialització. (Mesa de 24
d'abril del 1996).
RGE núm. 2214/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
productors autoritzats a utilitzar l'etiqueta QC. (Mesa de 24 d'abril
del 1996).
RGE núm. 2215/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
concedits a Ucame i Ucabal. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2205/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
millores a camins rurals d'Eivissa. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2216/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a esforç
econòmic dedicat a la promoció del consum dels productes amb
denominació d'origen. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2206/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
resultats de les experimentacions de nous cultius en forratgeres.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2217/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a destí de
la dotació en capítol i rebuda en càrrec al Reial Decret 117/95.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2218/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estructura
definitiva de les cambres agràries. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

942

BOPIB núm.39 - 30 d'abril del 1996

RGE núm. 2221/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inversions realitzades en aplicació de la Llei 3/1987. (Mesa de 24
d'abril del 1996).

RGE núm. 2275/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a dificultats
per a la implantació de la finestreta única en matèria de creació
d'empreses. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2233/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a inversió en reparacions a Biniparratx previstes per l'any
1996. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2276/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inspeccions en matèria d'aplicació de la reglamentació sobre aparells
elevadors. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2234/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a pressupost per obres de millora de les instal•lacions de
la torre de Son Ganxo. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2277/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inspeccions practicades en matèria de compliment de la
reglamentació de tallers de reparació d'automòbils. (Mesa de 24
d'abril del 1996).

RGE núm. 2235/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a obres de millora a les instal•lacions juvenils competència
del Govern balear a les Illes Balears. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2278/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inspeccions practicades en compliment de la Llei de protecció de
l'ambient atmosfèric. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2236/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvencions i ajudes concedides a les associacions i
grups juvenils de les Illes Balears corresponents a l'any 1990.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2279/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inspeccions practicades en compliment de la Llei de residus tòxics i
perillosos. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2237/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvencions i ajudes concedides a les associacions i
grups juvenils de les Illes Balears corresponents a l'any 1991.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2280/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a resultat
de l'estudi "Comerç alternatiu a les Balears". (Mesa de 24 d'abril del
1996).

RGE núm. 2238/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvencions i ajudes concedides a les associacions i
grups juvenils de les Illes Balears corresponents a l'any 1992.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2239/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvencions i ajudes concedides a les associacions i
grups juvenils de les Illes Balears corresponents a l'any 1993.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2240/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvencions i ajudes concedides a les associacions i
grups juvenils de les Illes Balears corresponents a l'any 1994.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2241/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvencions i ajudes concedides a les associacions i
grups juvenils de les Illes Balears corresponents a l'any 1995.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2281/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a motius
pels quals no s'ha atorgat cap ajut a les entitats col•laboradores que
tenen com a objectius "coadjuvar al millor compliment" de la Llei de
protecció del animals. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2282/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a campanya
de control de la ramaderia de les Balears. (Mesa de 24 d'abril del
1996).
RGE núm. 2283/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a no
existència a Menorca de cap associació de defensa sanitària. (Mesa
de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2284/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a major
incidència a l'illa de Menorca de la mamitis subclínica. (Mesa de 24
d'abril del 1996).
RGE núm. 2285/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a gestions
amb el Govern de l'Estat per tal d'aconseguir una administració única
pesquera. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2273/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
resposta a la proposta dels pescadors d'Alcúdia d'implantar una
aturada biològica per a la pesca del "jonquillo". (Mesa de 24
d'abril del 1996).

RGE núm. 2286/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a dotació
desitjable del servei de guarderia forestal. (Mesa de 24 d'abril del
1996).

RGE núm. 2274/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
possibilitat que els consells insulars puguin gestionar el Pla de
comerç i el Pla de reindustrialització. (Mesa de 24 d'abril del
1996).

RGE núm. 2287/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sistema
utilitzat per transmetre als ramaders la informació sobre els efectes
negatius de la utilització del clembuterol. (Mesa de 24 d'abril del
1996).
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RGE núm. 2288/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
controls als productes càrnics procedents de fora de les Illes
Balears. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2289/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cultius
de peix rendibles des de la perspectiva de la creació d'empreses de
cultius marins. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2290/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
producció d'alevins de l'empresa Seamasa. (Mesa de 24 d'abril del
1996).
RGE núm. 2291/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions destinades a facilitar la comercialització de la mel
produïda a les Illes Balears. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2292/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nivell
d'infestació per la varroasi dels apiaris de les Illes Balears. (Mesa
de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2293/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions realitzades en la lluita contra la plaga de la mosca de la
fruita. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2294/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aportacions econòmiques del Consell Insular de Menorca a l'Institut
de Biologia Animal. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2295/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aportacions del Consell Insular de Mallorca a l'Institut de Biologia
Animal. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2296/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
gestions per tal d'aconseguir la declaració de la zona nord del port
de Maó com a zona d'interès marisquer. (Mesa de 24 d'abril del
1996).
RGE núm. 2297/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a efectes
de les instal•lacions nàutiques de recent construcció sobre la zona
que es promou per ser declarada d'interès marisquer. (Mesa de 24
d'abril del 1996).
RGE núm. 2298/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a control
de qualitat de les aigües del port de Maó. (Mesa de 24 d'abril del
1996).
RGE núm. 2299/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per tal de millorar la comercialització del formatge de
Mallorca. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
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RGE núm. 2300/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a preses de
mostres a les explotacions ramaderes. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2309/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes comunitaris per al foment de l'ocupació desenvolupats a
Menorca durant l'any 1995. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2311/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació dels
treballadors de les cambres agràries de Balears. (Mesa de 24 d'abril
del 1996).
RGE núm. 2312/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de cambres
agràries de Balears. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2313/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bases del
concurs públic per a la venda d'Agama. (Mesa de 24 d'abril del
1996).
RGE núm. 2314/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús i aprofitament
que es fa dels locals llogats per les cambres agràries locals a
diferents pobles. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2315/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús i aprofitament
que es fa de les propietats de la Cambra Agrària interinsular Balear.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2338/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajudes que
ha rebut l'empresa Hijos de Juan Vidal, S.A.L. (Mesa de 24 d'abril del
1996).
RGE núm. 2342/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudi
sobre les transferències als consells insulars en matèria d'agricultura
i pesca. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2369/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de
dipòsits d'aigua aprovats amb la finalitat de lluita i prevenció
d'incendis forestals. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2370/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides durant els anys 1992 i 1993 al Club Deportivo S'Arracó.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2391/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
i quantitats invertides a Menorca durant l'any 1995 en relació a l'1%
de patrimoni. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
Palma, a 24 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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.

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 una resposta de la Conselleria d'Agricultura a la
pregunta parlamentària RGE núm. 90/96, l'any 1994 sols es va
arreglar un quilòmetre de camins rurals a l'illa d'Eivissa amb
aportacions de la Conselleria.

A quins camins rurals corresponen els 4 quilòmetres que,
segons ha afirmat la Conselleria d'Agricultura, es varen millorar a
Eivissa l'any 1995?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A quins camí es varen realitzar les millores al llarg d'un
quilòmetre?
A quantes finques condueix?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin va ser el cost de les obres?
E)
Quins criteris utilitza el Govern a l'hora de decidir quins
camins rurals es milloren a cada illa?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Segons una resposta de la Conselleria d'Agricultura a la
pregunta parlamentària RGE núm. 90/96, l'any 1994 sols es varen
arreglar 6 quilòmetres de camins rurals a l'illa de Mallorca amb
aportacions de la Conselleria.
A quins camins es varen realitzar aquestes millores?

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 la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
a la pregunta 94/96, els resultats de les experimentacions de nous
cultius en forratgeres duites a terme per la Conselleria d'Agricultura
són "positius".
Amb quines forratgeres s'ha experimentat durant els
darrers tres anys?
Quin rendiment han donat?
Quantes finques col•laboradores han participat en aquestes
experimentacions a cada illa?
Quins avanços s'han produït en el cultiu de forratgeres a
partir de les experimentacions duites a terme per la Conselleria, com
perquè aquesta es permeti afirmar que han estat "positius" els seus
resultats?

A quantes finques condueixen aquests camins?

Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quin va ser el cost d'aquestes obres?
Quins criteris fa servir el Govern a l'hora de decidir
quins camins rurals s'han de millorar a cada illa?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
A quins camins rurals corresponen els 5 quilòmetres
que, segons ha afirmat la Conselleria d'Agricultura, es varen
millorar a Menorca l'any 1995?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
a la pregunta 94/96, el nivell de divulgació de les experimentacions
duites a terme per la Conselleria d'Agricultura en matèria de nous
cultius de forratgeres, és el "suficient".
Quin és el concepte de "suficient" que té la Conselleria
d'Agricultura aplicat als nivells de divulgació entre els pagesos de
les experimentacions que es duen a terme des de l'administració
pública?
A través de quins mitjans s'han divulgat els resultats de les
experimentacions en matèria de nous cultius de forratgeres?
A quants agricultors s'ha pogut arribar amb aquesta
divulgació?
Quin és el nombre d'agricultors que han introduït nous
cultius de forratgeres a partir de la divulgació feta per la
Conselleria?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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.

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 la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca a
la pregunta RGE núm. 159/96, no es contesta la pregunta que es
formula. Així, mentre es demana "quin paper ha de jugar la
guarderia forestal en el control de les activitats cinegètiques", la
resposta del Govern es limita a assenyalar que "un paper molt
important".

En la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca a la
pregunta parlamentària RGE núm. 167/96, el conseller afirma que
té previst regular els sistemes d'identificació dels cans de companyia
per un sistema electrònic, tal i com es preveu a la Llei de protecció
dels animals que viuen a l'entorn humà.

Si el paper a jugar per la guarderia forestal en el control
de les activitats cinegètiques és molt important, en què consistirà
exactament aquest "paper molt important"?
Creu la Conselleria que amb l'actual dotació del servei
de guarderia forestal aquest està en condicions d'assumir noves
competències o funcions?

Quina previsió té la Conselleria respecte de la data en què
pot estar enllestida i aprovada aquesta regulació?
Pensa la Conselleria que amb aquesta mesura es
contribuiria a eliminar el problema dels cans assalvatjats que causen
importants danys a les ramaderies d'oví, pel fet que es faria més
fàcil la identificació dels cans?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 15 d'abril 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.
J)
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.
En la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca a
la pregunta parlamentària RGE núm. 163/96, en tost de respondre
el que es demana sobre quines comprovacions es fan del nivell de
compliment del Decret 56/1994, la Conselleria es limita a
respondre que "totes les que en el seu moment són considerades
necessàries".

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.
Quants controls ha duit a terme la Conselleria
d'Agricultura durant l'any 1996 a cadascuna de les illes, dels
prevists al Decret 56/1994, de 13 de maig, amb l'objectiu de garantir
que "el sacrifici dels animals als escorxadors s'efectuï de forma
instantània i indolora, i sempre amb atordiment i pèrdua de
consciència de l'animal?
Quin ha estat el resultat d'aquests controls?

Quantes comprovacions s'han "considerat necessàries"
i quantes s'han fet durant els anys 1994 i 1995, del nivell de
compliment del que es disposa al Decret 56/1994, respecte de les
limitacions en les competicions de tir al colomí?

Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Amb quins resultats?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
És conscient el conseller d'Agricultura que amb la
resposta escrita a la pregunta RGE núm. 163/96 es defuig de
contestar el que es demana, en contracció amb el dret dels diputats
a rebre del Govern resposta a les preguntes que formulen?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.
Quin és el motiu que ha fet que el Consell Agrari de les
Illes Balears sols s'hagi reunit dues vegades l'any 1994 (dies 15 i 22
de febrer) i una l'any 1995 (dia 22 de novembre), contradient el que
es va disposar per part de la Conselleria d'Agricultura en el moment
de la seva creació?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

O)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la 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.

En què consisteixen els controls que es duen a terme per
part del Servei d'indústries i comercialització agrària de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, per tal de garantir la qualitat i
controlar la sanitat dels productes càrnics que compten amb
l'etiqueta QC?

És conscient la Conselleria d'Agricultura i Pesca que la
nostra és la comunitat autònoma que menys esforç econòmic dedica
a la promoció del consum dels productes amb denominació
d'origen?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Amb quina periodicitat s'efectuen els controls?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quants productors estan autoritzats a utilitzar l'etiqueta
QC en el producte "vedella de les Balears"? Quin ha estat el
volum de la seva producció l'any 1995?

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 destí s'ha donat a la dotació en el capítol I (84,2
milions de pessetes) rebuda per la CAIB pel Reial Decret 117/1995,
de 27 de gener, pel qual es transfereixen les competències en
cambres agràries?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quants productors estan autoritzats a utilitzar l'etiqueta
QC en el producte "pollastre fresc"? Quin ha estat el volum de la
seva producció l'any 1995?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quants productors estan autoritzats a utilitzar l'etiqueta
QC en el producte "porcella de porc negre de Mallorca"? Quin ha
estat el volum de la seva producció l'any 1995?
Quants productors estan autoritzats a utilitzar l'etiqueta
QC en el producte "carn d'oví de Balears"? Quin ha estat el volum
de la seva producció l'any 1995?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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.
Quins ajuts s'han concedit els anys 1994 i 1995 a la Unió
de Cooperatives Agràries de Menorca (Ucame) i a la Unió de
Cooperatives de Balears (Ucabal)? Per quins conceptes?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.
Al cap d'un any d'haver rebut les competències en cambres
agràries, sap ja la Conselleria d'Agricultura quina serà l'estructura
definitiva d'aquestes?
Es Mercadal, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

V)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la 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 inversions ha realitzat el Govern de les Illes
Balears durant els darrers cinc anys, en aplicació de la Llei
3/1987, de mesures de foment del patrimoni històric de les Illes
Balears?

Quines subvencions i ajudes ha concedit el Govern balear
als grups i associacions juvenils de les Illes Balears, corresponents
a l'any 1990?, especificant-ne quantia de cadascuna de la subvenció
i ajuda, entitat receptora i objectiu.

Quins han estat cadascun dels elements patrimonials
destinataris de les inversions? Quina ha estat la quantitat concreta
que els ha correspost a cadascun d'ells?
Palma, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

Es Castell, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la 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 subvencions i ajudes ha concedit el Govern balear
als grups i associacions juvenils de les Illes Balears, corresponents
a l'any 1991?, especificant-ne quantia de cadascuna de les
subvencions i ajudes, entitat receptora i objectius d'aquesta.

Quin pressupost pensa destinar el Govern balear a les
tasques de millora de les instal•lacions del campament de
Biniparratx durant l'any 1996, i quines són les millores que es
preveuen executar?
Es Castell, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la 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 subvencions i/o ajudes ha concedit el Govern
balear als grups i associacions juvenils de les Illes Balears,
corresponents a l'any 1992?, especificant-ne quantia de cadascuna
de la subvenció i/o ajuda, entitat receptora i objectius d'aquesta.

Quin és el pressupost previst per a la realització de
millores a la torre de Son Ganxo durant 1996, i en què consistiran
aquestes millores?
Es Castell, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)

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.
Quin és el pressupost previst per a la realització d'obres
de millora a les instal•lacions juvenils competència del Govern
balear a les Illes Balears durant l'any 1996?, especificant-ne el
pressupost particular destinat a cada instal•lació i l'objecte
particular d'aquestes millores.
Es Castell, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i 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.
Quines subvencions i/o ajudes ha concedit el Govern
balear als grups i associacions juvenils de les Illes Balears,
corresponents a l'any 1993?, especificant-ne quantia de cadascuna
de la subvenció o/i ajuda, entitat receptora i objectius d'aquesta.
Es Castell, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)

AD)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la 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 subvencions i/o ajudes ha concedit el Govern
balear als grups i associacions juvenils de les Illes Balears,
corresponents a l'any 1994?, especificant-ne quantia de l'ajuda o
subvenció, entitat receptora i objectius d'aquesta.

Quin és el criteri del Govern davant la possibilitat que els
consells insulars puguin gestionar el Pla de comerç i el Pla de
reindustrialització a través d'una encomana de gestió, que serviria
per acumular experiència i preparar una propera atribució de
competències als consells en matèria de comerç i indústria?

Es Castell, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Mercadal, a 16 d'abril 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.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines subvencions i/o ajudes ha concedit el Govern
balear als grups i associacions juvenils de les Illes Balears,
corresponents a l'any 1995?, especificant-ne quantia de cadascuna
de les subvencions i/o ajudes, entitat receptora i objectius
d'aquesta.

