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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 d'abril del 1996, d'acord amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei RGE
núm. 2543/96, sobre incompatibilitats dels membres del Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'atres càrrecs
d'aquesta administració i de creació dels registres d'interesos i de
patrimoni.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Palma, a 30 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger
MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 11 d'abril del 1996, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

14.- Proposta d'acord sobre el Projecte de Llei
d'incompatibilitats dels membres del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i d'altres càrrecs d'aquesta
administració i de creació dels registres d'interessos i de patrimoni.
A proposta del conseller de la Funció Pública, el Consell
de Govern adopta el següent acord:
"Primer. Aprovar el Projecte de Llei d'incompatibilitats
dels membres del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i d'altres càrrecs d'aquesta administració i de creació dels
registres d'interessos i de patrimoni.
Segon. Trametre aquest projecte de llei al Parlament de les
Illes Balears perquè en faci la tramitació corresponent.
I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr. President,
que firm i segell a Palma, a dia 15 d'abril del 1996.
La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.
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A)
Projecte de llei d'incompatibilitats dels
membres del govern de la comunitat autònoma de les illes balears
i d'altres càrrecs d'aquesta administració i de creació dels
registres d'interessos i de patrimoni
L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es pot definir, en un sentit jurídic estricte, com el conjunt
d'òrgans, serveis i dependències que, amb submissió plena a
l'ordenament jurídic i sota la direcció política del Govern i dels
membres d'aquest, constitueix l'organització material, tècnica i
professional que fa possible l'exercici de les competències
constitucionalment i estatutàriament atribuïdes a la Comunitat
Autònoma per acomplir les seves finalitats.
Conceptualment, sempre s'ha diferenciat entre Govern i
Administració i, a l'efecte, el Govern s'ha considerat de manera
comuna com un òrgan de vertadera naturalesa política que, a més a
més, dirigeix l'Administració. Una Administració que, com a tal,
manca de tota connotació política i està constituïda per òrgans de
naturalesa purament administrativa integrats jeràrquicament i
estructuralment i servits per funcionaris o empleats públics.
En la pràctica, no obstant això, sol esdevenir que els òrgans
superiors de l'Administració pública coincideixen, sigui parcialment
o totalment, amb aquells que formen part del Govern corresponent.
En la nostra Comunitat Autònoma, resulta que, d'acord amb
el que disposa l'article 2.1 de la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de règim
jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma, els òrgans
superiors de l'Administració autonòmica són els següents: el president
de la Comunitat Autònoma, el vicepresident, si n'és el cas, i els
consellers.
El Govern de la Comunitat Autònoma, segons expressa
l'article 3.1 de l'esmentada Llei 5/1984, de 24 d'octubre, està format
pel president, el vicepresident, si n'és el cas, i els consellers, tot
coincidint, per tant, en els mateixos òrgans o institucions la condició
estrictament política amb una innegable naturalesa administrativa.
Així mateix, d'acord amb el text legal esmentat abans,
també ens hem de referir a l'existència de les direccions generals i de
les secretaries generals tècniques que, sense formar part de l'executiu
autonòmic strictu sensu, són part fonamental de l'estructura superior
de l'organització de cada conselleria per exercir les competències que
li són pròpies (articles 27, 28, 30 i 31 de la Llei 5/1984) i es pot
afirmar, als efectes que ens interessen, que participen d'aquesta doble
naturalesa política i administrativa.
En aquesta descripció d'òrgans que participen d'aqueixa
doble naturalesa administrativa, i en certa manera, política, tampoc no
es pot oblidar la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, ni
la Tresoreria, ni tampoc el personal denominat eventual que, en virtut
de nomenament conferit per aplicació del que disposa l'article 9 de la
Llei 2/1989, de 22 de febrer, ocupi llocs de treball considerats com
a de confiança o d'assessorament especial dels membres del Govern.
Pel que fa referència als funcionaris i a la resta d'empleats
públics, no hi ha dubte que són els que integren la part purament
administrativa entre els mitjans personals que formen aquest conjunt
d'òrgans, serveis i dependències que és l'Administració pública.
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L'article 103 de la Constitució espanyola, únic que fa
expressament referència directa a l'Administració pública, disposa
que aquesta "serveix amb objectivitat els interessos generals i actua
d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització,
desconcentració i coordinació amb submissió plena a la Llei i al
dret".
Conseqüentment amb aquesta declaració de servei
objectiu als interessos generals de la societat i en garantia de
l'observança deguda dels principis constitucionals esmentats abans,
és necessari assegurar que aquells que hagin d'actuar personalment
els mitjans de l'Administració, bé siguin els òrgans superiors
d'aquesta o bé qualsevol dels seus funcionaris o empleats, ho han de
fer amb imparcialitat plena i provada i des del respecte més solemne
a l'ordenament jurídic.
Pel que fa a l'objectivitat que han d'observar els
funcionaris i empleats públics en les seves actuacions, és la Carta
Magna, a l'article 103, la que prescriu que la Llei regularà, entre
altres matèries, el sistema d'incompatibilitats i les garanties
corresponents que asseguren la imparcialitat en l'exercici de les
seves funcions.
Aquesta previsió constitucional es va materialitzar amb
l'aprovació i l'entrada en vigor de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, que, d'acord amb la consideració
conjunta del contingut dels articles 103.3 i 149.1.18 de la
Constitució espanyola, resulta d'aplicació a l'àmbit de totes les
administracions públiques, com a normativa bàsica.
Quant a la resta de persones que integren els mitjans
personals de l'Administració, és a dir: els membres dels governs o
dels executius (bé siguin de l'Estat o bé de les comunitats
autònomes) i els alts càrrecs i llocs de treball a què ens hem referit
abans, com a integrants o partícips de l'estructura superior de
l'organització administrativa, la regulació dels sistemes
d'incompatibilitats i de garanties d'imparcialitat corresponents es
remet a l'elaboració normativa que les assemblees legislatives
corresponents aprovin sobre la matèria.
A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa
referència a les normes referides en el paràgraf anterior, únicament
trobam la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma, que, a l'article 9
estableix una regulació de les incompatibilitats relatives al president
de la Comunitat Autònoma i, a l'article 32 (únic article del capítol
VI, títol III) es detallen les incompatibilitats que afecten el
vicepresident i els consellers del Govern de la Comunitat
Autònoma, com també els directors generals i els secretaris generals
tècnics.
Aquesta normativa s'ha estat aplicant des que va entrar en
vigor i, malgrat la brevetat i la concisió del seu contingut, ha
col•laborat de manera eficaç, al límit de les seves possibilitats, en la
tasca de facilitar una garantia real de la imparcialitat i de la
independència dels càrrecs inclosos en el seu camp d'aplicació, i, en
aquest mateix sentit, ha permès la materialització dels postulats
constitucionals en l'àmbit de la nostra Administració autonòmica.

Un cop superats ja més de deu anys des de l'entrada en vigor
de la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, és necessari afrontar una reforma
del règim d'incompatibilitats vigent que possibiliti una prestació més
eficaç del servei públic i l'establiment d'un control d'interessos
autèntic i, al mateix temps, proveeixi la inclusió necessària, en aquest
règim d'incompatibilitats, de càrrecs o llocs de treball nous que, fins
ara, quedaven exceptuats del seu abast.
Els principis o bases que han de presidir la reforma que
s'emprèn amb aquesta norma legal són els següents:
1. Es proclama, com a principi bàsic, la incompatibilitat
absoluta de l'exercici dels càrrecs o funcions inclosos en l'àmbit de la
Llei amb qualsevol altra activitat pública o privada, sigui aquesta
retribuïda o no, i es possibilita únicament l'exercici de determinades
activitats exceptuades, que estaran limitades i taxades, per raó de no
afectar la dedicació absoluta a les funcions públiques o la
imparcialitat que aquestes requereixen.
2. La normativa d'incompatibilitats que per als membres del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i per als alts
càrrecs i alguns llocs de treball de l'Administració d'aquest ara
s'estableix, es recull i plasma en un únic text legal, dedicat
íntegrament i exclusivament a la seva regulació i amb la previsió,
expressa, d'un desplegament reglamentari futur, tot configurant-se, en
conseqüència, un sistema que obeeix al principi de regulació única i
concentrada, amb un text complet i tancat sobre el règim jurídic de la
matèria.
3. El principi de responsabilitat condueix a l'establiment
d'un autèntic sistema disciplinari en la matèria i es tipifiquen, al
mateix temps, les sancions que es podran imposar per causa de les
infraccions a la normativa sobre incompatibilitats i control
d'interessos que conté la nova Llei.
4. El principi de publicitat descansa sobre l'establiment de
dos registres: el d'Interessos o Activitats, on els titulars dels càrrecs o
llocs inclosos en l'àmbit legal hauran d'explicitar les activitats que
exerceixin actualment, i, si n'és el cas, les que hagin de realitzar a
partir del seu cessament; i el de Patrimoni, on s'hauran de fer constar
els béns i drets patrimonials que es posseeixin.
5. Finalment, s'opta per establir, d'acord amb un principi de
competència derivat de la Llei de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que el control de les incompatibilitats,
com també la gestió i l'organització dels registres que s'estableixin
amb motiu d'aquesta Llei, pertocaran al Consell de Govern.
En definitiva, es pretén l'obtenció d'un instrument legislatiu
que, partint de l'adaptació del sistema anterior a la realitat social
actual, aprofundeixi en la garantia de l'objectivitat, la imparcialitat i
la transparència de les activitats i de les funcions dels gestors públics
a partir del reforçament d'una autèntica dedicació exclusiva i de la
implantació d'un control d'interessos eficaç que repercuteixi, de
manera directa, en una major eficàcia dels serveis públics.
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Títol I
Disposicions generals
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Títol II Principis generals
Article 3. Principi d'incompatibilitat absoluta

Article 1. Objecte de la Llei
Constitueix l'objecte d'aquesta Llei la regulació del règim
d'incompatibilitats com també del control d'interessos al qual estan
subjectes, a partir de la seva entrada en vigor, aquells que exerceixin
els càrrecs o llocs de treball inclosos en el seu àmbit d'aplicació.

Els membres del Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, els directors generals i els secretaris generals tècnics, el
tresorer, l'interventor general, el personal eventual que ocupi llocs de
treball considerats com a de confiança o assessorament especial i
aquells que ocupin algun altre dels càrrecs o dels llocs de treball
inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, exerciran les funcions
en règim de dedicació absoluta i exclusiva.

Article 2. Àmbit d'aplicació
2.1 El contingut d'aquesta norma legal és d'aplicació al
president, al vicepresident, si n'és el cas, i als consellers que, d'acord
amb el que disposa l'article 17 de la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, o
d'acord amb la Llei que en el futur pugui regular aquesta matèria,
integren el Govern com a òrgan superior col•legiat que dirigeix la
política i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
2.2 Així mateix, a més dels components del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'inclouen, en l'àmbit
d'aplicació d'aquesta Llei, els alts càrrecs de l'Administració
autonòmica de les Illes Balears i, a l'efecte, es consideren com a alts
càrrecs, o assimilats, els següents:
a) Els directors generals i els secretaris generals tècnics
que, encara que no formin part de l'executiu autonòmic, en sentit
estricte, conformen l'estructura político-administrativa superior en
què s'organitza cadascuna de les conselleries del Govern.

El fonament de la incompatibilitat imposada com a principi
general per mitjà d'aquesta regulació es troba en la necessitat de
garantir que l'Administració, mitjançant les persones que actuen les
seves finalitats des dels llocs de més responsabilitat o transcendència,
serveixin amb objectivitat i imparcialitat plena els interessos generals
i el reflex més immediat d'això es concreta en la incompatibilitat més
absoluta que eviti l'exercici de qualsevol activitat aliena que pogués
impedir, dificultar o menyscabar la disponibilitat per complir els
deures i les funcions propis del càrrec o lloc de treball o que pogués
comprometre o posar en entredit la imparcialitat, l'objectivitat i la
independència en l'exercici d'aquests.
No obstant el que es disposa en els paràgrafs anteriors, es
possibilitarà l'exercici de determinades activitats exceptuades, que
tindran caràcter limitat o taxat, per mandat legal exprés i sempre que
aquestes activitats, siguin remunerades o no, mai no afectin els deures
i les funcions del càrrec o lloc de treball ni la independència i la
imparcialitat en l'exercici d'aquest.
Article 4. Principi de responsabilitat

b) L'interventor general i el tresorer de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
c) El personal eventual que, en virtut de nomenament
conferit per aplicació del que disposa l'article 9 de la Llei 2/1989, de
22 de febrer, ocupi llocs de treball considerats com a de confiança
o d'assessorament especial del president, vicepresident, si n'és el
cas, o dels consellers del Govern de la Comunitat Autònoma.
d) Els presidents, directors i/o assimilats, qualsevol en
sigui la denominació, de les entitats autònomes de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El principi de responsabilitat inspira la nova regulació
establerta, en aquesta matèria concreta, com a contrapartida derivada
de la imperativitat del règim d'incompatibilitats i del control
d'interessos.
Així, en una primera derivació, la responsabilitat del
compliment de les prescripcions del sistema establert correspon, en
exclusiva, a aquells que estan inclosos en el seu àmbit d'aplicació i,
així, la càrrega de formalitzar els tràmits i les declaracions
corresponents i la prohibició de realitzar determinades activitats s'els
imposa directament a ells.

e) Els presidents, directors, gerents i/o assimilats de les
empreses públiques, societats, entitats i fundacions en les quals el
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sigui titular
de, com a mínim, més del cinquanta per cent del capital social o hi
participi, com a mínim, amb més del cinquanta per cent del
patrimoni d'aquestes, quan els càrrecs esmentats siguin retribuïts.

En una segona derivació, com a autèntic tancament del
principi de responsabilitat, s'introdueix i desplega un autèntic règim
disciplinari, amb tipificació d'infraccions i de sancions que, pel simple
fet d'existir, complementa les garanties del sistema i permetrà
penalitzar els incompliments.

A aquest efecte, no es considerarà com a retribució la
percepció de dietes o d'indemnitzacions per l'assistència a les
sessions dels òrgans directius d'aquestes.

Article 5. Principi de publicitat

2.3 Les assimilacions a què fa referència aquest article
com a generadores d'incompatibilitats o de submissió al control
d'interessos hauran d'estar expressament establertes per via legal o
reglamentària.

El principi de publicitat resulta consubstancial a qualsevol
sistema dirigit a controlar les activitats i els béns o drets i es fa efectiu
mitjançant la creació i la implantació de dos registres: el d'Interessos
o Activitats i el de Patrimoni (de béns i drets patrimonials).
El Registre d'Interessos o Activitats tindrà caràcter públic,
i li seran d'aplicació les normes que despleguen l'article 18.4 de la
Constitució espanyola i, especialment, el contingut de la Llei orgànica
5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de
les dades de caràcter personal i l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
El Registre de Patrimoni (de béns i de drets patrimonials),
tindrà caràcter reservat i l'accés a aquest únicament serà possible en
les condicions i amb els requisits que s'estableixen en aquesta Llei.
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Article 6. Principi d'unitat
Quan s'aborda la regulació del règim d'incompatibilitats
i del control d'interessos dels membres del Govern, alts càrrecs i
determinats llocs de treball d'una Administració pública i es pretén
que aquesta es converteixi en un sistema universal, complet i tancat,
que comprengui tot el règim jurídic que hagi de regir uniformement
en el seu territori, és imprescindible que la normativa elaborada a
l'efecte conflueixi i es plasmi en un text únic que, amb
independència del possible desplegament reglamentari, concentri els
preceptes fonamentals que el legislador hagi adoptat.

D'altra banda, no es podran compatibilitzar els càrrecs
públics o llocs de treball de referència amb la percepció de drets
passius o de qualsevol altre règim públic i obligatori de la Seguretat
Social. La percepció de les pensions esmentades, si n'és el cas,
quedarà suspesa durant el temps de l'exercici del càrrec i es
recuperarà, automàticament, en acabar aquest.

Article 7. Principi de competència

8.2. Així mateix, els titulars dels càrrecs o llocs de treball
inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma no podran tenir, per si
o juntament amb el seu cònjuge, fills dependents i persones tutelades,
participacions superiors a un deu per cent en empreses que tenguin
contractes, concerts o convenis, bé siguin de caràcter econòmic o bé
de qualsevol altra naturalesa, amb l'Administració pública autonòmica
o entitats vinculades o dependents d'aquesta.

Una vegada fixat el règim jurídic de les incompatibilitats
i del control d'interessos, s'ha de proveir a la determinació de quin
òrgan o òrgans, entre els que conformen l'Administració pública,
han d'assumir les funcions dirigides a l'efectivitat del sistema
establert i, més particularment, s'ha de precisar a qui correspondrà
la gestió dels registres d'Activitats i de Patrimoni, la inspecció i la
vigilància de les funcions o actes subjectes a incompatibilitat i
l'aplicació del règim disciplinari, si pertoca.

El nomenament per a un càrrec o lloc de treball dels referits
a l'article segon d'aquesta Llei, comportarà, si n'és el cas,
l'obligatorietat de desfer-se de les participacions que es posseeixin, en
els termes referits en el paràgraf anterior, en el termini de dos mesos,
comptadors des del dia següent al del nomenament. Si la participació
s'adquireix per successió hereditària durant l'exercici del càrrec o lloc
de treball, es tindrà l'obligació de desfer-se'n en el termini de tres
mesos des de la seva adquisició.

Un cop establert, doncs, l'instrument legislatiu
corresponent per al control dels membres del Govern, alts càrrecs i
determinats llocs de treball de l'Administració autonòmica de les
Illes Balears, resulta que, en aplicació de les clàusules generals de
competència per al desplegament i l'execució de la política del
Govern Balear, en tot allò que fa referència al personal al servei de
l'Administració, que es conté a la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de
la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
s'ha de proclamar la competència del Consell de Govern per a
l'exercici de les activitats de gestió, d'inspecció, de vigilància i de
règim disciplinari en aquesta matèria.

8.3. Aquells que exerceixin un càrrec o un lloc de treball
sotmès al règim de control d'activitats establert en aquesta Llei estan
obligats a inhibir-se del coneixement dels expedients en el despatx
dels quals haguessin intervingut abans del seu nomenament o que
interessin a empreses, societats o entitats, en la direcció,
assessorament o administració de les quals haguessin tengut alguna
part o intervenció per si, pel seu cònjuge, o per persona de la seva
família fins al segon grau civil.

TÍTOL III. Règim d'activitats
Capítol primer. Normes comunes
Article 8. Normes comunes sobre el règim d'activitats
8.1. Els membres del Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, directors generals, secretaris generals tècnics i
altres titulars dels càrrecs o llocs de treball als quals es refereix
l'article segon d'aquesta Llei, exerciran les seves funcions en règim
de dedicació absoluta i no les podran compatibilitzar amb l'exercici,
per si o mitjançant substitució o apoderament, de qualsevol altre
lloc, càrrec, representació, professió o activitat, bé siguin de caràcter
públic o bé privat, per compte propi o aliè, i de la mateixa manera,
tampoc no podran percebre cap altra remuneració que no sigui la
que correspon al càrrec o al lloc de treball del qual es derivi la
incompatibilitat proclamada a l'article tercer d'aquesta Llei.

La inhibició s'haurà de constatar mitjançant documentació
per escrit i s'haurà de trametre al Registre corresponent.
8.4. Durant l'any següent a la data del cessament, els titulars
dels càrrecs o llocs de treball a què es refereixen els paràgrafs
anteriors d'aquest article no podran realitzar activitats privades
relacionades amb expedients sobre els quals hagin dictat resolució
durant els darrers dos anys de l'exercici del càrrec o funció
corresponent, ni efectuar, durant el mateix termini, contractes
d'assistència tècnica, de serveis o similars amb l'Administració de la
Comunitat Autònoma.
S'exclouen del que estableix el paràgraf anterior, els
expedients relatius a l'elaboració i a l'aprovació de les normes de
caràcter general i els que siguin de simple manifestació d'activitat
reglada.
8.5. Així mateix, aquells que percebin retribucions,
indemnitzacions o qualsevol altre tipus de prestació compensatòria a
càrrec de l'Administració autonòmica com a conseqüència d'un
cessament en algun dels càrrecs o llocs de treball a què fa referència
aquesta Llei, no podran intervenir en activitats privades directament
relacionades amb les funcions o competències del càrrec o lloc en el
qual es va cessar, mentre percebin les retribucions al•ludides o en el
termini dels dos anys següents a la percepció de la indemnització si
aquesta es percebés de manera acumulada o en pagament únic.
Aquesta obligació es podrà extingir, si n'és el cas, si
s'acredita, davant el Registre corresponent, la renúncia a la totalitat de
la prestació econòmica de què es tracta.
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Capítol segon. Incompatibilitats i compatibilitats
Article 9. Incompatibilitats
9.1. En aplicació directa del principi general establert a
l'article tercer d'aquesta Llei, els titulars dels càrrecs i llocs de
treball a què es refereix l'article segon no podran exercir, en
consonància amb les normes comunes recollides a l'article vuit,
apartat u, ni per si ni mitjançant substitució o apoderament, cap altra
activitat o funció professional, mercantil, industrial o laboral, sigui
pública o privada, per compte propi o aliè, que sigui retribuïda
mitjançant sou, aranzel, honoraris, comissió, compensació o de
qualsevol altra manera, tret de les autoritzades expressament en
aquest títol de la Llei.
Així mateix, el personal al qual es refereix aquest article
no podrà compatibilitzar el seu càrrec o lloc de treball amb la
condició de representant electe en col•legis professionals, cambres
o entitats que tenguin atribuïdes funcions públiques o hi coadjuvin.
9.2. Si les incompatibilitats descrites a l'apartat anterior
afecten titulars dels càrrecs inclosos a l'article 2.1, 2.2.a) i 2.2.b) i
aquests opten per romandre-hi, la incompatibilitat determinarà el pas
a la situació administrativa o laboral que correspongui a cada cas
respecte de l'activitat o funció abandonada i en les condicions que
estableixin les normes específiques d'aplicació.
9.3. El que disposa aquest article s'entén sense perjudici
de les excepcions recollides en el text d'aquesta Llei i, més
concretament, en els articles 10 i 11.
Article 10. Compatibilitat amb activitats públiques
10.1. L'exercici de les funcions i de les activitats pròpies
d'un alt càrrec o lloc de treball dels inclosos en l'àmbit d'aplicació
d'aquesta Llei serà compatible amb l'exercici de les activitats
públiques següents:
a) L'exercici dels càrrecs que els corresponguin amb
caràcter institucional o per als que fossin designats per la seva
pròpia condició.
b) La condició de president, membre o secretari d'òrgans
col•legiats de les administracions públiques, quan hagin de realitzar
aquestes funcions per raó del càrrec o lloc que ocupen, incloent-s'hi,
a aquests efectes, la participació, amb la designació reglamentària
prèvia, en tribunals qualificadors de proves selectives o comissions
de valoració de mèrits relacionades amb la relació de personal al
servei de l'Administració o amb el proveïment de llocs de treball.
c) La representació de l'Administració de la Comunitat
Autònoma en els òrgans col•legiats, directius o consells executius
o d'administració d'organismes o empreses amb capital públic o
d'entitats de dret públic.
Per poder pertànyer a aquests òrgans, es requerirà l'acord
o la resolució de nomenament corresponent per part de l'òrgan
competent.
d) La representació de la Comunitat Autònoma en
funcions o missions temporals davant l'Estat i davant organitzacions
internacionals.
e) La realització de funcions docents per a la formació, la
selecció i el perfeccionament del personal al servei de
l'Administració pública.
10.2. Els membres del Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears podran compatibilitzar la seva
activitat com a integrants de l'executiu amb la condició de membre
de l'Assemblea legislativa d'aquesta Comunitat Autònoma o, si n'és
el cas, amb la condició de membre dels Consells Insulars en aquells
supòsits que s'hi accedeixi en substitució del president del Govern
o del Parlament de la Comunitat Autònoma.
10.3. Així mateix, els membres del Consell de Govern,
directors generals i secretaris generals tècnics podran
compatibilitzar el seu càrrec amb el de regidor i, si n'és el cas, amb
el de tinent de batlle de qualsevol ajuntament a l'àmbit territorial de
les Illes Balears.
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10.4. En els supòsits recollits en els apartats anteriors, els
titulars de càrrecs o llocs de treball no podran percebre cap
remuneració tret de les indemnitzacions per despeses de viatge,
estades i trasllats que els pertoquin d'acord amb la normativa vigent,
com també les quantitats que els pertoquin en concepte d'assistències,
dietes o indemnitzacions en els supòsits prevists en els apartats
anteriors d'aquest article.
Article 11. Compatibilitat amb activitats privades.
Fent ús de la previsió legal sobre la possibilitat de
l'existència d'algunes activitats privades exceptuades del principi
general d'incompatibilitat, que hauran d'estar perfectament
delimitades i recollides en la norma, es declara que l'exercici dels
càrrecs o dels llocs de treballs a què es refereix aquesta Llei serà
compatible, sempre que l'exercici de les activitats esmentades no
comprometi la imparcialitat o la independència en les funcions
d'aquests, amb les activitats privades següents:
a) Les de mera administració del patrimoni personal o
familiar.
b) Les activitats de producció i creació literària, artística,
científica o tècnica i les publicacions derivades d'aquelles.
No obstant això, la realització d'estudis, d'informes, de
memòries, d'investigacions, de creacions literàries, artístiques i
similars serà incompatible, encara que fos sol•licitada o encarregada
per persones físiques o jurídiques privades, si han de ser retribuïdes
amb càrrec a l'Administració de la Comunitat Autònoma.
c) L'assistència ocasional o no periòdica, com a ponent, a
seminaris, conferències, congressos, jornades de treball o estudi, o
cursos de caràcter professional, sempre que no siguin conseqüència
d'una relació d'ocupació o de prestació de servei i no suposin un
menyscapte del compliment estricte dels seus deures.
d) La participació en activitats d'entitats culturals o
benèfiques que no tenguin ànim de lucre i les de caràcter cultural,
docent o científic, efectuades de manera continuada, sempre que no
comportin cap tipus de menyscapte del compliment dels deures o
funcions corresponents.
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Article 15. Obligacions del personal dels registres

Títol IV. Mitjans de control
Capítol I. Els registres

El personal que presti serveis en qualsevol dels registres
creats per aquesta Llei té el deure permanent de mantenir en secret les
dades i les informacions que conegui per raó del seu treball.