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 dificultats existeixen per a la implantació de
l'anomenada "finestreta única" en matèria de creació d'empreses,
que permetria als administrats dur a terme una única gestió davant
una també única unitat administrativa?

Es Castell, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Mercadal, a 16 d'abril 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.

AC)

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.

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.

Quina resposta pensa donar la Conselleria d'Agricultura
i Pesca a la proposta dels pescadors d'Alcúdia en favor d'implantar
una aturada biològica per a la pesca del jonquillo, amb la
perspectiva que aquesta espècie que ha sofert una sobreexplotació
es pugui recuperar?

Quantes inspeccions ha practicat l'any 1995 la Conselleria
de Comerç i Indústria en matèria d'aplicació de la reglamentació
sobre aparells elevadors?

Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Amb quin resultat?
Quantes sancions d'han imposat pels incompliments
detectats?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quantes inspeccions ha practicat la Conselleria de Comerç
i Indústria durant l'any 1995, en matèria de compliment de la
reglamentació de tallers de reparació d'automòbils?
Amb quin resultat?
Quantes sancions d'han imposat pels incompliments
detectats?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

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.

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.

Quantes inspeccions ha practicat la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'any 1995, en matèria de compliment
de la Llei de protecció de l'ambient atmosfèric?

Per quin motiu la Conselleria d'Agricultura i Pesca no ha
atorgat cap tipus d'ajut a les entitats col•laboradores de les Illes
Balears que tenen com a objectius "coadjuvar al millor compliment"
de la Llei de protecció del animals que viuen a l'entorn humà, tal
com es preveu a l'esmentada llei?

Amb quin resultat?
Quantes sancions d'han imposat pels incompliments
detectats?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions ha practicat la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'any 1995, en matèria de compliment
de la Llei de residus tòxics i perillosos?

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.
No creu la Conselleria d'Agricultura i Pesca que després
de tres anys (1993, 1994 i 1995) en els quals les campanyes de
sanejament ramader no han abastat la totalitat de la ramaderia de
vacum, oví, caprí i porquí, podria resultar convenient dur a terme
durant aquest any una nova campanya de control de la totalitat de
la ramaderia de les Balears?

Amb quin resultat?

Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quantes sancions d'han imposat pels incompliments
detectats?
Es Mercadal, a 16 d'abril 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.
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.

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.
Quin és el resultat de l'estudi "Comerç alternatiu a les
Balears", encarregat per la Conselleria de Comerç i Indústria?
Quin ha estat el seu cost?
Quina persona o empresa n'ha resultat l'adjudicatària per
a la seva realització?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Si a Mallorca existeixen dotze associacions de defensa
sanitària i a Eivissa una, quin pensa la Conselleria d'Agricultura que
és el motiu pel qual a l'illa de Menorca no n'existeix cap, essent com
és una zona eminentment ramadera?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)

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.

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 pensa la Conselleria d'Agricultura que és el motiu
pel qual a l'illa de Menorca hi ha una incidència major de la
mamitis subclínica respecte de les altres illes?

Quins controls efectua la Conselleria de Sanitat als
productes càrnics procedents de fora de les Illes Balears per tal de
detectar possibles casos d'engreix amb clembuterol?

Té alguna cosa a veure amb la pràctica de "secat" de les
vaques que encara es manté com a pràctica habitual entre els
ramaders de vacum a aquesta illa?

Quants casos s'hn detectat l'any 1995?

Té previst la Conselleria algun tipus d'actuació especial
a Menorca per lluitar contra la mamitis subclínica?

Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quines sancions s'han imposat per aquest concepte?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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 cultius de peix pensa la Conselleria d'Agricultura
que podrien ser rendibles des de la perspectiva de la creació
d'empreses de cultius marins?

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears
davant el Govern de l'Estat per tal d'aconseguir per la via de
l'encomana de gestió una administració única pesquera a les Illes
Balears?

Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quin ha estat el resultat d'aquestes gestions?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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.
Quina pensa la Conselleria d'Agricultura que és la
dotació desitjable, en elements humans, del Servei de Guarderia
Forestal a cada illa?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quin sistema ha utilitzat la Conselleria d'Agricultura per
transmetre als ramaders de les Illes Balears la informació adient
sobre els efectes negatius de la utilització del clembuterol en
l'engreix del bestiar?
A quants de ramaders s'ha arribat amb aquesta
informació?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.
Quina ha estat la producció d'alevins de l'empresa
Seamasa durant els anys 1994 i 1995, destinats a les empreses de
cultius marins?
Quin ha estat el destí d'aquests alevins?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

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.

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 previst la Conselleria d'Agricultura algun tipus
d'actuació destinada a facilitar la comercialització de la mel
produïda a les Illes Balears?

Des de quin any l'Institut de Biologia Animal no ha rebut
aportacions econòmiques del Consell Insular de Mallorca?

Estaria disposada la Conselleria a atorgar ajuts als
apicultors per a l'adquisició d'envasaments i etiquetes destinades
a la comercialització de la mel que produeixen, així com per a
l'edició d'algun tipus de campanya de divulgació de les
característiques i la qualitat de la mel produïda a les Illes Balears?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quines actuacions s'han deixat de fer per part de l'Institut
de Biologia Animal a l'illa de Mallorca, d'ençà que no es reben les
aportacions del CIM?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
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 gestions s'han duit a terme l'any 1995 i els tres
primers mesos del 1996, per tal d'aconseguir la declaració de la
zona nord del port de Maó com a zona d'interès marisquer?

Quin és en aquests moments el nivell d'infestació per la
varroasi dels apiaris de les Illes Balears?

Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 16 d'abril 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.
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.
Quines actuacions concretes ha duit a terme la
Conselleria d'Agricultura en la lluita contra la plaga de mosca de
la fruita o Ceratitis capitata?

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.
Les instal•lacions nàutiques de recent construcció al port
de Maó, afectaran la zona que la Conselleria d'Agricultura i Pesca
promou per a ser declarada zona d'interès marisquer?
Ha emès la Conselleria d'Agricultura alguna opinió al
respecte?

Quin pressupost ha destinat a aquest objectiu duran l'any
1995?
Quin pressupost té previst destinar-hi durant l'any 1996?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quines aportacions econòmiques ha fet el Consell
Insular de Menorca a l'Institut de Biologia Animal els anys 1994
i 1995?
Quines actuacions realitzades per l'Institut de Biologia
Animal a l'illa de Menorca s'han finançat amb les aportacions
econòmiques fetes per aquell consell insular els anys 1994 i 1995?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)

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.

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 escrita.

Ha efectuat la Conselleria d'Agricultura i Pesca algun
tipus de control de la qualitat de les aigües del port de Maó a partir
del dragat de la zona de sa Colàrsega del port, per tal de garantir
que no pot afectar els cultius de bivalves existents a aquelles
aigües?

Quins han estat els programes comunitaris per al foment
de l'ocupació desenvolupats a Menorca durant l'any 1995 i quin és
el cost de cadascun d'ells?
Palma, a 16 d'abril del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Quin ha estat el resultat?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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 escrita.
En quina situació queden els treballadors que estaven
contractats per les cambres agràries -i no per l'administració-?
Quines garanties tenen de conservar el seu lloc de treball?

Quines actuacions concretes té previst realitzar la
Conselleria d'Agricultura i Pesca amb els productors mallorquins
de formatge durant l'any 1996, per tal de millorar la
comercialització d'aquest producte?

Palma, a 16 d'abril del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

Quin pressupost pensa destinar a aquesta finalitat?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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.

BH)
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 escrita.
Quan tenen previst presentar la Llei de cambres agràries
de Balears?
Palma, a 16 d'abril del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

Quantes preses de mostres ha realitzat la Conselleria
d'Agricultura i Pesca durant l'any 1995 a les explotacions
ramaderes de les Illes Balears, per tal de detectar les pràctiques
d'engreix d'animals destinats a l'escorxador amb el producte
conegut com a clembuterol?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin criteri s'utilitza per escollir les explotacions que
resulten controlades?

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 escrita.

Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

BI)

Quines són les bases del concurs públic per a la venda
d'Agama?
Palma, a 16 d'abril del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
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 escrita.
Quin ús i aprofitament es fa dels locals llogats per les
cambres agràries locals a diferents pobles?
Palma, a 16 d'abril del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

BN)
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 escrita.
Quins projectes de depòsits d'aigua han estat aprovats per
la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant els últims tres anys,
especificant titular, pressupost i data?
Palma, a 17 d'abril del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

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

BO)

Quin ús i aprofitament es fa de la finca de Maria de la
Salut i altres locals que són propietat de la Cambra Agrària
Interinsular Balear?
Palma, a 16 d'abril del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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 subvencions ha concedit el Govern de la
Comunitat durant els anys 1992 i 1993 al Club Deportivo S'Arracó
per qualsevol concepte, especificant el motiu de la subvenció i
quantitat?
Palma, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quines ajudes o subvencions ha rebut l'empresa Hijos de
Juan Vidal S.A.L. del Govern de les Illes Balears o de les seves
empreses públiques?
Palma, a 18 d'abril del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Segons la resposta del Conseller d'Agricultura a la
pregunta parlamentària RGE núm. 776/96, l'any 1995 la
Conselleria encarregà un "Estudi sobre les transferències als
consells insulars" per un valor de 1.740.000 pessetes.
A quina persona o empresa es va adjudicar?
Es va realitzar algun tipus de concurs per a l'adjudicació
de l'esmentat estudi?
Quins criteris va utilitzar la Conselleria per decidir a
quina empresa o persona s'havia d'encarregar?
No pensa la Conselleria que l'estudi ha sortit una mica
car?
Quina ha estat la utilitat d'aquest estudi?
L'estudi en qüestió, ha contribuït a facilitar la redacció
de l'avantprojecte de text articulat d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'agricultura i pesca?
Es Mercadal, a 18 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
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 escrita.
Quines han estat les despeses i quantitats invertides a
Menorca durant l'any 1995 en aplicació de la Llei 3/87, en relació
a l'1% del patrimoni històric?
Palma, a 22 d'abril del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2243/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alta fiscal de
les empreses públiques. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2245/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost total de les
inversions a les finques de ses Garrigues d'Amunt de Sencelles. (Mesa
de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2200/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contingut de l'"ampli programa d'activitats" organitzat pel Govern
per commemorar el Dia Internacional de la Dona a Menorca.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2246/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
transformació de les instal•lacions de ses Garrigues d'Amunt de
Sencelles. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2201/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actes
programats a l'illa de Menorca amb motiu del Dia Internacional de
la Dona. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2247/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funció d'atenció a
minusvàlids de les instal•lacions de ses Garrigues d'Amunt de
Sencelles. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2226/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a joves menorquins que han pogut gaudir de les
instal•lacions d'es Torretó, Biniparratx i sa torre de Son Ganxo
entre novembre de 1995 i abril de 1996. (Mesa de 24 d'abril del
1996).

RGE núm. 2248/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió a ses
Garrigues d'Amunt de Sencelles. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2227/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a repoblació de conills a l'illa de Menorca. (Mesa de 24
d'abril del 1996).
RGE núm. 2228/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a si subvencionarà el Govern Balear el desplaçament dels
pagesos de Mallorca per a l'adquisició dels productes fitosanitaris
per a patates oferts per l'empresa Serveis de Millora Agrària, S.A.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2229/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a obres d'adequació de la Sala d'Audències del Claustre del
Carme per a utilització de la delegació del Conservatori de Música
a Menorca. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2230/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a obertura de les instal•lacions d'es Torretó, Biniparratx i
sa torre de Son Ganxo, a Menorca, entre novembre de 1995 i abril
de 1996. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2232/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a atenció al públic de l'oficina de la Direcció General de
Joventut a Maó. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2242/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació dels decrets d'aplicació de la LEN en matèria
d'alzinars. (Mesa de 24 d'abril del 1996).

RGE núm. 2271/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a obres d'ampliació de la carretera Santa
Margalida-Can Picafort. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2302/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a opinió de
la Conselleria d'Agricultura sobre la promoció dels refugis de caça.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2303/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions davant els pesquers italians que calen xarxes de deriva
il•legals. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2305/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de
protecció civil cas de produir-se un accident nuclear. (Mesa de 24
d'abril del 1996).
RGE núm. 2335/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a criteris per accés als llocs de feina d'empreses
públiques. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2337/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
d'ampliació de la carretera Santa Margalida-Can Picafort. (Mesa de
24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2343/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
autorització de la Conselleria d'Agricultura a les obres d'ampliació
de la carretera Santa Margalida-Can Picafort. (Mesa de 24 d'abril
del 1996).
RGE núm. 2385/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions perquè els
apartaments turístics facin ús de calentadors elèctrics. (Mesa de 24
d'abril del 1996).
RGE núm. 2386/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aptituds dels guies
turístics amb contractats de "tour operators" d'altres països. (Mesa
de 24 d'abril del 1996).
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RGE núm. 2387/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tala de pins a
Can Guillem a Santa Agnès de Corona. (Mesa de 24 d'abril del
1996).
RGE núm. 2388/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici
de les obres d'il•luminació al port de Ciutadella. (Mesa de 24
d'abril del 1996).
RGE núm. 2389/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a borses
de contractació a les oficines d'informació juvenil. (Mesa de 24
d'abril del 1996).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quants exemplars de conills en perfectes condicions
sanitàries i preparats expressament pensa introduir el Govern balear
a l'illa de Menorca durant 1996 per tal de fomentar la repoblació
dels indrets tradicionals d'aquesta illa?
Es Castell, a 12 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Palma, a 24 d'abril 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.

E)

A)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el contingut de l'"ampli programa d'activitats"
que el Govern de les Illes Balears ha programat el mes d'abril a
l'illa de Menorca per commemorar el 8 de març, Dia Internacional
de la Dona?
Es Mercadal, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Subvencionarà el Govern balear el desplaçament dels
pagesos de Mallorca per a l'adquisició dels productes fitosanitaris
per a patates oferts per l'empresa Serveis de Millora Agrària S.A?
Es Castell, a 12 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Creu la Presidència del Govern que amb els actes
programats a l'illa de Menorca amb motiu de la celebració del Dia
Internacional de la Dona es compleix l'objectiu de "facilitar l'accés
de les dones al món de la cultura i l'oci"?
Es Mercadal a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quants joves menorquins i menorquines han pogut
gaudir de les instal•lacions de Biniparratx, es Torretó i la torre de
Son Ganxo, a Menorca, entre l'1 de novembre de 1995 i l'1 d'abril
de 1996?
Es Castell, a 12 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i 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 oral davant Ple.
Quina partida pressupostària corresponent a 1996 té
disponible la Conselleria de Cultura, Educació i Esports per a la
realització de les obres d'adequació de la Sala d'Audiències del
Claustre del Carme a fi i efecte de permetre la seva ocupació per
activitats de la delegació a Menorca del Conservatori de Música?
Es Castell, a 12 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

K)

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

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

Quins dies han estat obertes, per activitats formatives i
juvenils, les instal•lacions de Biniparratx, es Torretó i la torre de
Son Ganxo, a Menorca, entre el dia 1 de novembre de 1995 i el
dia 1 d'abril de 1996?

Quin és el cost total de les inversions i despeses
realitzades pel Govern de la Comunitat fins ara a la finca de ses
Garrigues d'Amunt de Sencelles?
Palma, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

Es Castell, a 12 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Com ho han de fer els joves que es dirigeixen a l'oficina
de joventut de la Direcció General de Joventut, de Maó, quan
troben tancat per baixa laboral del personal que l'atén, per poder
realitzar les gestions que es pretenen realitzar?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quin és el cost econòmic que preveu el Govern per a la
transformació de les instal•lacions de ses Garrigues d'Amunt de
Sencelles de centre per drogodependents a centre per a minusvàlids?
Palma, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

Es Castell, a 15 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

M)

I)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Govern modificar els decrets d'aplicació de la
LEN en matèria d'alzinars, per tal d'eliminar els nombrosos errors
que existeixen a la seva delimitació?