Article 12. Creació dels Registres
12.1. Es creen dos registres amb la finalitat de proveir el
control degut de les activitats i dels béns i drets dels titulars de
càrrecs o llocs de treball afectats per aquesta:

L'incompliment d'aquesta obligació es sancionarà d'acord
amb el que regula el capítol V, "Règim Disciplinari", del títol V, de
la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

1. El Registre d'Interessos o d'Activitats.
2. El Registre de Patrimoni.
12.2. Els registres establerts s'instal•laran en un sistema de
gestió documental que garanteixi la inalterabilitat i la permanència
de les dades, com també la seguretat deguda en l'accés a aquests i en
l'ús de la informació que contenen.
Article 13. El Registre d'Interessos o d'Activitats
13.1. El Registre d'Interessos o d'Activitats dels càrrecs o
llocs de treball inclosos en l'article segon d'aquesta Llei té per
objecte procurar la constància deguda, mitjançant la inscripció del
contingut de les declaracions que estan obligats a realitzar els
titulars dels càrrecs i dels llocs de treball al•ludits, d'acord amb la
Llei.
13.2. El Registre d'Interessos o d'Activitats tindrà caràcter
públic i, sense perjudici del que disposa expressament aquest títol
de la Llei, es regirà pels preceptes de la Llei orgànica 5/1992, de 29
d'octubre, de tractament automatitzat de dades de caràcter personal,
pel que preveu l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i pel que preceptuen les corresponents normes
de desplegament de les esmentades lleis.
13.3. La inscripció en el Registre d'Interessos o
d'Activitats es practicarà d'ofici, un cop vistes, si pertoca, les
declaracions corresponents i s'efectuarà d'acord amb totes les dades
o fets inscribibles que aquelles consignin.
Article 14. El Registre de Patrimoni
14.1. El Registre de Patrimoni a què es refereixen els
articles cinquè i dotzè d'aquesta Llei té per objecte la inscripció dels
béns i drets patrimonials dels quals siguin titulars els que exerceixen
els càrrecs o llocs de treball inclosos en l'àmbit d'aplicació
d'aquesta.
14.2. El Registre de Patrimoni té caràcter reservat i
únicament s'hi podrà accedir de la manera que estableix aquest
article.
L'accés a les declaracions formulades i inscrites en aquest
Registre, d'acord amb el que disposa l'article desset, s'haurà de
realitzar amb la presentació prèvia de sol•licitud a l'efecte on, a més
a més, s'hi haurà d'especificar el nom i llinatges i el càrrec o lloc de
treball de la persona les dades de la qual es vol tenir constància.

Capítol segon. Obligacions dels titulars dels càrrecs i llocs de
treball als quals s'aplica aquesta Llei
Article 16. Declaració d'activitats
16.1. Els titulars dels càrrecs i llocs de treball inclosos en
l'article segon d'aquesta Llei estan obligats a declarar totes les
activitats que exerceixen per si o mitjançant substitució o
apoderament i, si pertoca, d'acord amb el que preveu l'article vuitè,
punt quatre, d'aquesta Llei, aquelles que realitzin un cop haguessin
cessat en el càrrec o lloc de treball, davant el Registre d'Interessos o
d'Activitats al qual fa referència l'article tretzè d'aquest cos legal, en
els termes establerts reglamentàriament.
16.2. La declaració al•ludida en l'apartat anterior s'haurà de
realitzar en el termini de tres mesos comptadors des de la data de
presa de possessió i de cessament, respectivament, en el càrrec o lloc
de treball de què es tracti, com també cada vegada que l'interessat
iniciï una activitat nova d'aquelles que són objecte de regulació en
aquesta Llei. El termini per realitzar la declaració és improrrogable.
16.3. El Consell de Govern, com a òrgan competent per
això, o el departament, centre directiu o òrgan que s'hagi designat
entre els que conformen l'Administració de la Comunitat Autònoma,
examinarà la declaració i, si s'aprecia l'existència de defectes formals,
en requerirà l'esmena a l'interessat.
Article 17. Declaració de béns i drets patrimonials
17.1. Les persones titulars dels càrrecs i llocs de treball
inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei estan obligades a
formular, en el Registre de Patrimoni, d'acord amb el que preveu
l'article dotze, una declaració patrimonial que, en els termes que
s'estableixin reglamentàriament, comprengui la totalitat dels seus
béns, drets i obligacions.
Voluntàriament, el seu cònjuge podrà formular declaració
sobre el seu patrimoni que, si pertoca, s'aportarà juntament amb la
realitzada pel titular del càrrec o lloc de treball.
17.2. La declaració patrimonial haurà de comprendre, com
a mínim, els punts següents:
a) Els béns, drets i obligacions patrimonials que es
posseeixin.
b) Els valors o actius financers negociables.
c) Les participacions societàries.

14.3. Únicament podran accedir al Registre de Patrimoni,
en relació amb els béns i drets patrimonials:

d) L'objecte social de les societats de qualsevol classe on hi
tenguin interessos.

a) El Parlament de les Illes Balears, d'acord amb les
condicions que es determinaran reglamentàriament.

e) Les societats participades, a la vegada, per aquelles en
què es tenguin participacions d'acord amb el que expressa la lletra c),
assenyalant els objectes socials respectius.

b) Els òrgans judicials per a la instrucció o la resolució de
processos que requereixin el coneixement de les dades que figuren
en el Registre, conformement al que disposen les lleis processals.
c) El Síndic de Greuges, en els termes que la Llei o la
norma reguladora d'aquest estableixi.

17.3. La declaració a què fa referència l'apartat u d'aquest
article s'haurà de realitzar en el termini improrrogable de tres mesos
comptadors des de la data de presa de possessió i cessament,
respectivament, en el càrrec o lloc de treball de què es tracti.
Així mateix, entre l'1 de juliol i l'1 d'agost, es realitzarà,
anualment, una declaració patrimonial nova quan el contingut de la
realitzada inicialment hagués experimentat alguna variació.
17.4. El Registre de Patrimoni rebrà les declaracions i les
còpies, i si aprecia defectes formals, en requerirà l'esmena a
l'interessat.
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Capítol tercer. Òrgans de control

Títol V. Règim sancionador

Article 18. Òrgan de gestió

Capítol primer. Infraccions i sancions

18.1. Entre els òrgans que conformen l'Administració de
la Comunitat Autònoma, i d'acord amb el que expressa el principi
de competència contingut a l'article setè d'aquesta Llei, resulta que
el Consell de Govern serà l'encarregat de la gestió del règim
d'incompatibilitat i de control d'interessos establerts en aquesta.

Article 19. Fets constitutius d'infracció

Aquest òrgan serà l'encarregat de recordar i, si n'és el cas,
de requerir, a aquells que siguin nomenats o cessats en un càrrec o
lloc de treball dels relacionats a l'article segon d'aquesta Llei, el
compliment de les obligacions descrites en els articles 16.1, 17.1 i
17.2.

a) L'incompliment de les normes d'incompatibilitats a què
es refereixen els articles vuit i nou quan s'hagi produït dany manifest
a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

18.2. Reglamentàriament, es desplegarà el contingut i
l'abast del que disposa l'apartat precedent.

Es consideraran infraccions al règim d'incompatibilitats i de
control d'interessos establert per aquesta Llei els fets o les conductes
següents:

b) La falsedat en les dades i en els documents que s'hagin
de presentar o declarar d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) L'incompliment de les normes d'incompatibilitat a què es
refereixen els articles vuit i nou quan no s'hagi produït dany manifest
a l'Administració autonòmica.
d) L'omissió o la no aportació de les dades i dels documents
que s'hagin de presentar o declarar d'acord amb el que estableix
aquesta Llei.
e) La no declaració d'activitats i/o béns patrimonials en els
registres corresponents dins els terminis establerts quan, un cop
requerit a l'efecte, es produeixi l'esmena corresponent.
Els fets o les conductes a què es refereixen les lletres a) i b)
seran constitutius d'infraccions molt greus, els descrits a les lletres c)
i d) seran constitutius d'infraccions greus i, finalment, la conducta
relatada a la lletra e) serà constitutiva d'infracció lleu.
Article 20. Sancions
20.1. Les infraccions molt greus i greus se sancionaran amb
la declaració d'incompliment de la Llei i la publicitat consegüent
d'aquesta declaració en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.
20.2. Les faltes lleus se sancionaran amb amonestació per
incompliment de la Llei.
20.3. Amb independència de les sancions que se'ls imposin,
els infractors hauran de restituir les quantitats percebudes
indegudament, si n'és el cas.
20.4. El que disposa aquesta Llei s'entén sense perjudici de
l'exigència de les altres responsabilitats que pertoquin.
Capítol segon. Conseqüències de la declaració d'incompliment
Article 21. Impossibilitat d'ocupar càrrecs i llocs de treball
21.1. Aquells que haguessin estat objecte de declaració i de
publicació d'incompliment d'aquesta Llei, no podran ser nomenats per
ocupar càrrecs o llocs de treball, dels relacionats a l'article dos, per un
període d'entre dos i sis anys si l'incompliment fos qualificat com a
infracció molt greu o, de fins a dos anys, si ho fos com a infracció
greu.
21.2. En la graduació de la mesura prevista a l'apartat
anterior, es valorarà l'existència de perjudicis per a l'interès públic, la
repercussió de la conducta en els administrats i, la percepció indeguda
de quantitats per l'exercici d'activitats públiques incompatibles, si
pertoca.
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Capítol tercer. Procediment sancionador

Disposició addicional primera

Article 22. Actuacions prèvies.

En el termini de tres mesos comptadors des de l'entrada en
vigor d'aquesta Llei, el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears elaborarà un Decret on es contindran les normes
reglamentàries de desplegament d'aquesta.

22.1. El Consell de Govern, abans d'iniciar qualsevol
expedient sancionador, podrà realitzar actuacions prèvies de caràcter
reservat amb l'objecte de determinar si concorren circumstàncies
que justifiquin, o no, tal iniciació.

Disposició addicional segona
22.2. L'inici de les actuacions prèvies s'haurà de notificar,
si n'és el cas, a l'interessat.
22.3. Així mateix, el Consell de Govern coneixerà de les
denúncies que es formulin sobre l'incompliment d'aquesta Llei.
22.4. Els fitxers, arxius o registres de caràcter públic
dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
proporcionaran al Consell de Govern, quan aquest així ho
requereixi, informació, dades i col•laboració de la manera establerta
per la Llei orgànica de regulació del tractament automatitzat de les
dades de caràcter personal.
22.5. Un cop acabada la informació prèvia, el Consell de
Govern decidirà, si n'és el cas, la incoació del procediment
sancionador o l'arxiu de les actuacions.

Als efectes que preveu l'article segon d'aquesta Llei, es
considera que el personal eventual al qual es refereix l'apartat 2, lletra
c), d'aquest precepte, és el que, conformement al que disposa el
Decret 107/1995, de 21 de setembre, del Consell de Govern de la
Comunitat Autònoma, percep les retribucions iguals al cent per cent
del que correspon a un director general de l'Administració de la
Comunitat Autònoma.
Així mateix, queden exclosos de l'àmbit d'aplicació
d'aquesta Llei, si n'és el cas, aquells membres del Consell de Govern
que, d'acord amb el que regula l'article 3.3 de la Llei 5/1984, de 24
d'octubre, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma, no tenguin responsabilitat executiva.
Disposició transitòria única

Article 23. Procediment sancionador
El procediment sancionador es regirà pel que disposa el
Règim disciplinari de la funció pública de la Comunitat Autònoma
aprovat pel Decret 45/1995, de 4 de maig (títol II, articles 17 a 43,
ambdós inclosos), amb les especialitats que es derivin del contingut
d'aquesta Llei.

Les persones titulars dels càrrecs o llocs de treball
compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, nomenats abans de la
vigència d'aquesta, hauran de formular, en el termini i en los
condicions determinades reglamentàriament, les declaracions que
aquesta estableix.
Disposició derogatòria única

Article 24. Incoació del procediment
24.1. L'òrgan competent per a la incoació i la instrucció
del procediment sancionador serà el Consell de Govern.
24.2. Quan es tracti d'incoar procediment a un dels
membres del Consell de Govern mateix, no hi assistirà, en el
moment de resoldre sobre la incoació del procediment, el membre
de què es tracti.

Queden derogades totes les normes jurídiques, del mateix
o d'inferior rang, que es contradiguin amb el contingut d'aquesta Llei.
Els articles 9 i 32 de la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de
règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es
declaren subsistents en tot allò que no contradigui el que disposa
aquesta Llei.
Disposició final única

Article 25. Resolució del procediment sancionador
Correspon al Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma la imposició de sancions per faltes o infraccions
regulades en aquesta norma legal.
Capítol quart. Prescripció
Article 26. Prescripció de sancions i faltes
El règim de prescripció de les infraccions i sancions
contingudes en aquesta Llei serà el que estableix el títol IX de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Aquesta Llei començarà a vigir l'endemà d'haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 11 d'abril de 1996.
El conseller de la Funció Pública:
José A. Berastain Díez.
El president:
Cristòfol Soler i Cladera.

BOPIB núm.40 - 6 de maig del 1996

979

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 d'abril del 1996, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
2512/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
de la Llei 9/1984, de 30 d'octubre, de declaració del primer de març
com a Dia de les Illes Balears.