Quina funció d'atenció a minusvàlids ha decidit donar el
Govern a les instal•lacions per drogodependents habilitades a les
Garrigues d'Amunt de Sencelles?
Palma, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

Palma, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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

N)

J)

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

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.
Disposen totes les empreses públiques de la Comunitat
d'alta fiscal de l'impost d'activitats econòmiques per actuar a tot el
territori de les Illes Balears?
Palma, a 16 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

Per què ha resultat inútil la inversió realitzada a les
Garrigues d'Amunt de Sencelles com a comunitat terapèutica per a
drogodependents?
Palma, a 16 d'abril del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

S)

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

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

Per què no s'ha sol•licitat el parer de la Junta Rectora del
Parc Natural de s'Albufera abans d'executar les obres d'ampliació
de la carretera Santa Margalida-Can Picafort?

Quines places de categoria similar d'empreses públiques
de la Comunitat Autònoma s'han cobert amb els mateixos criteris
d'accés que la plaça de "cap de magatzem i projectes de Fires i
Congressos de Balears"; recentment ocupada pel Sr. Jaume Peralta?

Palma, a 17 d'abril del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

Palma, a 17 d'abril del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca que es pot
afirmar que promoure els refugis de caça és actuar contra els
caçadors?

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
S'ha complert el tràmit de recaptar l'informe de la Junta
Rectora del Parc Natural de s'Albufera per a la realització de les
obres d'ampliació de la carretera Santa Margalida-Can Picafort?

Es Mercadal, a 17 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 18 d'abril del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les Illes
Balears davant la recent denúncia de Greenpeace, en el sentit que
nous pesquers italians calen xarxes de deriva il•legals a les aigües
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 oral davant Ple.
Les obres d'ampliació de la carretera Santa Margalida-Can
Picafort, tenen autorització de la Conselleria d'Agricultura?
Palma, a 18 d'abril del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Es Mercadal, a 17 d'abril 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.
V)
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 oral davant Ple.
Té previst el Govern un pla de protecció civil cas de
produir-se un accident a les centrals nuclears que tenim més a
prop del nostre territori insular, Ascó, Vandellós, Cofrents o al
Mediterrani francès?
Eivissa, a 17 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Té previst la Conselleria de Comerç i Indústria alguna
acció per tal que els apartaments turístics que fa ús d'escalfadors de
gas els canviïn per escalfadors elèctrics?
Palma, a 17 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

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 oral davant Ple.
Té previst la Conselleria de Turisme exigir titulació
reconeguda o la superació de proves que demostrin l'aptitud dels
guies turístics que desenvolupen la seva tasca a les nostres illes
però han estat contractats per tour operators dels seus respectius
països d'origen?
Palma, a 17 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2301/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a reglament regulador de l'exercici de la professió de
guia turístic i director d'hotel. (Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2307/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estalvi energètic al sector de serveis de les Illes Balears.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2308/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació d'un allotjament protegit (pis tutelat) a Ciutadella.
(Mesa de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2336/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla integral d'atenció a la immigració internacional. (Mesa
de 24 d'abril del 1996).
RGE núm. 2374/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a potencial d'estalvi energètic i del rendiment d'energies netes. (Mesa
de 24 d'abril del 1996).
Palma, a 24 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ha autoritzat la Conselleria d'Agricultura i Pesca la tala
de pins en una àrea d'uns cinc mil metres quadrats en el paratge
conegut com a Can Guillem a Santa Agnès de Corona?
Palma, a 17 d'abril del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quan la Conselleria d'Obres Públiques iniciarà les obres
d'il•luminació al port de Ciutadella?
Palma, a 16 d'abril del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Actuen les oficines d'informació juvenil com a borses de
contractació?
Palma, a 16 d'abril del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El sector professional dels Tècnics Especialitzats en
Activitats Turístiques (Teat) i la comunitat d'estudiants d'aquesta
especialitat es troba en una situació delicada per mor de la propera
adequació a la legislació comunitària de les Comunitats Autònomes.
El sector professional entén que l'esmentada reforma es pretén
desenvolupar en termes gens favorables pel que fa a la qualitat dels
serveis turístics de les Illes Balears, tant pel que fa als Guies de
Turisme com als Directors d'Hotel.
La pretesa desregulació proposada pot causar perjudicis,
ja que no es podrà mantenir els nivells mínims de qualitat exigible.
Es per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la
següent proposició no de Llei
1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear
a iniciar les següents accions:
a) Assegurar que a la redacció de l'esmentat Reglament hi
consti que a totes aquelles visites o itineraris la motivació de les
quals sigui la difusió i coneixement de la cultura, costums, història
i patrimoni de les Illes, siguin a conduïdes exclusivament per Teats
o per aquells que, conforme a la legislació vigent, demostrin llur
homologació i adients coneixements.
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b) Regular i vigilar el correcte compliment de
l'esmentada tasca, així com els itineraris de les excursions oferides
als turistes, per tal d'evitar l'abús i/o el frau en els recorreguts turístics.

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

c) Fomentar entre les Agències de Viatges la inclusió del
nostre patrimoni cultural i natural dins les ofertes d'excursions i
itineraris.

"1.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà al
Parlament de les Illes Balears en el termini màxim de tres mesos un
Pla d'estalvi i eficiència energètica que inclogui les següents
mesures:

d) Enllestir una campanya de seguiment i control per tal
d'erradicar aquelles empreses que operen en el sector turístic sense
complir la normativa establerta, fent especial incidència a la
problemàtica dels "manteros".

a) Incentivarà en col•laboració amb l'administració de
l'Estat la implantació de desconnectadors d'energia a les habitacions
dels establiments hotelers.

e) Realitzar inspeccions dels establiments d'allotjaments
per tal de comprovar si els seus directors gaudeixen de la pertinent
titulació per exercir com a tals. Així mateix elaborar un pla de
reciclatge específic per a directius del sector.
f) Instrumentar un pla de seguiment, control i
optimització de les pràctiques universitàries en empreses del
sector per tal d'assegurar el compliment formatiu pel que foren
dissenyades i així evitar que serveixin per a cobrir llocs de feina
amb salaris normalitzats.
g) Assegurar per al futur la consolidació d'un sector
tècnic qualificat i identificat amb els objectius de consecució de
la qualitat necessària per tal de gaudir d'una indústria competitiva
i eficient, representada pels estudiants de turisme.
Palma, 16 d'abril del 1996
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

b) Regularà, en un termini de sis mesos, l'ús de bombetes
de baix consum en els salons, bars, terrasses i espais d'ús comú dels
establiments turístics.
c) Establirà incentius per a l'ús d'energies alternatives i
particularment l'energia solar en els sistemes d'aigua calenta
sanitària dels establiments hotelers.
2.- El Govern de la Comunitat Autònoma promourà
auditories d'eficiència energètica en els establiments d'allotjament
turístic, particularment destinades a:
a) Detectar la possible millora dels aïllaments tèrmics.
b) Reduir les infiltracions d'aire.
c) Substituir els bens d'equip obsolets.
d) Incentivar la implantació de sistemes de programació
i optimització per ordinador.
3.- El Govern de la Comunitat regularà les condicions
d'eficiència energètica a complir pels nous projectes d'establiments
d'allotjament turístic."

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 16 d'abril del 1996
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

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

L'objectiu d'estalvi energètic és una qüestió amplament
compartida per tota la societat. En primer lloc, pels efectes que té
per la preservació del medi ambient i per la pròpia economia de la
Comunitat Autònoma.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La "Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional",
en el títol VIII capítol I concedeix una gran importància a l'estalvi
i a l'eficiència energètica donant a les Comunitats Autònomes
competències en el seu àmbit territorial, mitjançant plans
específics per la consecució d'aquestes finalitats.

Atès que és competència de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social el desenvolupament de programes adequats de
reinserció i la creació i dotació de les estructures residencials i
rehabilitadores, alternatives que permetin prestar l'adequada atenció
als malalts mentals crònics, tant els "desinstitucionalitzats" com els
"nous crònics".

El Govern de la Comunitat Autònoma ha gravat a
l'empresa subministradora d'energia elèctrica amb un impost
específic sobre les seves xarxes i instal•lacions pel seu impacte
ambiental i paisatgístic. Seria desitjable que aquest interès per
l'energia i les seves conseqüències no tenguin solament fins
exclusivament recaptatoris i se complementi amb altres polítiques
com el compromès Pla Energètic de les Illes Balears i
particularment amb incentius que en la línia marcada pel "Plan
Energético Nacional" i la "Ley de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional" primin l'eficiència i l'estalvi energètic.