RGE núm. 2525/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 1587/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
política del Govern per tal de protegir els elements patrimonials de
les carreteres de les Illes Balears que tenen un especial interès
paisatgístic i turístic. (Mesa de 30 d'abril del 1996).

Palma, a 30 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
preveuen els articles 125 i següents del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, presenta la següent proposició de llei de
modificació de la Llei 9/1984, de 30 d'octubre, de declaració del
primer de març com a Dia de les Illes Balears.

RGE núm. 2539/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 1371/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a les mesures de prevenció i inspecció de la
sinistrabilitat laboreal de les Illes Balears. (Mesa de 30 d'abril del
1996).
RGE núm. 2547/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 1377/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
participació del Govern en inversions privades. (Mesa de 30 d'abril
del 1996).
Palma, a 30 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Exposició de Motius
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
La llei 9/1984, de 30 d'octubre, de Declaració del primer
de març com a Dia de les Illes Balears (BOCAIB núm. 21, de 20 de
desembre del 1994), aprovada per unanimitat pel Parlament de les
Illes Balears, manifestava en el Preàmbul que "la institucionalització
del primer. de març com a Festa de la Comunitat Autònoma pretén
la participació popular per tot arreu de les Illes Balears en la
celebració d'una diada que representi l'inici del recobrament de les
nostres institucions d'autogovern".
Després de dotze anys (1985-96) de celebrar el primer. de
març com a "Dia de les Illes Balears" es fa patent que l'objectiu
fonamental exposat en el Preàmbul no s'ha aconseguit. El caràcter
de "festa oficial, laborable" de l'article primer. de la Llei n'ha reduït
la incidència a uns actes rònicament oficials acompanyats d'algunes
manifestacions festives o folklòriques. Els ciutadans de les Illes
Balears no perceben l'existència d'un Dia de les Illes Balears que és
un dia laboral com qualsevol altre, limitat a una trobada de caire
oficialesc i elitista, ornamentada amb algunes manifestacions de to
populista.
Altres comunitats autònomes perceberen la necessitat que
la seva Diada tengués un caràcter festiu, no laborable, fet que n'ha
permès la ràpida popularització i arrelament. Així, resulta
impensable que dia 11 de setembre, Diada nacional de Catalunya
fos, a Catalunya, un dia laborable.
Cal modificar, per tant, l'article 1 de la Llei 9/9184, de 30
d'octubre, en el sentit de declarar "festa oficial, no laborable" el dia
primer de març a tot el territori de les Illes Balears, que passa a tenir
la formulació següent:
"Article 1.- S'estableix el primer de març com a "Dia de
les Illes Balears" amb caràcter de festa oficial, no laborable, a tot el
territori de la Comunitat Autònoma".
Palma, 23 d'abril del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis

A)
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del
Parlament, el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la
següent moció, subsegüent a la Interpel•lació RGE núm. 1587/96,
relativa a la política del Govern per tal de protegir els elements
patrimonials de les carreteres de les Illes Balears que tenen un
especial interès paisatgístic i turístic.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:
1.- Adjuntar a tots els seus projectes de carreteres, un
catàleg amb tots els elements patrimonials que puguin quedar afectats
per la realització de les obres.
2.- Presentar en tots els casos, els projectes d'obra a la
Comissió del Patrimoni Històrico-Artístic del Consell Insular que
correspongui, per tal que emeti informe.
3.- En aquelles obres en què hi hagi una especial densitat
d'elements patrimonials implicats, crear una Comissió de seguiment
formada per tècnics de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori i per representants de la Comissió Insular de Patrimoni,
dels municipis afectats i d'entitats conservacionistes.
3.1.- La Comissió de seguiment de les obres de la carretera
Deià-Sóller serà formada per dos representants de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, un de la Comissió del
Patrimoni Històrico-Artístic del Consell Insular de Mallorca, un de
l'Ajuntament de Sóller, un de l'Ajuntament de Deià i un de les entitats
cíviques que han mantingut posicions de crítica constructiva davant
el projecte i la realització de les obres.
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3.2.- La Comissió de seguiment de les obres de la
carretera Deià-Sóller es reunirà com a mínim una vegada cada mes
mentre no es donin per definitivament acabades les obres.
3.3.- En el termini de dos mesos, la Comissió de
seguiment de la carretera Deià-Sóller redactarà un informe
d'avaluació de les obres executades en el primer tram de dos
quilòmetres i mig. Així mateix, i en el cas que ho consideri
necessari, elaborarà una proposta de mesures concretes orientades
a rectificar les deficiències i les imperfeccions que es puguin
detectar.
4.- Realitzar el tram restant de la carretera Deià-Sóller
d'acord amb un nou projecte, que haurà de ser elaborat tenint en
compte la condició de Bé d'Interès Cultural dels paratges per on
transcor el trajecte de la carretera. Totes les modificacions que es
puguin fer del tram actual, així com també els seus usos futurs,
quedaran subordinats a la voluntat de preservar els seus valors
patrimonials i paisatgístics. El nou projecte, prèviament a la seva
execució, haurà de comptar amb l'aprovació de la Comissió del
patrimoni Històrico-Artístic del Consell Insular de Mallorca.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del
Parlament, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent moció,
subsegüent a la Interpel•lació RGE núm. 1377/96, relativa a la
participació del Govern en inversions privades.
"El Govern de la Comunitat remetrà al Parlament de les
Illes Balears un programa d'actuació en matèria d'inversions públiques
sobre sectors d'activitats en general i empreses privades en particular,
que reculli els següents principis:
1.- Les prioritats de les intervencions públiques en el sector
privat seran:
1.1.- Foment de l'ocupació, especialment estable i
desestacionalitzada.
1.1.- Desenvolupament dels sectors que el propi pla
assenyali com a estratègics.

Palma, 25 d'abril del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

1.3.- Desestacionalització.
1.4.- Reequilibri territorial.
2.- Objectivitat, publicitat i tractament igual per a situacions

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

iguals.

B)

3.- Establiment de mesures i mecanismes de control de
legalitat i d'eficàcia.

D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del
Parlament, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel•lació
RGE núm. 1371/96, relativa a les mesures de prevenció i inspecció
de la sinstrabilitat laboral de les Illes Balears.
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
que, en compliment de l'article 54 de la Llei 13/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscs laborals, sigui desenvolupada per
l'Administració de la CAIB una efectiva actuació d'assessorament,
vigilància i control de la prohibició que tenen les Administracions
Públiques de la CAIB de contractar amb les persones que hagin
resultat condemnades per la comissió de delictes o per infraccions
administratives molt greus en matèria de seguretat i salut laboral.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern que,
en el marc normatiu de la Llei 13/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscs Laborals, sobre la promoció de la protecció de
la seguretat i salut dels treballadors i treballadores, desenvolupi les
accions necessàries en:
a) La cooperació i assistència tècnica que l'Administració
de la CAIB ha de donar als Ens Locals de la nostra Comunitat
Autònoma mitjançant els oportuns Convenis o Acords de
col•laboració.
b) L'acompliment efectiu de la protecció dels empleats
públics de l'Administració de la CAIB i de les Entitats Locals de la
CAIB front als riscs laborals, amb la creació dels Plans de Prevenció
corresponents participats per les Organitzacions Sindicals i els
Òrgans de Representació del Personal.
Palma, 25 d'abril del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

4.- Els ajuts a empreses i sectors en crisi estaran
condicionats a plans de viabilitat.
5.- Respecte a les directives de la Unió Europea en la
matèria i al correcte funcionament de l'economia de mercat."
Palma, 25 d'abril del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2395/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudi sobre possibles usos de les pedreres de marès
(Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2401/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a utilització de les aigües depurades de l'EDAR Ciutadella
Nord. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2402/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a guia de recursos, materials didàctics i materials
audiovisuals de la Campanya Europea de la Joventut contra el
racisme, la xenofòbia, l'antisemitisme i la intolerància. (Mesa de 30
d'abril del 1996).
RGE núm. 2403/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a seminari d'avaluació de la Campanya Europea de la
Joventut contra el racisme, la xenofòbia, l'antisemitisme i la
intolerància. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2406/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació econòmica del Govern balear en la redacció
del Pla Especial del casc antic de Ciutadella de Menorca. (Mesa de
30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2498/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a assistència projecció pel•lícula "Más allá de Rangún".
(Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2499/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses projecció pel•lícula "Más allá de Rangún".
(Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2505/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
empreses subministradores a 1996 de dosis seminals de l'espècie
bovina. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2506/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ofertes
que s'han presentat per a l'adquisició de dosis seminals de l'espècie
bovina. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2508/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alta
de l'impost d'activitats econòmiques de l'empresa Fires i
Congressos de Balears. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2526/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
situació en la qual es troba la realització de l'estudi "Hàbits de
compra dels turistes" (Mesa de 30 d'abril del 1996).
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RGE núm. 2527/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a situació
en la qual es troba la realització de les "monografies sobre comerç a
les zones turístiques". (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2528/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions en matèria de "foment de l'associacionisme del sector del
comerç". (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2529/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions en matèria d'"accions de promoció comercial". (Mesa de
30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2530/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
concedits per al condicionament de mercats municipals. (Mesa de 30
d'abril del 1996).
RGE núm. 2531/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a empreses
que han rebut ajuts en execució del previst al Pla de comerç. (Mesa
de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2532/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per tal de promoure l'ús de recursos energètics autòctons.
(Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2533/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions relatives a organització de cursos de formació
professional dirigits als col•lectius més desfavorits. (Mesa de 30
d'abril del 1996).
RGE núm. 2534/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a controls
de les indústries de metalls preciosos. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2535/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a controls
dels laboratoris autoritzats per realitzar anàlisis i contrasts. (Mesa de
30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2536/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a curs de
capacitació per instal•lacions radioactives. (Mesa de 30 d'abril del
1996).
RGE núm. 2537/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a Direcció General de Menors. (Mesa de 30
d'abril del 1996).
Palma, a 30 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 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.
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En declaracions efectuades pel director general de Medi
Ambient, Sr. Lluís Alemany, publicades el passat 10 d'abril, es
manifestava la possibilitat de convertir les pedreres de s'Arenal
(Mallorca) en un jardí botànic, i que aquesta possibilitat seria una de
les estudiades en les jornades celebrades en el marc del programa
europeu Erasmus.
Té intenció el Govern balear d'efectuar o promoure cap
estudi sobre la reutilització de les pedreres de marès abandonades a
Menorca, en el sentit de recuperar-les com espai cultural, lúdic,
natural?
Coneix i ha avaluat el Govern balear els projectes i estudis
efectuats per l'associació Lithica, per a la recuperació de les
pedreres de marès de Menorca?
Ha efectuat el Govern balear cap aportació econòmica per
ajudar a la realització dels projectes de recuperació de les pedreres
de marès de Menorca per part de l'associació Lithica?
Es Castell, a 19 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.
La campanya Europea de la Joventut contra el racisme, la
xenofòbia, l'antisemitisme i la intolerància, estava pendent de la
realització i distribució d'una sèrie de material de contingut didàctic:
guia de recursos, material didàctic i audiovisual. Amb aquest material
es pretenia fer extensiva la campanya als centres escolars, i estava
prevista la seva realització per principis del 1996.
S'ha distribuït als centres escolars de les Illes Balears el
material didàctic que havia de realitzar la Comissió Permanent del
Comitè Espanyol de la Campanya Europea?
Quin material didàctic s'ha distribuït, i a quins centres
escolars s'ha realitzat aquesta distribució?
Es Castell, a 19 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

D)

En declaracions als mitjans de comunicació de Menorca,
dia 13 d'abril, el director general de Medi Ambient, Sr. Lluís
Alemany, informava que la proposta de reutilització dels cabals de
la depuradora de Ciutadella Nord coordina dues alternatives, com
són el reg d'un cap de golf i l'ús agrícola. Així mateix declarava
l'existència d'una servitud dels propietaris de la finca Torre del Ram,
en la qual se situà l'estació depuradora.
Per tot això formulam les preguntes següents:

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.
Els passats dies 26 i 27 de febrer s'havien de celebrar a
Màlaga les reunions convocades per avaluar els resultats de la
Campanya Europea de la Joventut contra el racisme, la xenofòbia,
l'antisemitisme i la intolerància. Quins representants del Comitè
Balear hi varen prendre part? Quin va ser el resultat d'aquest seminari
d'avaluació? Es pensa donar continuïtat a les activitats iniciades
durant el 1995 a Balears?

1.- S'ha sol•licitat formalment la utilització de les aigües
depurades de l'EDAR per a regar un futur camp de golf a la finca
Torre del Ram?
2.- En l'escriptura de cessió gratuïta de terreny, concedida
el 20.02.1991 davant el notari Jesús María Ortega Fernández, es
contempla "els cedents (la propietat de la Torre del Ram) podran
utilitzar l'aigua una vegada depurada per al reg del romanent de
Torre del Ram si obtinguessin les pertinents autoritzacions per part
de l'Administració pública competent en matèria d'aigües..." Si en
cap moment es diu que s'utilitzarà per regar un camp de golf, sinó
una finca agrícola, per què es planteja des del Govern la possibilitat
que aquestes aigües es destinin al reg d'un camp de golf?
Es Castell, a 19 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 19 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quina serà la participació econòmica del Govern balear en
la redacció del Pla Especial del casc antic de Ciutadella de Menorca,
que es pretén realitzar durant aquest any i pel qual l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca ha sol•licitat una subvenció de 18.000.000
pessetes?
De quina partida econòmica, corresponent a l'exercici de
1996, s'habilitarà aquesta subvenció?
Es Castell, a 18 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.