Atès que aquells pacients que han tingut varis ingressos a
Hospitals Psiquiàtrics al llarg de la seva vida, que no tenen família
o aquesta està molt desestructurada i que conserven cert grau
d'autonomia i capacitat de cuidar-se ells mateixos, no tenen l'atenció
adequada a la zona de ponent de Menorca.
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Atès que en els Pressuposts de la Comunitat Autònoma
s'aprovà una esmena per a la cessió d'un pis per part de l'Ibavi per
a la creació d'un pis tutelat.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició no de llei:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a la creació d'un allotjament protegit (pis tutelat) a
Ciutadella en compliment de l'execució del Pressuposts Generals
de la CAIB per a l'any 1996".

La planificació i coordinació de l'atenció als immigrants
internacionals a les Illes Balears ha de ser exercida pel Govern
Balear, lògicament vinculada a les iniciatives que, a nivell més
general, impulsi el Govern de la Nació. Els elements de planificació
establerts pel Govern Balear, han de ser vehiculats a través dels
consells insulars. A nivell local, els ajuntaments han de tenir també
un paper decisiu, atès que estan en contacte permanent amb la
problemàtica dels immigrants. El Pla Integral d'Atenció a la
Immigració Internacional ha de reforçar les previsions d'actuació
dels poder públics, amb la participació activa dels sindicats i
patronals, d'entitats de llarga tradició assistencial als immigrants i
de les ONG relacionades amb el món de la immigració.

Palma, 16 d'abril del 1996
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent Proposició no de Llei:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Les Illes Balears foren, fins a mitjan segle XX, territoris
d'emigració on un segment important de la seva població partí -de
forma temporal a definitiva- cap a altres indrets del món a cercar
unes possibilitats de vida que no podia trobar dins la precària
economia dels territoris insulars.
Des de la dècada dels 50, un turisme massiu ha anat
transformant l'economia i la societat de les Illes Balears. Tot i
generar greus impactes ambientals, la nova economia
fonamentada sobre el turisme ha fet possible que les Illes Balears
sien la Comunitat Autònoma amb la renda per càpita més alta
d'Espanya i també ben situada quant a nivell global de riquesa dins
el context dels països de la Unió Europea.
L'espectacular creixement econòmic de les Illes Balears
al llarg de la segona meitat del segle XX ha tengut com a
conseqüència l'extinció del corrent migratori tradicional i el
naixement d'un corrent invers: una immigració massiva -procedent
generalment del sud d'Espanya- que ha transformat profundament
-si bé de forma desigual- les societats insulars.
En els darrers anys, la immigració cap a les Illes Balears
ha experimentat canvis importants. Als corrents d'immigració
procedents de diversos territoris d'Espanya, s'afegeixen els
immigrants estrangers. Entre aquests tenen una especial
problemàtica els procedents de països del denominat Tercer Món.
La xifra de residents estrangers a les Illes Balears se
situa al voltant dels 38.000. D'aquests -descomptats els procedents
de països desenvolupats- uns 10.000 serien "immigrants
econòmics", incloent-hi els arribats des dels països de l'Est.
El caràcter recent i no massiu de la immigració
estrangera procedent de països econòmicament subdesenvolupats
permet, a les Illes Balears, abordar la problemàtica d'aquests
immigrants amb uns recursos relativament modests. Es
fonamental, però que les iniciatives fins ara disperses sien
emmarcades en una visió integral del fenomen de la immigració
internacional que permeti coordinar tots els esforços i optimitzar
els recursos.

1.- Presentar, abans del 31 de desembre del 1996, el Pla
integral d'atenció a la Immigració Internacional a les Illes Balears,
relacionat amb el Pla de Treball del Programa d'Immigració del
Ministeri d'Afers Socials.
2.- El Pla Integral d'atenció a la Immigració Internacional
a les Illes Balears tendrà, entre d'altres, els següents criteris bàsics:
a) La integració plena dels immigrants a la vida cultural,
econòmica i social de les Illes Balears.
b) El dret dels immigrants -tot participant de les senyes
d'identitat comunes de les Illes Balears- al manteniment dels seus
elements culturals d'origen.
c) L'accés dels immigrants, en igualtat de condicions, a les
prestacions socials existents a les Illes Balears.
d) La sensibilització i participació ciutadana per tal de fer
viables les polítiques institucionals d'atenció a la immigració.
e) La cooperació i coordinació entre les institucions i la
previsió de reforçar-ne les actuacions amb la participació de les
ONG.
3.- El Pla Integral d'Atenció a la Immigració Internacional
impulsarà l'atenció normalitzada als immigrants a través de la xarxa
de Serveis Socials existent als municipis de les Illes Balears. Però,
atès que, en general, els immigrants no utilitzen aquesta xarxa de
Serveis Socials, el Govern de la Comunitat -com a solució
transitòria- reforçarà els serveis específics d'atenció als immigrants
i impulsarà la creació d'Oficines d'Atenció a la immigració pels
Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera,
dotant-les dels mitjans necessaris per tal de complir adientment les
seves funcions d'assistència social, jurídica i laboral".
Palma, 11 d'abril del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
Les Illes Balears compten amb una situació privilegiada
pel que fa a les excel•lents condicions climàtiques, gaudint la
majoria de l'any d'una climatologia privilegiada que ha permès el
desenvolupament d'una indústria turística que s'ha convertit des
dels anys 60 en l'eix fonamental de la nostra economia. La forta
pressió sobre el territori i la gran demanda d'energia d'aquesta
indústria turística, han convertit el nostre territori insular en un
conjunt amenaçat per un desenvolupisme insostenible a mig
termini.
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Ordre de Publicació
RGE núm. 2306/96, dels grups parlamentaria Socialista,
Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i Mixt,
relativa a comerç just i solidari, amb qualificació de tramitació
davant comissió (Mesa de 24 d'abril del 1996).
Palma, a 24 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Fins ara les necessitats energètiques, les hem satisfetes
amb centrals elèctriques a cada una de les Illes, que generen
l'energia a partir de la crema de combustibles fòssils. Aquesta font
d'energia és altament contaminant i a mesura que creix la demanda
energètica, creix l'emisió de gasos contaminants i nocius per a la
població.

A)

La nostra Comunitat se planteja quin ha de ser el seu
futur energètic. El Govern Balear abans pareixia partidari de
construir una nova central a Mallorca i avui pareix inclinar-se per
unir les Illes amb la Peninsular mitjançant un cable submarí pel
subministrament de l'energia elèctrica generada a centrals del
litoral peninsular. Caldria preguntar-se si, els plantejaments del
Govern, són realment una solució o una fuita endavant, sense
estudiar altres alternatives que no suposassin els elevats costos
econòmics i ecològics d'aquests projectes.

Les relacions comercials injustes són unes de les causes
determinants del desequilibri estructural existent entre el Nord i el
Sud. Cada vegada és major el nombre de ciutadans comunitaris que
no estan disposats a tolerar tal injustícia i que estarien disposats a
acceptar determinats sacrificis per aconseguir una compensació. En
els països comunitaris i altres estats europeus, ja existeixen un gran
nombre d'organirtzacions sense ànim de lucre i d'associacions
internacionals que tenen com a finalitat el foment del "comerç just
i solidari" entre el Nord i el Sud, i que a Europa i a l'hemisferi sud
ja existeixen centenars d'explotacions i cooperatives amb l'objectiu
de producció i comercialització de productes en les condicions
socials i mediambientals admissibles.

Per a la realització del Pla Energètic que ha de regir la
política energètica de les Illes en les pròximes dècades, és
fonamental comptar amb les anomenades energies alternatives,
com la solar i eòlica, que actualment no constitueixen una font
important d'energia per la nostra comunitat, encara que contam
amb moltes hores d'insolació i que ha determinades zones,
fonamentalment costaneres, es podrien aprofitar els vents que es
generen.
Les energies alternatives o netes, són fonts energètiques
amb grans possibilitats, donada la nostra situació geogràfica, i
pensam que ja és hora de començar a estudiar de forma seriosa el
seu potencial de rendiment, així com el potencial d'estalvi
energètic. Si som capaços d'estalviar energia, reduint per tant
l'emissió de gasos contaminants, i d'incrementar substancialment
l'utilització de les energies netes, els ciutadans de les Balears
podrem gaudir d'un aire més saludable i per tant d'una major
qualitat de vida, a més de realitzar una bona inversió pel
desenvolupament d'una economia sostenible.
Per aquests motius el Grup Parlamentari Mixt, presenta
la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balears
a:
1.- Realitzar un estudi tècnic sobre el potencial d'estalvi
energètic a les Illes Balears.
2.- Realitzar un estudi tècnic sobre el potencial del
rendiment d'energies netes, solar i eòlica, a cada una de les Illes.
3.- Presentar davant aquest Parlament els estudis tècnics,
anteriorment esmentats, abans de finalitzar l'any 1996.
Eivissa, 18 d'abril del 1996.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les
Illes Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

En els darrers decennis, els nombrosos projectes d'ajut al
desenvolupament no han produït en absolut els efectes socials i
econòmics desitjats i que no han pogut solucionar l'atur, la pobresa,
els danys socials i ecològics, l'endeutament i altres mals. A les
propostes del quart informe anual, del 1993, del PNUD (Programa
de les Nacions Unides pel Desenvolupament), es recomana
expressament la creació de formes de mercat favorables a les
comunitats i poblacions, i a la resolució europea B-0026/93 es
demana el foment del comerç just i solidari.
L'eslògan tantes vegades utilitzat "no ajuda sinó comerç"
ha de convertir-se en una realitat mitjançant les corresponents
mesures de foment, si no es volen destruir les economies de
subsistència indígena de nombroses regions de l'hemisferi sud, fentles víctimes d'una competència sense cap tipus de protecció i en
unes condicions intolerables.
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Esperam que amb els resultats positius ja aconseguits
pels diferents moviments a favor d'un comerç just i solidari i amb
l'esperança de que gràcies a les mesures adequades de la
Comunitat Europea i els estats membres, aquest sector del mercat,
encara molt marginal, pugui expandir-se i enfortir-se i així pugui
consolidar-se i desenvolupar-se una branca de l'economia de
mercat preocupada pels aspectes socials i mediambientals, amb
major transparència i millors relacions entre productors i
consumidors.

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Bartomeu Blanquer i Sureda.
Hble. Sr. Carles Cañellas i Fons.
Hble. Sr. Andreu Avel•lí Casasnovas i Coll.
Hble. Sr. Andreu Charneco i Fidel.
Hble. Sr. José María González i Ortea.
Hble. Sr. Joan Marí i Bonet.
Hble. Sr. Alexandre Pax i Dolz del Castellar.
Hble. Sr. Joan Verger i Pocoví.
Hble. Sr. Guillem Vidal i Bibiloni.

És per aquests motius que els Grups Parlamentaris
anteriorment esmentats presenten la següent Proposició no de
Llei:

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport a les associacions que promouen el comerç just i solidari
entre els països productors del Sud i els països consumidors del
Nord.
2.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport a la "Diada europea de les tendes de la solidaritat"
(dedicada al comerç just amb Àfrica) que tindrà lloc l'11 de maig
del 1996 i es compromet a enviar un comunicat d'adhesió en
aquest sentit al Parlament Europeu.
Palma, 17 d'abril del 1996.
G.P. Socialista:
J. Francesc Triay.
G.P. Nacionalista-PSM:
Pere Sampol.
G.P. Esquerra Unida:
Eberhard Grosske.
G. P. Mixt-UM:
Maria Antònia Munar i Riutort.
G. P. Mixt- Els Verds:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a composició de la Comissió no permanent
encarregada de redactar un informe-estudi sobre l'abast
competencial de les comunitats autònomes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, atesos els
escrits RGE núm. 3144/95, 3257/95, 3777/95, 222/96 i 1567/96,
presentats pels grups parlamentaris Socialista, Mixt, Popular,
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i Nacionalista-PSM, restà
assabentada dels membres que han de formar part de la comissió no
permanent de referència, creada per acord del Ple del Parlament, en
sessió de l'horabaixa de dia 31 d'octubre del 1995, segons resolució
derivada de la Moció RGE núm. 2460/95. Aquests membres són els
següents:
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí
Hble. Sr. J. Francesc Triay i Llopis.
Hble. Sr. Vicent Tur i Torres.
Hble. Sr. Francesc Quetglas i Rosanes.
Pel Grup Parlamentari Mixt:
Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a composició de la Comissió no permanent per
a l'estudi i l'elaboració de propostes d'actuació per a resoldre el
problema de l'escassesa l'aigua.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, atesos els
escrits RGE núm. 2839/95, 2902/95, 2965/95, 3069/95 i 3778/95,
presentats pels grups parlamentaris Socialista,, d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, Mixt, Nacionalista-PSM, i Popular, restà
assabentada dels membres que han de formar part de la comissió no
permanent de referència, creada per acord del Ple del Parlament,
en sessió del matí de dia 31 d'octubre del 1995, segons resolució
derivada de la Moció RGE núm. 2439/95. Aquests membres són els
següents:
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. J. Francesc Triay i Llopis.
Hble. Sr. Vicent Tur i Torres.
Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí
Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver.
Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears:
Hble. Sr. Eberhard Grosske i Fiol.
Pel Grup Parlamentari Mixt:
Hble. Sr. Josep Ramon Balanzat i Torres.
Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM:
Hble. Sr. Pere Sampol i Mas.
Hble. Sr. Mateu Morro i Marcé.

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Rosa Estaràs i Ferragut.
Hble. Sr. José María González i Ortea.
Hble. Sr. Josep Simó Gornés i Hachero.
Hble. Sr. Antoni Juaneda i Cabrisas.
Hble. Sr. Antoni Marí i Calbet.
Hble. Sr. Joan Marí i Tur.
Hble. Sra. Maria Salom i Coll.
Hble. Sr. Joan Verger i Pocoví.
Hble. Sra. Joana Aina Vidal i Burguera.
Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears:
Hble. Sr. Josep Portella i Coll.
Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM:
Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons.
Hble. Sr. Pere Sampol i Mas.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

C)

C)

Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 2041/96.

Bases de la convocatòria per cobrir mitjançant proves
selectives una plaça en règim de contractació laboral d'un
responsable de l'àrea de desenvolupaments per al servei d'informàtica
del Parlament de les Illes Balears..

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 d'abril del 1996, acceptà la retirada de la pregunta de
referència, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a
entrada al Parlament del projecte de llei que reguli les
incompatibilitats dels alts càrrecs (BOPIB núm. 37, de 22 d'abril
del 1996), sol•licitada mitjançant l'escrit RGE 2304/96, presentat
pel diputat formulant de la pregunta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de 24
d'abril del 1996, aprovà les bases de referència
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
Convocatòria per cobrir mitjançant proves selectives
una plaça en règim de contractació laboral d'administrador de
l'entorn ofimàtic per al servei d'informàtica del Parlament de les
Illes Balears
Objecte de la convocatòria:

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

La present convocatòria té per objecte la provisió d'una
plaça de Administrador de l'Entorn Ofimàtic per al Servei
d'Informàtica del Parlament de les Illes Balears, prevista a la vigent
Relació de Llocs de Treball.
Requisits de l'aspirant:

A)
Relativa a admissió a tràmit pel Congrés dels Diputats de
la Proposició de Llei de règim fiscal i econòmic especial de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
24 d'abril del 1996, es donà per assabentada de l'escrit RGE núm.
2364/96, presentat per l'Excm. Sr. Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde, President del Congrés dels Diputats, mitjançant
el qual comunica l'admissió a tràmit de la proposició de llei de
referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a admissió a tràmit pel Congrés dels Diputats de
la Proposició de Llei per la qual passa a denominar-se oficialment
Illes Balears la província de Balears..
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
24 d'abril del 1996, es donà per assabentada de l'escrit RGE núm.
2365/96, presentat per l'Excm. Sr. Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde, President del Congrés dels Diputats, mitjançant
el qual comunica l'admissió a tràmit de la proposició de llei de
referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

a) Esser espanyol.
b) Tenir complerts els 18 anys.
c) Estar en possessió del títol de Diplomat.
d) No patir cap malaltia o disminució física que impedeixi
el desenvolupament normal de les funcions corresponents.
e) Demostrar coneixement i experiència sobre:
- Sistemes operatius VMS i MS-DOS
- Entorn gràfic Windows
- Entorn ofimàtic
- Entorns de xarxes locals: Novell Netware i Pathworks
- Gestió de Bases de Dades Documentals amb imatges
associades: Basis Plus i Openapi's
- Gestió de bases de dades relacionals amb arquitectura
client-servidor: Progress i HLI/C
- Formació d'usuaris
f) Adjuntar Currículum Vitae per a l'avaluació
corresponent per la Comissió de Selecció.
Funcions:
Les funcions a desenvolupar seran:
- Control i seguiment d'avaries a l'entorn ofimàtic
- Control d'inventari ofimàtic
- Suport d'usuaris i planificació i execució de plans de
formació per a usuaris
- Control i manteniment dels serveis d'impressió
- Control i manteniment de SW de les estacions de treball
- Control i manteniment del parc ofimàtic: substitució
d'elements, consumibles, potenciació del sistema.
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Sol•licituds:

Ordre de Publicació

Les sol•licituds per poder participar en les proves
selectives hauran de presentar-se en el Registre General del
Parlament dins el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del
següent de la data de publicació de la convocatòria en el BOPIB,
d'acord amb el model que es facilitarà.