F)

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 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.

Quantes persones varen assistir a la projecció de la
pel•lícula "Más allá de Rangún" a les sessions organitzades per la
Comissió Interdepartamental de la Dona, de Maó i de Ciutadella?

A quins municipis i per quins epígrafs fiscals està donada
d'alta de l'impost d'activitats econòmiques l'empresa Fires i
Congressos de Balears i des de quina data?

Es Castell, a 24 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Palma, a 23 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 escrita.

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

Quines són les despeses totals originades per la projecció
de la pel•lícula "Más allá de Rangún" organitzades per la Comissió
Interdepartamental de la Dona, a l'illa de Menorca?, especificant-ne:
lloguer de la pel•lícula, despeses de projecció (sala, personal,
etcètera) i publicitat.

En quina situació es troba la realització de l'estudi "Hàbits
de compra dels turistes", encarregat per la Conselleria de Comerç i
Indústria?
Quin cost ha tingut la realització d'aquest estudi?

Es Castell, a 24 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quina persona o empresa l'ha realitzat?
Es Mercadal, a 24 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

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.

L)

Quin és el pressupost i quines són les empreses
subministradores a 1996 de dosis seminals de l'espècie bovina tant
d'aptitud lletera com càrnica, en resolució de l'anunci de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca publicat al BOCAIB de dia 11
d'abril del 1996?
Palma, a 23 d'abril del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les ofertes, empreses, pressupost, que 'han
presentat per a l'adquisició de dosis seminals de l'espècie bovina, en
resposta a l'anunci fet per la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
publicat al BOCAIB de dia 11 d'abril del 1996?
Palma, a 23 d'abril del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 quina situació es troba la realització de les "monografies
sobre comerç a les zones turístiques", encarregat per la Conselleria de
Comerç i Indústria?
Quin cost ha tingut la realització d'aquest estudi?
Quina persona o empresa l'ha realitzat?
Es Mercadal, a 24 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.

M)

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.

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 ha duit a terme la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'any 1995 en matèria de "foment de
l'associacionisme del sector del comerç"?

Ha duit a terme la Conselleria de Comerç i Indústria durant
l'any 1995 alguna actuació per tal de promoure l'ús de recursos
energètics autòctons?

Quin pressupost ha destinat a aquestes actuacions?

Amb quins resultats?

Es Mercadal, a 24 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 24 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.

N)

R)

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

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

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'any 1995 en matèria d'"accions de
promoció comercial?

Quines actuacions va dur a terme la Conselleria de Comerç
i Indústria durant l'any 1995, mentre va mantenir la competència en
matèria de foment de l'ocupació i acció formativa, relatives a
organització de cursos de formació professional dirigits als col•lectius
més desfavorits (dones, aturats de llarga durada, joves que cerquen la
seva primera ocupació)?

Quin ha estat l'import econòmic d'aquestes actuacions?
Es Mercadal, a 24 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quina despesa va destinar a aquestes actuacions?
Es Mercadal, a 24 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins ajuts ha concedit la Conselleria de Comerç i
Indústria durant l'any 1995 per l'acondicionament de mercats
municipals?
Quin ha estat l'import de cada un dels ajuts?
Es Mercadal, a 24 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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 escrita.
Quantes empreses de cada illa han rebut durant l'any 1995
ajuts de la Conselleria de Comerç i Indústria, en execució del previst
al Pla de Comerç en matèria de "modernització de les petites i
mitjanes empreses del comerç?
Es Mercadal, a 24 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.
Quins controls ha duit a terme la Conselleria de Comerç i
Indústria durant l'any 1995, de les indústries de metalls preciosos?
Es Mercadal, a 24 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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.
Quins controls ha duit a terme la Conselleria de Comerç
i Indústria durant l'any 1995, dels laboratoris autoritzats per realitzar
anàlisis i contrasts?
Es Mercadal, a 24 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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.
Ha organitzat la Conselleria de Comerç i Indústria durant
l'any 1995, algun curs de capacitació per instal•lacions radioactives?
Amb quina participació?
Quin ha estat el seu cost?
Es Mercadal, a 24 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins criteris i motius han duit a que la Direcció General
de Menors depengui de la Conselleria de Governació i no de la
Conselleria de Sanitat, a través de la Direcció General d'Acció
Social, com succeeix a les altres Comunitats Autònomes d'Espanya?
Palma, a 25 d'abril del 1996.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.
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3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2396/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a composició de la Secció Menorquina de la Comissió
d'Agroturisme i altres activitats complementàries. (Mesa de 30 d'abril
del 1996).
RGE núm. 2397/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a composició de la Secció Menorquina de la Comissió
d'Activitats d'Hostaleria Rural i Turisme d'Interior. (Mesa de 30
d'abril del 1996).
RGE núm. 2398/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a presència del representants dels consells insulars i dels
ajuntaments en les seccions insulars de la Comissió d'Activitats
d'Hostaleria Rural i Turisme d'Interior i
de la Comissió
d'Agroturisme i altres activitats complementàries. (Mesa de 30 d'abril
del 1996).
RGE núm. 2399/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a constitució i reunions de la Secció Menorquina de la
Comissió d'Agroturisme i altres activitats complementàries. (Mesa de
30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2400/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a constitució i reunions de la Secció Menorquina d'Activitats
i d'Hostaleria Rural i Turisme d'Interior. (Mesa de 30 d'abril del
1996).
RGE núm. 2404/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informació de la projecció de la pel•lícula "Más allá de
Rangún" a Maó. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2405/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a retirada de la tanca publicitària de l'EDAR Ciutadella Sud.
(Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2485/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delimitació del
domini públic hidràulic. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2486/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consum real
d'aigua subterrània per reguiu agrícola. (Mesa de 30 d'abril del
1996).
RGE núm. 2487/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partida
pressupostària per la qual aconseguí l'Hble. Conseller Sr. Marià
Socias que es facin o subvencionin les obres de millora a la rectoria
de l'església de Santa Margalida. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2488/96, de l'Hble. Sr. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultat
econòmic del procés de liquidació del contracte administratiu referit
a les obres de "Projecte modificat condicionament C-710 de Pollença
a Andratx del Km 51,600 al 61,800, tram Sóller-Deià. (Mesa de 30
d'abril del 1996).
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RGE núm. 2495/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a plans
especials contemplats a l'article 9 de la Llei d'espais naturals.
(Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2500/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a personal científic i de vigilància del parc natural de
s'Albufera des Grau. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2501/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a aplicació a Menorca de les mesures contemplades en el
Reial Decret 928/1995, de 9 de juny. (Mesa de 30 d'abril del 1996).

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.
Considera el Govern que en la Secció Menorquina de la
Comissió d'Activitats d'Hostaleria Rural i Turisme d'Interior, en la
qual es preveu la presència d'un representant del Foment del Turisme
i de dos representants de les associacions d'empresaris del sector, no
seria necessari i lògic que hi fossin presents representants de les
organitzacions agràries i de les entitats conservacionistes i de defensa
de la naturalesa?

RGE núm. 2502/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a política d'inversions a societats de capital risc.
(Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2507/96, de l'Hble. Sr. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motius
d'incompliment de l'Ordre que regula la pesca, el marisqueig i
l'aqüicultura a sobre les praderies de fanerògames marines en
aigües de l'arxipèlag balear. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2538/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a caràcter complementari del reciclatge i
compostatge. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2540/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a Pla Director de gestió dels RSU. (Mesa de 30
d'abril del 1996).

Es Castell, a 19 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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.
Per quina causa, atès el paper dels ajuntaments en el
desplegament de serveis turístics en el medi rural i dels consells
insulars en la planificació territorial insular i la pròxima recepció de
les competències en matèria d'ordenació turística, en la composició de
les seccions insulars de la Comissió d'Activitats d'Hostaleria Rural i
Turisme d'Interior i de la Comissió d'Agroturisme i altres activitats
complementàries, no es contempla la presència de representants
insulars i municipals?

Palma, a 30 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Es Castell, a 19 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.
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.
Considera el Govern que en la Secció Menorquina de la
Comissió d'Agroturisme i altres activitats complementàries, en la
qual hi ha representants del Foment del Turisme i de les
associacions d'empresaris d'activitats d'agroturisme i oferta
complementària, no hi ha d'haver representants de les organitzacions
agràries i d'entitats conservacionistes i de defensa de la naturalesa?

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.
En quina data es va constituir, i quines sessions ha celebrat
la Secció Menorquina de la Comissió d'Agroturisme i altres activitats
complementàries, creada per Decret 62/1995, de 2 de juny?
Es Castell, a 19 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 19 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
En quina data es va constituir, i quines sessions ha celebrat
la Secció Menorquina d'Activitats d'Hostaleria Rural i Turisme
d'Interior, creada per Decret 62/1995, de 2 de juny?
Es Castell, a 19 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.
I)
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 oral davant Ple.
De quina manera el Govern balear va promoure la
projecció de la pel•lícula "Más allá de Rangún", el passat 18 d'abril
a Maó, en un acte que organitzava la Comissió Interdepartamental
de la Dona?
Es Castell, a 19 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.
Quan creu el Govern de la Comunitat que podrà conèixer el
consum real d'aigua subterrània per reguiu agrícola?
Palma, a 23 d'abril del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern balear retirar la tanca publicitària
de 8x3 metres, situada a la carretera de Santandria i en la qual
s'anuncia la construcció de l'EDAR de Ciutadella Sud, ja que fa
alguns mesos que la construcció es va concloure?

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.
De quina partida pressupostària aconseguí l'Hble. Conseller
d'Agricultura i Pesca, Sr. Marià Socias, que es facin o subvencionin
les obres de millora a la rectoria de l'església de Santa Margalida i que
provocà que l'oficiant durant la missa, el dia de la fira agraís
públicament a "Don Mariano" l'ajuda rebuda?
Palma, a 23 d'abril del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza

Es Castell, a 19 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.

K)

H)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada sotasignant
formula al Govern de la 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.
Quan creu el Govern de la Comunitat que podrà tenir
delimitat el domini públic hidràulic?

Quin és el resultat econòmic del procés de liquidació del
contracte administratiu formalitzat entre la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori i l'entitat mercantil Bayop, S.A.,
referit a les obres de "Projecte modificat condicionament C-710 de
Pollença a Andratx del Km 51,600 al 61,800, tram Sóller-Deià?

Palma, a 23 d'abril del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 23 d'abril del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les declaracions realitzades
pel conseller d'Obres Públiques, Sr. Reus, a mitjans de comunicació
d'Eivissa en el sentit que els plans especials contemplats a l'article 9
de la Llei d'espis naturals "no signifiquen res i que, com a molt,
matisen alguns aspectes"?
Eivissa, a 23 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

988

BOPIB núm.40 - 6 de maig del 1996

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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.

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 quina causa el Govern balear no va preveure la
finalització del contracte del biòleg i els dos vigilants del parc
natural de l'Albufera des Grau, el passat 17 de setembre 1995, causa
per la qual aquest únic parc natural a l'illa de Menorca queda sense
cap tipus de personal?

Assumeix el Govern els criteris exposats pel representant de
la Conselleria d'Indústria a la Comissió d'estudis sobre la viabilitat
d'un sistema alternatiu a la incineradora sobre el caràcter
complementari del reciclatge i el compostage respecte al sistema
d'incineració?

Palma, a 24 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Palma, a 25 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.

N)

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.

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.

Ha previst el Govern de la Comunitat atendre la
singularitat que representa l'illa de Menorca, en tant Reserva de la
Biosfera, per a l'aplicació d'algunes de les mesures previstes en el
Reial Decret 928/1995, de 9 de juny?

Amb quins criteris i quan pensa el Govern autònom
modificar el Pla Director de gestió dels residus sòlids urbans a l'illa de
Mallorca?

Palma, a 24 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Palma, a 25 d'abril del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quines actuacions ha duit a terme el Govern de la
Comunitat Autònoma en funció d'allò acordat pel Parlament de les
Illes Balears en sessió celebrada el 29-11-95 amb motiu de la
Proposició no de Llei 2348/95 presentada per Esquerra Unida sobre
política d'inversions a societats de capital risc?
Palma, a 23 d'abril del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quins són els motius d'incompliment de l'Ordre del
Conseller d'Agricultura i Pesca de dia 21 de setembre de 993, per la
qual es regula la pesca el marisqueig i l'aqüicultura a sobre les
praderies de fanerògames marines en aigües de l'arxipèlag balear?
Palma, a 23 d'abril del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT
COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2510/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra o lloguer
d'un hotel a Menorca i un a Eivissa per destinar-los a hotels-escola.
(Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2511/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a legalització
d'establiments d'allotjaments turístics i d'oferta complementària fora
d'ordenació per l'Ajuntament de Formentera. (Mesa de 30 d'abril del
1996).
Palma, a 30 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

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 comissió.
Durant la compareixença del Sr. Conseller de Turisme,
davant aquesta comissió, per explicar la política turística que pensa
dur a terme la present legislatura anuncià la compra o lloguer d'un
hotel a Menorca i un a Eivissa per destinar-los a hotels-escola.
1.- Quines han estat les gestions duites a terme per aquesta
conselleria per a l'adquisició d'aquests dos establiments?
2.- En cas d'haver-se duit a terme, quin és el nom i adreça
d'aquests dos establiments? Quina ha estat la modalitat emprada,
compra o lloguer? I quina ha estat la despesa econòmica en
cadascun dels casos?
Palma, a 23 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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 comissió.
Des de l'Ajuntament de Formentera s'està parlant de la
possibilitat de legalitzar els establiments d'allotjaments turístics i
d'oferta complementària que ara mateix es troben fora d'ordenació.
- Quina valoració fa, la Conselleria de Turisme, referent
a establiments turístics i d'oferta complementària que ara mateix
estan fora d'ordenació siguin legalitzats per l'Ajuntament de
Formentera?
- En el cas que aquestes legalitzacions, finalment, es
produeixin, quina serà l'actitud de la Conselleria davant aquest
tema?
- Han estat recollits i catalogats, aquests establiments, dins
el POOT d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 23 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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Ordre de Publicació
RGE núm. 2509/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a que les oficines d'informació turística disposin de fulls de
reclamació d'establiments turístics. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
RGE núm. 2542/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de l'aeròdrom de Son Bonet. (Mesa de 30
d'abril del 1996).
RGE núm. 2550/96, dels grups parlamentaris NacionalistaPSM, d'Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa a diada
per la llengua i l'autogovern. (Mesa de 30 d'abril del 1996).
Palma, a 30 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 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 dificultats que troben els ciutadans que visiten les Illes
Balears a l'hora de formular una denúncia a un establiment turístic fa
que aquests, en la majoria dels casos, desisteixin de formular-la. Això
provoca que moltes infraccions no es detectin i, per tant, no es puguin
sancionar i eradicar com seria desitjable.
En aquests moments l'única possibilitat que té un ciutadà
que ha estat víctima d'un frau en un establiment turístic és demanar el
full de reclamació al propi establiment i formular la corresponent
denúncia davant el propi infractor o bé acudir a la Conselleria de
Turisme o a les delegacions d'aquesta en els consells insulars, per
formular-la i donar-li entrada en el registre.
Tot això fa que molt de ciutadans, especialment si són
turistes, desisteixin de formular les corresponents denúncies a les
infraccions de les quals han estat objecte, bé per no perdre un matí de
feina o un dia de vacances.
Tenim constància que són molts els ciutadans, especialment
turistes, que acudeixen a les oficines d'informació turística municipals
i autonòmiques per formular denúncies sobre infraccions
d'establiments turístics i no ho poden fer.
Atès que l'interès del Govern de la Comunitat hauria de
detectar, perseguir i eradicar totes les infraccions que es produeixin
a la Comunitat Autònoma, en matèria de serveis turístics, és necessari
comptar amb la col•laboració ciutadana i facilitar la possibilitat de
formular les possibles denúncies amb comoditat i sense pressions de
cap mena.
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Es per tot això que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent Proposició no de Llei:
"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a propiciar la recerca d'un conveni de
col•laboració amb els ajuntaments turístics per tal que:
a) Les oficines d'informació turística disposin de fulls de
reclamació d'establiments turístics.
b) Les oficines d'informació turística comptin amb
registres d'entrada i tramitin les denúncies que siguin fetes a les
seves dependències als organismes corresponents de la Comunitat
Autònoma.
Així mateix, les oficines d'informació turística dels
consells insulars disposaran de fulls de reclamació d'establiments
turístics, comptaran amb registre d'entrada i tramitaran les denúncies
que es produeixin en el sí de les seves dependències."
Palma, 23 d'abril del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

La permanència de l'aeròdrom de Son Bonet respon a
l'interès general, ja que es impossible traslladar a l'Aeroport de Palma
moltes de les activitats que s'hi desenrotllen; la seva activitat en
nombre d'operacions, es intensa, i superior a la d'Aeroports com
Badajoz, Córdova, Astúries, Hierro, La Gomera, Melilla, Múrcia,
Pamplona, Sant Sebastià, Santander, Valladolid, o Vitòria; la seva
funció de suport en cas de bloqueig per catàstrofe o emergència de
l'Aeroport de Palma de Mallorca. Per altre part Son Bonet permet una
gestió de vol centralitzada des de l'Aeroport de Palma, i sense cap
tipus d'interferència amb aquest.
Per tot el que s'exposa, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent Proposició no de Llei:
"El Parlament de les Illes Balears sol•licita del Govern de
la Nació el manteniment de Son Bonet (Marratxí, Mallorca) com
aeròdrom de la xarxa d'Aena, amb l'adopció de les mesures adients
per tal que es mantengui -i en el seu cas es recuperi- la propietat
pública sobre els terrenys de l'aeròdrom, per tal que es destini a
activitats públiques i privades d'aviació general i de formació, com a
instal•lació aeronàutica complementària de l'Aeroport de Palma de
Mallorca".
Palma, 25 d'abril del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
L'aeròdrom de Son Bonet, que fins 1960, va fer funcions
d'aeroport de Mallorca, des de 1965 va ser gestionat per la
Subsecretaria d'Aviació Civil, i des del 1990 està integrat en
l'organisme autònom Aeroports Nacionals, Aena. Des del 1991
l'aeròdrom de Son Bonet disposa de Pla Director.

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

L'aeròdrom de Son Bonet consta de pista de vol de 1500
x 45 m., de carrers de sortida i rodatge, de plataforma, d'apartadors
d'espera, d'edifici terminal, de central elèctrica, d'hangars, de tallers,
cotxeres, i altres edificacions, així com de xarxa d'aigua amb pous
propis.

Tretze anys després de la promulgació de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i després de gairebé denou de les
primeres eleccions generals democràtiques a Espanya, els pobles de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i de les Illes Balears
segueixen sense assolir el pla "dret a l'autonomia" que la Constitució
del 1978 "reconeix i garanteix", ni per tant la protecció efectiva que
el seu preàmbul predica per a tots els ciutadans i pobles de l'Estat en
l'exercici de les seves"cultures i tradicions, llengües i institucions".

Les activitats de l'aeròdrom de Son Bonet són les pròpies
de l'aviació general: base d'avions de servici contra incendis d'Icona
i de Sefobasa, treballs aeris (fotografia, fotogrametria, fumigació,
publicitat, etc.), aviació esportiva, base d'ambulàncies aèries, escola
de formació de pilots d'helicòpter, escoles de formació de pilots,
tripulants, mecànics de manteniment i tècnics d'operacions,
activitats d'Aviació Civil (inspecció i qualificació de pilots privats),
oficines i magatzems de companyies aèries amb base a l'Aeroport
de Palma de Mallorca.

En el moment en què un nou Parlament de Madrid, sorgit
d'unes eleccions democràtiques ha estat elegit per exercir les seves
funcions fins traspassada la llinda de l'any 2000, és el moment d'exigir
que la nostra Comunitat Autònoma rebi el tracte igualitari amb la
resta de nacionalitats històriques, que la nostra llengua, cultura,
història, institucions diferenciades, dret propi i pluriinsularitat
reclamen.
Proposició no de Llei

A l'any 1995 s'han realitzat 8862 operacions, el que
suposa un increment del 7% respecte al 1994.
Als darrers anys el conflicte entre el Ministeri de Defensa
i el Ministeri de Transports sobre la titularitat dels terrenys de
l'Aeròdrom, ha entrat a una fase crítica, amb la sentència de 10 de
novembre del 1992 de reversió dels terrenys expropiats per l'Exèrcit,
que afecten a la major part de la pista de vol, amb els expedients de
reversió instats per altres hereus de propietaris expropiats i els
procediments de desafecció i valoració iniciats pel Ministeri de
Defensa. Aquestes actuacions posen en qüestió la continuïtat de
l'activitat aeroportuària.

1.- El Parlament de les Illes Balears comunica aquesta
voluntat al Govern espanyol i a tots els grups parlamentaris del
Congrés del Diputats.
2.- El Parlament de les Illes Balears s'adhereix a la "Diada
per la Llengua i l'Autogovern" prevista per al dissabte dia 18 de maig.
Palma, 25 d'abril del 1996.
G.P. Nacionalista-PSM:
Pere Sampol i Mas.
G.P. Esquerra Unida:
Eberhard Grosske i Fiol.
G.P. Mixt:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3.17. INFORMACIÓ

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Relativa a canvi de tramitació de les proposicions no de
llei RGE núm 1555/96 i RGE núm. 2308/96.

A)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 d'abril del 1996, admeté a tràmit els escrits RGE núm
2503/96, presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i
RGE núm. 2548/96, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant els quals se sol•licita que les proposicions no de llei de
referència, relatives a modificació del Decret de la Conselleria de
Turisme 62/1995, pel qual es regula la prestació dels serveis
turístics en el medi rural de les Illes Balears; i a creació d'un
allotjament protegit (pis tutelat) a Ciutadella, siguin tramitades
davant comissió; i acordà que es tramitin davant la Comissió de
Turisme i davant la Comissió d'Assumptes Socials, respectivament.

La Mesa del Parlament, en reunió de dia 24 d'abril del
1996, restà assabentada de la Resolució, mitjançant la qual es cessa
la Sra. Maria del Pilar Mir i Clar com a secretària del senador elegit
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb efectes
econòmics i administratius a partir del dia 15 d'abril del 1996..

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Relativa a cessament de la secretària del senador elegit per
la CAIB..

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 nomenament del secretari del senador elegit per
la CAIB..

Ordre de Publicació
B)
Relativa a retirada de la Proposició de Llei RGE núm
4087/95.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 d'abril del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE núm 2504/96,
presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el
qual comunica la retirada de la proposició de llei de referència,
relativa a modificació de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de
les Illes Balears (BOPIB núm. 33, de 18 de març del 1996); i
acordà d'acceptar-ne la retirada.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a retirada de la Sol•licitud de Compareixença
RGE núm 1604/96.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 d'abril del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE núm 2544/96,
presentat pel Govern de la Comunitat Autònoma, mitjançant el qual
sol•licita la retirada de la sol•licitud de compareixença de
referència, relativa a la situació de les empreses participades per
Foment Industrial, S.A. (BOPIB núm. 35, de 29 de març del 1996);
i acordà d'acceptar-ne la retirada.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Conformement amb l'acord adoptat per la Presidència de
la Cambra, i assabentada la Mesa del Parlament en sessió de dia 24
d'abril del 1996, és nomenat per resolució el Sr. Pere Pons i Vidal,
amb DNI núm. 41.491.968 com a personal eventual per ocupar la
plaça de secretari del senador elegit en representació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb efectes econòmics i
administratius a partir de la data de presa de possessió de
l'esmentada plaça.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril del 1996.
Per delegació del Molt Hble. Sr. President, la Secretària
Primera del Parlament de les Illes Balears:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.
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Ordre de Publicació

9.- Obertura de proposicions:

Relativa a Plecs de condicions econòmico-administratives
que han de regir la concessió mitjançant concurs per procediment
obert de la gestió i explotació del servei de bar-restaurant en el
local del Parlament situat al carrer Conquistador núm. 11 de Palma
de Mallorca..

Se celebrarà a la Seu del Parlament de les Illes Balears, carrer Palau
Reial, núm. 16, Palma, a les 10 hores del primer dia hàbil següent al
de la finalització del termini per a la presentació d'ofertes. En el cas
de que s'hagin trameses proposicions per correu, amb els requisits
establerts, i alguna no hagués arribada a la finalització de l'esmentat
termini, l'obertura s'enderrirà 10 dies naturals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 d'abril del 1996, aprovà els plecs de condicions de
referència.

10.- Les despeses d'aquesta publicació aniran a càrrec
de l'adjudicatari.

C)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
ANUNCI DE LICITACIÓ
PER A LA CONCESSIO MITJANÇANT CONCURS
PER PROCEDIMENT OBERT DE LA GESTIÓ I
EXPLOTACIO DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT EN EL
LOCAL DEL PARLAMENT SITUAT AL CARRER
CONQUISTADOR NUM. 11 DE PALMA DE MALLORCA.
1.- Entitat adjudicatària: Parlament de les Illes
Balears.
Núm. Expedient: 1/96
2.- Objecte de la concessió:
* Adjudicació de la gestió i explotació del servei de bar-restaurant,
en el local del Parlament de les Illes Balears situat al carrer
Conquistador núm. 11, de 325 m2. de superfície aproximada.
* La durada de la concessió serà de quatre anys.
3.- Tramitació:
- ordinària.
- procediment obert.
- forma d'adjudicació: concurs.
4.- Cànon d'explotació:
El tipus base o cànon d'explotació és d'un import de 3.900.000,pesetes anuals, quantitat a la qual s'afegiran els imposts que
pertoquin.
5.- Garantia:
La garantia provisional n'ès de 1.000.000,- PTA.
6.- Obtenció de documentació i informació:
En el Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial núm. 16.
Palma de Mallorca, 07001. Tfn. 712955. fax: 718201
Dependència: Serveis econòmics.
7.- Requisits específics del contractista:
No se n'hi exigeig cap. No obstant això, dins els criteris que seran
considerats per resoldre el concurs es tindran en compte les
condicions personals de dedicació, experiència i coneixements
pràctics dels concurrents sobre l'activitat objecte de la concessió.
8.- Presentació d'ofertes:
* Data limit: 13 hores del 27è dia natural següent al de la publicació
d'aquest anunci en el BOCAIB.
S'hi es presenten per correu s'estarà el que disposa el Plec de
Condicions econòmiques-administratives d'aquesta concessió.
* Documentació que ha d'integrar les ofertes: ve determinada en el
esmentat Plec de Condicions.
* LLoc: Registre del Parlament de les Illes Balears, carrer Palau
Reial, núm. 16, Palma de Mallorca; de 9 h. a 13 h.