D)

La relació d'admesos es farà pública en el tauler
d'anuncis de la Cambra. Els aspirants seran convocats
oportunament per a la realització de les proves.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de 24
d'abril del 1996, aprovà les bases de referència

Exercicis:
Primer exercici: Avaluació dels coneixements teòrics
dels aspirants sobre els Sistemes Operatius VMS, MS-DOS i
entorn Windows; de la gestió de Xarxes locals ( Novell) i de la
gestió de Bases de Dades ( Progress i Basis Plus), i gestió del parc
ofimàtic.
Segon exercici: Avaluació dels coneixements pràctics
dels conceptes assenyalats en el paràgraf anterior.
Tercer exercici: Entrevista personal.
Els exercicis seran eliminatoris i els aspirants hi seran
degudament convocats.
Duració del Contracte
El contracte serà indefinit una vegada superat un període
de prova de tres mesos.
Comissió de Selecció
La Comissió de Selecció serà integrada pels membres
següents:
- El President del Parlament o membre de la Mesa en qui
delegui.
- El Lletrat-Oficial Major del Parlament.
- El Cap de Coordinació del Servei d'Informàtica del
Parlament.
- El Catedràtic d'Informàtica assessor del Servei
d'Informàtica del Parlament.
- Un representant dels Delegats Sindicals del Parlament.
La Comissió de Selecció resoldrà tots el dubtes i totes
les incidències que puguin sorgir després d'haver-se constituït i les
que hi pugui haver durant la realització de les proves.
Nomenament i presa de possessió
Es notificarà a l'aspirant que hagi obtingut la plaça la
qualificació aconseguida, per tal que en el termini de quinze dies
comptats des de la data de notificació aporti els documents
acreditatius del compliment del requisits exigits per a la
participació en les proves.
Conclòs el termini de presentació de documents en el
Registre General del Parlament, es procedirà per part del President
del Parlament, oïda la mesa de la Cambra, al nomenament
corresponent de l'aspirant que hagi obtingut la plaça, que serà
publicat en el BOPIB.
Publicat el nomenament, el nomenat tendrà un termini
màxim de tres dies, comptats a partir del següent al de la
notificació del nomenament, per prendre possessió de la placa.
Palma a 27 de març del 1996.

Bases de la convocatòria per cobrir mitjançant proves
selectives una plaça en règim de contractació laboral d'un
administrador de l'entorn ofimàtic per al servei d'informàtica del
Parlament de les Illes Balears..

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
Convocatòria per cobrir mitjançant proves selectives
una plaça en règim de contractació laboral d'un responsable de
l'area de desenvolupaments per al servei d'informàtica del
Parlament de les Illes Balears
Objecte de la convocatòria:
La present convocatòria té per objecte la provisió d'una
plaça de Responsable de l'Area de Desenvolupaments per al Servei
d'Informàtica del Parlament de les Illes Balears, prevista a la vigent
Relació de Llocs de Treballs.
Requisits de l'aspirant:
a) Esser espanyol.
b) Tenir complerts els 18 anys.
c) Estar en possessió del títol de Diplomat.
d) No patir cap malaltia o disminució física que impedeixi
el desenvolupament normal de les funcions corresponents.
e) Demostrar coneixement i experiència sobre:
- Sistemes operatius VMS i MS-DOS
- Entorns gràfic Windows a nivell de Sistema
- Programació en entorn Windows: convencional i
orientada a objectes: Microsoft Visual C ++ amb MFC
- Entorn de xarxes locals: Novell Netware i Pathworks
- Bases de dades documentals amb imatges associades:
Basis Plus a nivell de sistema i de programació
- Bases de dades relacionals amb arquitectura clientservidor: Progress a nivell de Sistema i programació
- Programació basada en Api's per a integració de
productes
f) Adjuntar Currículum Vitae per a l'avaluació
corresponent per la Comissió de Selecció.
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Comissió de Selecció

Les funcions a desenvolupar seran:

La Comissió de Selecció serà integrada pels membres
següents:

* Organització, coordinació i control del treball de l'àrea.
* Col•laboració en les propostes de plans informàtics.
* Estudi dels projectes a realitzar, elecció d'eines de hardware i
software a realitzar i estimació dels recursos.
* Control del desenvolupament de cada projecte, de qualitat de les
aplicacions i de la posada en marxa.
* Definició dels requisits d'integritat de les dades i de la
confidencialitat de la informació contenguda a les aplicacions.
* Seguiment del manteniment de les aplicacions en servei,
adoptant les mesures necessàries per a la seva optimització,
avaluant les modificacions sol•licitades i assignant recursos per a
la seva realització.
* Disseny de la documentació de les aplicacions acabades i dels
programes de formació d'usuaris corresponents.
* Elaboració d'estudis per a la implantació de noves tecnologies.
* Planificació dels projectes de desenvolupament.
* Disseny de les aplicacions.
* Control de qualitat del software desenvolupat.
* Elaboració de procediments per garantir la integritat de les dades
de les aplicacions i confidencialitat del sistema.
* Anàlisi del rendiment de les aplicacions.
* Optimització de les aplicacions.
* Qualsevol altra tasca anàloga.
Sol•licituds:
Les sol•licituds per a poder participar en les proves
selectives hauran de presentar-se en el Registre General del
Parlament dins el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del
següent de la data de publicació de la convocatòria en el BOPIB,
d'acord amb el model que es facilitarà.
La relació d'admesos es farà pública en el tauler
d'anuncis de la Cambra. Els aspirants seran convocats
oportunament per a la realització de les proves.
Exercicis:
Primer exercici: Avaluació dels coneixements teòrics
dels aspirants sobre els Sistemes Operatius VMS, MS-DOS i
entorn Windows; de la gestió de Xarxes locals ( Novell i
Pathworks), de la gestió de Bases de Dades (Progress i Basis Plus)
i enginyeria de software.
Segon exercici: Avaluació dels coneixements pràctics
dels conceptes assenyalats en el paràgraf anterior.
Tercer exercici: Entrevista personal.
Els exercicis seran eliminatoris i els aspirants hi seran
degudament convocats.
Duració del Contracte
El contracte serà indefinit una vegada superat un període
de prova de tres mesos.

- El President del Parlament o membre de la Mesa en qui
delegui.
- El Lletrat-Oficial Major del Parlament.
- El Cap de Coordinació del Servei d'Informàtica del
Parlament.
- El Catedràtic d'Informàtica assessor del Servei
d'Informàtica del Parlament.
- Un representant dels Delegats Sindicals del Parlament.
La Comissió de Selecció resoldrà tots el dubtes i totes les
incidències que puguin sorgir després d'haver-se constituït i les que
hi pugui haver durant la realització de les proves.
Nomenament i presa de possessió
Es notificarà a l'aspirant que hagi obtingut la plaça la
qualificació aconseguida, per tal que en el termini de quinze dies
comptats des de la data de notificació aporti els documents
acreditatius del compliment del requisits exigits per a la participació
en les proves.
Conclòs el termini de presentació de documents en el
Registre General del Parlament, es procedirà per part del President
del Parlament, oïda la mesa de la Cambra, al nomenament
corresponent de l'aspirant que hagi obtingut la plaça, que serà
publicat en el BOPIB.
Publicat el nomenament, el nomenat tendrà un termini
màxim de tres dies, comptats a partir del següent al de la notificació
del nomenament, per a prendre possessió de la placa.
Palma a 27 de març del 1996.
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