Palma a 30 d'abril de 1996.
EL LLETRAT-OFICIAL MAJOR,
Sgt. Joan Ferrer i Cànaves.
Plec de condicions econòmico-administratives que han
de regir, i ser base en la concessió mitjançant concurs per
procediment obert de la gestió i explotació del servei de barrestaurant en el local del Parlament situat al carrer Conquistador
núm. 11 de Palma de Mallorca
Primera. Objecte de la concessió
L'objecte de la present concessió és l'adjudicació de la
gestió i explotació del servei de bar-restaurant, en el local del
Parlament de les Illes Balears situat al carrer Conquistador núm. 11,
de 325 m2 de superfície aproximada i assenyalat al plànol que
s'adjunta. L'explotació del servei haurà de complir, d'acord amb la
normativa adient, la categoria d'una o dues copes pel que es refereix
a bar, i de dues o tres forquetes quant a restaurant.
Segona.- Durada i naturalesa de la concessió
La durada de la concessió serà de quatre anys comptats des
de la data de l'adjudicació definitiva. En acabar aquest termini totes
les instal.lacions fixes i obres executades revertiran a plena propietat
del Parlament.
La naturalesa de la relació que vincularà l'adjudicatari del
concurs amb el Parlament serà la pròpia de la concessió
administrativa de serveis.
Tercera.- Obligacions i drets del concessionari
A.- Obligacions.- El concessionari està obligat a:
a) Assumir la conservació i reparació, neteja, cura i
decòrum dels béns i les instal.lacions objecte d'aquest plec, que
hauran d'estar en perfectes condicions durant el termini de la
concessió.
b) Assegurar que la sortida de conductes de fums, bafs, aire
viciat preses d'aire per a condicionament, antenes de ràdio o TV,
s'efectuï a través del sostre pel terrat. Si cal alguna instal.lació
d'aquest tipus, o qualsevol altra que sigui necessària per el
desenvolupament del servei objecte de la concessió, la realitzarà el
concessionari, després de presentar el projecte adient i en la forma que
expressament s'autoritzi per la Mesa del Parlament.
c) Observar les indicacions que li formulin la Mesa del
Parlament i funcionaris que en depenguin respecte de la conservació
i el decòrum de les instal.lacions.
d) Sol.licitar i obtenir quantes llicències i autoritzacions pertoquin
a l'activitat en qüestió.
e) Pagar els drets, les taxes, els arbitris, les contribucions o
els gravàmens de l'Estat, la Comunitat Autònoma o el municipi,
derivats de l'objecte i causa de la concessió.
f) Fer-se càrrec de les despeses i gestions que es derivin de
les preses i el subministrament dels serveis corresponents (aigua,
electricitat, telèfon, etc.), que s'entendran a compte exclusiu del
concessionari.
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g) Abonar al Parlament l'import del cànon anual de la
concessió, per quatre parts trimestrals avançades dins el primer mes
de cada període.

d) Obtenir la devolució de la fiança definitiva dipositada, si
un cop acabat el termini concessional no s'ha hagut d'exigir cap
responsabilitat.

h) Constituir les fiances provisional i definitiva en els
termes assenyalats al present Plec de condicions.

e) Recaptar-ne d'altres que es considerin irrenunciables i
estiguin prevists a la legislació vigent.

i) No cedir per cap concepte la concessió a tercers, llevat
d'autorització expressa de la Mesa del Parlament.

Quarta. - Obligacions i drets del Parlament
A) Obligacions.- El Parlament està obligat a:

j) En acabar la concessió, abandonar i deixar lliures i
vàcues, a disposició del Parlament, les instal.lacions reconeixent la
potestat de l'Administració per acordar i executar per si el
llançament.
k) No instal•lar a la façana del local propaganda o
publicitat sense obtenir autorització prèvia de la Mesa del
Parlament.
l) Formalitzar i mantenir abans d'iniciar la gestió i
explotació de les instal.lacions una pòlissa d'assegurança per la
cobertura dels riscs derivats d'aquesta explotació, que en tot cas
inclourà responsabilitat civil, incendis i riscs extensius. Aquesta
pòlissa haurà de tenir la conformitat del Parlament que, en qualsevol
moment, podrà exigir al concessionari la presentació de la pòlissa
corresponent amb els suplements o apèndixs que s'emetin per
completar-la o modificar-la i acreditació del rebut de prima
corresponent de l'anualitat en curs. La pòlissa d'assegurances
s'haurà d'actualitzar i mantenir en vigor i no es podrà anul.lar sense
el consentiment del Parlament.
L'incompliment de l'obligació de concertar les
assegurances o la demora en el pagament de les primes d'aquests,
facultarà al Parlament per acordar la resolució de la concessió.

a) Posar a disposició del concessionari el local objecte de la
concessió, definit a la clàusula PRIMERA del present Plec,
permetent-ne la possessió quieta i pacífica pel temps que duri el
contracte.
b) Tornar quan pertoqui la fiança definitiva si un cop
conclòs el contracte no s'ha hagut d'exigir cap responsabilitat.
c) Indemnitzar el concessionari per la suspensió temporal
de la concessió, si aquesta es produeix per motius d'interès públic,
independents de culpa del concessionari.
d) Indemnitzar el concessionari en cas de rescat total de la
concessió o rebaixar l'import del cànon d'explotació amb un terç del
total a pagar, en el cas del rescat parcial de l'habitació "menjador
reservat" previst a la clàusula QUARTA-B)-d).
B) Drets.- El Parlament tindrà dret a:
a) Ordenar discrecionalment les modificacions que es
considerin pertinents en pro de l'interès públic respecte de
l'explotació, sense perjudici dels drets adquirits pel concessionari.

m) Complir les normes i les disposicions sobre la
legislació laboral i Seguretat Social i protectora de la indústria
nacional, assumint qualsevol responsabilitat que pugui sorgir fins a
la
conclusió del contracte.

b) Fiscalitzar la gestió del concessionari per tal que es
compleixin les obligacions de la concessió. Amb aquesta finalitat
podrà inspeccionar la utilització, explotació, manteniment i
conservació de les instal.lacions relacionades amb la concessió,
dictant les ordres necessàries per mantenir o restablir les condicions
que la regulen.

n) Observar, en la retolació que exhibesqui, les normes
establertes en la vigent Llei de Normalització Lingüística a les Illes
Balears.

c) Imposar les correccions pertinents al concessionari per
raó de les infraccions que cometi.

Qualsevol informació, rètol o inscripció que s'exposi o es
presenti al públic, així com la carta de menjars, n'haurà de dur la
versió en llengua catalana.
o) Mantenir l'establiment obert al públic durant tots els
mesos de l'any, exceptuant-ne el mes d'agost que podrà romandre
tancat per vacances. Així mateix podrà lliurar un dia a la setmana,
sempre i quant no hi hagi activitat parlamentària.
p) Prestar els servicis que li siguin sol.licitats pel Molt
Honorable Senyor President, o per l'Oficial Major per disposició del
President, a qualsevol dependència de l'edifici seu del Parlament.
Així mateix, el "menjador reservat", assenyalat al plànol que
s'adjunta a aquest plec, serà posat a disposició del Parlament,
sempre que li sigui sol.licitat de la manera establerta en aquest
apartat.
q) Practicar un vint per cent de rebaixa respecte dels preus
de l'establiment a tots els servicis que presti al Parlament, als
Honorables Senyors Diputats, als funcionaris de la Cambra i als seus
acompanyants.
B.- Drets.- El concessionari tindrà dret a:
a) Ocupar i explotar les instal.lacions durant el termini de
la concessió.
b) Percebre indemnització en cas de produir-se el rescat
de la concessió abans que n'acabi el termini fixat, llevat que es
produeixi per motiu disciplinari. No obstant, en el cas del rescat
parcial limitat a l'habitació assenyalada "menjador reservat", previst
a la clàusula QUARTA-B)-d), no hi haurà cap indemnització però
si que es reduirà l'import del cànon d'explotació en un terç del total
a pagar.
c) Retirar, quan finalitzi la concessió, tots aquells
elements que hagi incorporat a l'establiment i no siguin per la seva
naturalesa fixos a l'immoble.

d) Rescatar la totalitat de la concessió, deixant-la sense
efecte abans del venciment, si ho justifiquen circumstàncies d'interès
públic sobrevingudes, mitjançant el rescabalament dels danys que es
causin, quan pertoqui. Així mateix el rescat podrà esser parcial,
limitat a l'habitació assenyalada com "menjador reservat" en el plànol
annex, d'una superfície aproximada de 39 m2; en aquest cas, no hi
haurà cap indemnització al concessionari però si que es rebaixarà en
un terç l'import a pagar del cànon d'explotació.
Cinquena.- Sancions
Prèvia incoació del pertinent expedient d'acord amb el que
preveu el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el
Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la
Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, la
Mesa del Parlament podrà imposar al concessionari les sancions que
procedeixin per infracció de qualsevol de les condicions de la
concessió, establertes en aquest plec o a qualsevol de la resta de
documents de la legislació. Aquestes sancions seran compatibles amb
la indemnització de danys i perjudicis de les quals pogués ser
responsable el concessionari davant la Mesa del Parlament o de
tercers.
-Infraccions. Constitueixen infraccions la inobservança o
la vulneració de les prescripcions contingudes en el plec de
condicions econòmico-administratives i en la normativa restant
aplicable a la concessió.
Les infraccions es graduen en lleus, greus i molt greus, en
relació amb els riscs produïts, el grau d'intencionalitat i la incidència.
-Graduació de les sancions. Les infraccions podran ser
sancionades en funció del risc que comportin per a les persones o per
els béns, de l'existència d'intencionalitat o reiteració i de la naturalesa
del perjudicis causats, de conformitat amb la graduació següent:
a) infraccions lleus, amb multa de 20.000 a 100.000 PTA.
b) infraccions greus, amb multa de 100.001 a 500.000 PTA.
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c) infraccions molt greus, amb multa de 500.001 a 1.000.000 PTA.

Novena.- Reversió de la concessió

Si la comissió de la infracció hagués ocasionat danys o
perjudicis a les persones o als béns, el concessionari, a més de la
sanció que correspongui, serà obligat a reintegrar la quantia
econòmica d'aquests als particulars o a l'administració
parlamentària.

Les instal.lacions i les millores que com a conseqüència
d'aquesta concessió faci per compte seu el concessionari, revertiran al
Parlament en acabar el termini fixat a la concessió.
Desena.- Tipus de licitació

Les sancions per incompliment de la normativa aplicable
no impedeixen que la Mesa del Parlament, atesa la gravetat d'una
infracció, pugui considerar-la mereixedora del rescat de la concessió
o, si n'és el cas, de la declaració de caducitat d'aquesta.
Sisena.- Revocació de la concessió
En casos de desobediència reiterada del concessionari a
les disposicions del Parlament sobre conservació de l'immoble,
obres o instal.lacions, o de mala fe en la gestió i explotació del
servei, el Parlament podrà disposar la revocació de la concessió,
sense perjudici d'imposar i exigir el pagament de les sancions
previstes a la clàusula anterior.

El tipus que ha de servir de base per al pagament del cànon
d'explotació de les instal.lacions d'aquesta concessió és la quantitat de
TRES MILIONS NOU-CENTES MIL PESSETES (3.900.000 PTA)
anuals. No podrà ser inferior a aquesta quantitat la que l'adjudicatari
es comprometi a satisfer, a la qual en cada pagament s'afegiran els
imposts que pertoquin.
Onzena.-Forma de millora respecte del tipus
El preu del contracte és a l'alça. Podrà ser cobert o bé
millorat en favor del Parlament si bé, atesa la discrecionalitat de la
selecció del contractista, el preu ofert no serà l'única premissa a
considerar, sinó part d'altres circumstàncies i condicions que
s'exigeixen en el present Plec.

Setena.- Extinció de la concessió
La concessió s'extingirà per alguna de les causes següents:
1) Compliment del termini de la concessió i, si pertoca, de les
pròrrogues.
2) Desaparició del bé públic sobre el qual s'hagi atorgat.
3) Renúncia del concessionari al dret.
4) Revocació de la concessió.
5) Rescat.
6) Resolució judicial.
Serà causa de revocació de la concessió, amb pèrdua de
fiança, que el concessionari no comenci la gestió i explotació dins
els terminis establerts, no la recomenci, si l'ha suspesa, sense causa
que ho justifiqui o l'abandoni abans del termini previst en
l'adjudicació definitiva. També serà motiu de resolució del contracte
la inobservança greu per part del concessionari de qualsevol de les
condicions contingudes en aquest Plec.
El Parlament es reserva la facultat de deixar sense efecte
la concessió abans del venciment si ho justifiquen circumstàncies
sobrevingudes d'interès públic o necessitats de funcionament.
En el supòsit que el Parlament acordi el rescat de la
totalitat de la concessió o la supressió del servei, el concessionari
haurà de desallotjar les instal.lacions i deixar-les lliures i expedites
a disposició del Parlament dins el termini d'un mes comptat des de
la notificació de l'acord de rescat o supressió. Altrament, perdrà el
dret a indemnització i se'n farà el llançament.
El concessionari reconeixerà i acatarà la facultat del
Parlament per acordar i executar per si el llançament en qualsevol
supòsit d'extinció de la concessió, sempre que aquell no n'efectuï
voluntàriament el desallotjament en el temps degut. El procediment
per dur-lo a terme tindrà caràcter estrictament administratiu i
sumari, i la competència del Parlament per executar-lo exclourà la
intervenció de qualsevol altre organisme i la possibilitat
d'interposar accions o recursos davant els tribunals ordinaris.
Vuitena.- Explotació i cànon
Les instal.lacions s'hauran de dedicar exclusivament a
l'activitat de Bar-Restaurant.
Es considerarà com a cànon que ha de satisfer el
concessionari al Parlament el que resulti de l'adjudicació definitiva
de la licitació que es faci quan pertoqui.
El cànon que resulti de l'adjudicació serà revisat
anualment en alça o baixa, d'acord amb l'evolució de l'índex de
preus al consum que fixi per a les Illes Balears l'Institut Nacional
d'Estadística. Les revisions es produiran al final de cada any,
comptat de data a data a partir de l'adjudicació definitiva. A aquest
efecte, es prendrà com a índex inicial el que sigui el del mes i any
en què es produeixi l'esmentada adjudicació definitiva.

Dotzena.- Fiança provisional
Els licitadors hauran de constituir una fiança provisional de
UN MILIÓ DE PESSETES (1.000.000 PTA), corresponents al 2 %
del valor del local objecte del concurs, que està xifrat en cinquanta
milions de pessetes (50.000.000 PTA) i es constituirà a la Tresoreria
del Parlament. Es podrà consignar en qualsevol de les formes
previstes a l'article 36 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques, així com d'acord amb l'establert al
Reial Decret 390/1996, d'u de març, de desenvolupament parcial de
la Llei 13/1995, abans esmentada.
Tretzena.- Fiança definitiva
L'adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva per
import de DOS MILIONS DE PESSETES (2.000.000 PTA),
equivalent al 4 % del valor del local objecte del concurs. La
consignació es farà a la Tresoreria del Parlament, d'acord amb el que
preveuen els esmentats Reial Decret 390/1996 i Llei 13/1995, i serà
degudament fiscalitzada per la Intervenció.
Catorzena.- Modalitat contractual
La present concessió es regularà per la Llei 11/1990, de 17
d'octubre, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i restant normativa en vigor.
La forma d'adjudicació de la concessió serà el concurs, per
procediment obert, regulat a la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques, i la resta de normativa en
vigor. El contracte s'entendrà acceptat a risc i ventura.
Quinzena.- Documentació exigida
Per participar en el concurs públic a què es refereix aquest
Plec, el licitador haurà de presentar al Registre d'aquest Parlament o
per correu, dins el termini assenyalat a l'anunci de licitació que serà
com a mínim de 27 dies naturals, comptats des de l'endemà de la
publicació de l'anunci de licitació al Butlletí oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB), llevat que el dia
d'acabament del termini sigui dissabte o festiu -en aquest cas
s'entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent-, dos sobres (A i B)
tancats i firmats pel qui signi la proposició, amb la documentació que
s'especifica a continuació. Se n'haurà d'indicar a cadascun el nom i
llinatges de qui firmi la proposició i el caràcter amb què ho fa; és a
dir, si s'efectua en nom propi o en representació d'una altra persona o
entitat, tot això de forma llegible. També s'hi haurà d'especificar la
denominació del concurs.
Quan la proposició s'hagi enviat per correu, el licitador
haurà de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de
Correus i anunciar a l'Organ de contractació la tramesa de l'oferta
mitjançant fax o telegrama. Sense el compliment d'aquest requisit, no
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finalització del termini assenyalat a l'anunci.
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Dessetena. Mesa de contractació
La Mesa de Contractació serà integrada pels Srs.:

Només es podrà presentar una plica per licitador. No es
podrà subscriure cap proposta en agrupació temporal si s'ha fet
individualment. La contravenció d'aquests principis produirà
l'exclusió de totes les presentades pel contraventor o contraventors.

President: El President del Parlament o membre de la Mesa
en qui delegui.

Una vegada presentada l'esmentada documentació,
aquesta no es podrà retirar ni modificar sota cap concepte.

Vocals:
-El Vice-president segon del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.
-L'Oficial Major del Parlament o funcionari en qui delegui.
-L'Interventor del Parlament o funcionari en qui delegui.

Els documents que han de contenir els sobres a què es
refereix aquesta clàusula son els següents:

Secretari: Titular: Sr. Agustí Cerveró i Sánchez-Capilla.
Suplent: Sr. Antoni Lliteras i Pascual.
Sobre A. Proposició econòmica i altra documentació per a la
selecció del contractista. Aquest sobre, que es presentarà tancat,
contindrà la següent documentació:
1. Proposició econòmica, prenent com a base el tipus de
licitació establert a la condició ONZENA i d'acord amb el model de
proposició normalitzat (ANNEX I).

Tots els components de la Mesa actuaran amb veu i vot. Per
al còmput de majories, hom s'ajustarà al que assenyalen les normes
sobre formació de la voluntat dels òrgans col.legiats, conformement
al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic
de les administracions públiques i del procediment comú. El president
disposarà, en tot cas, de vot de qualitat.

2. Documents que acreditin les circumstàncies del
licitador,
que s'adaptin als criteris de selecció prevists a la clàusula
VINTENA.

La Mesa de Contractació, en acte intern i previ al d'obertura
de proposicions econòmiques (sobre A), examinarà i qualificarà
formalment la documentació continguda en el sobre B, presentat pels
licitadors en temps i forma.

Sobre B. Documentació administrativa. Aquest sobre, que es
presentarà tancat, contindrà la següent documentació:

Si la Mesa observa errors materials o defectes esmenables
en la documentació presentada, podrà concedir, si ho considera
convenient, un termini no superior a tres dies hàbils perquè el licitador
en rectifiqui els errors o n'esmeni els defectes.

1. Personalitat del licitador. Si el licitador és persona
jurídica presentarà escriptura de constitució o de modificació, si
s'escau, degudament inscrita al Registre Mercantil, i CIF.

Devuitena.- Obertura de proposicions
Per als empresaris individuals serà obligatòria la
presentació del DNI i NIF o els que els substitueixin
reglamentàriament.
2. Representació. Quan el licitador no actuï en nom propi
o es tracti d'una societat o persona jurídica, document fefaent que
acrediti que el firmant de la proposició econòmica té apoderament
validat per comparèixer davant l'Administració i contractar-hi en
nom i representació de la persona o entitat de què es tracti. La
representació haurà d'esser verificada per l'Oficialia Major del
Parlament.
3. Declaració jurada o promesa que el licitador no es troba
en cap de les circumstàncies d'incapacitat, incompatibilitat o
prohibició per contractar que estableix l'article 20 de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
L'òrgan contractant podrà comprovar, en qualsevol
moment, la veracitat i exactitud d'aquesta declaració. La seva
falsedat es considerarà causa d'exclusió del contracte.
4. Certificat acreditatiu que el licitador és al corrent de
pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.
5. Certificat que acrediti que, en la data de licitació, és al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
Els licitadors acreditaran aquestes circumstàncies (4 i 5)
en la forma establerta pel Reial Decret 390/1996, d'u de març, de
desenvolupament parcial de la Llei 13/1995 de Contractes de les
Administracions Públiques.
6. Resguard acreditatiu d'haver constituït la fiança
provisional a favor de la Institució, d'acord amb els models
normalitzats contenguts en el esmentat Reial Decret 390/1996.
Setzena.- Exclusió de la licitació
L'omissió dels documents assenyalats als apartats 1 i 2 del
sobre B, a què es refereix la clàusula precedent, constitueix defecte
inesmenable i serà causa d'exclusió de la licitació.
L'omissió dels altres documents o de qualcun, o la seva
presentació amb defectes, si no s'esmena dins el termini de tres dies
hàbils que concedeixi la Mesa de Contractació, serà, així mateix,
causa d'exclusió de la licitació.

En acte públic, que se celebrarà en el dia i el lloc
assenyalats a l'anunci de licitació, es procedirà a l'obertura i lectura
dels sobres de proposició econòmica, i la resta de documentació de
selecció dels contractistes presentats (sobres A) i admesos a concurs,
després de convidar els licitadors presents a comprovar que els sobres
que contenen les ofertes es troben a la Mesa i en idèntiques
condicions en què foren lliurats. Seran refusades les que siguin
irregulars o inacceptables.
Abans de l'obertura dels sobres A, la Mesa de Contractació
donarà compte del resultat de l'obertura dels sobres B.
La Mesa donarà compte de les causes d'exclusió, si n'hi ha,
i concedirà als licitadors l'oportunitat de fer a l'acte, i abans de
l'obertura dels sobres A, els aclariments pertinents que, si s'escau,
permetin a la Mesa reconsiderar la seva decisió d'inadmissió.
Acabada la lectura de les proposicions, el president
sol.licitarà als licitadors que manifestin si s'hi ha produït cap error o
omissió, que serà, si s'escau, reparada a l'acte.
A continuació, hom convidarà els licitadors a exposar a la
Mesa les reclamacions o reserves que considerin oportunes contra
l'acte celebrat i, finalment, s'aixecarà acta que reculli succintament
però fidel tot quant ha succeït. Aquesta acta contindrà la proposta que
es consideri més avantatjosa, sense tenir-ne en compte únicament el
preu.
L'acta serà firmada per tots els membres de la Mesa de
Contractació. També la firmaran els licitadors que hagin fet presents
les seves reclamacions o reserves, si n'hi ha.
Si la Mesa de Contractació considera necessària l'emissió
d'un informe tècnic, no es pronunciarà sobre la proposta que consideri
més convenient sinó que donarà l'acte per acabat sense aquesta i,
posteriorment, un cop emès l'informe tècnic, es tornarà a reunir en
acte intern per formular la proposta o la proposició que consideri
millor per als interessos del Parlament.
En tot cas, la proposta inclourà la ponderació dels criteris
indicats a la clàusula vintena.
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Denovena.- Resolució del concurs

Vint-i-dosena.- Formalització del contracte

La Mesa del Parlament resoldrà l'adjudicació del concurs
en un termini màxim d'un mes, comptat a partir de la data d'obertura
de les proposicions, d'acord amb els criteris objectius descrits a la
clàusula següent i, si s'escau, amb l'informe tècnic.

El document administratiu o, si s'escau, l'escriptura pública
en què es formalitzi el contracte, s'atorgarà dins els trenta dies
naturals següents a la notificació de l'adjudicació.

La Mesa podrà adjudicar el concurs a la proposició més
avantatjosa sense atendre'n necessàriament el valor econòmic. Podrà
assenyalar prescripcions que l'adjudicatari haurà de tenir en compte
en l'execució de la contracta o declarar desert el concurs.

Si s'atorga escriptura pública de la concessió, les despeses
que se'n derivin aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Vintena.- Criteris que seran considerats per resoldre el concurs

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no es pugui
formalitzar el contracte, el Parlament acordarà la resolució de
l'adjudicació, després d'audiència de l'interessat, amb incautació de la
fiança provisional i fixació dels danys i perjudicis ocasionats a
l'Administració.

Per a la valoració de les proposicions es tindran en compte
els criteris següents:

Vint-i-tresena.- Inspecció i control de les prestacions

a) La millora del cànon anual. Màxim de 5 punts.
b) Les condicions personals de dedicació, experiència i
coneixements pràctics dels concurrents sobre l'activitat objecte de
la concessió. Amb aquesta finalitat, hauran de presentar la
documentació pertinent que en demostri l'experiència, els
coneixements i la dedicació a l'esmentada activitat. Màxim de 10
punts.
c) La Memòria d'activitat. El licitador haurà de presentar memòria
descriptiva de l'activitat que proposa realitzar, assenyalant
l'equipament i plantilla de treballadors de què disposarà per a la
dotació de l'activitat objecte del contracte. Màxim de 10 punts.
Fins que no es resolgui sobre l'adjudicació del concurs,
quedaran unides a l'expedient totes les proposicions econòmiques i
la documentació presentada pels licitadors. Un cop esdevingui
ferma l'adjudicació del concurs, la documentació administrativa
quedarà a disposició dels interessats, que podran recollir-la per si o
per mitjà d'un representant, tret del document acreditatiu de la
constitució de la garantia provisional per part de l'adjudicatari i la
documentació tècnica aportada per aquest,perquè és rellevant per a
l'execució de la contracta. Hom podrà, això no obstant, sol.licitar el
desglossament d'aquesta documentació.
La devolució dels resguards de les fiances provisionals als
licitadors no adjudicataris s'efectuarà, a petició dels interessats, des
del moment de l'adjudicació del contracte.

La Mesa del Parlament exercirà per mitjà del personal que
consideri oportú el control de l'objecte d'aquest contracte. L'empresa
adjudicatària es comprometrà a facilitar la pràctica del control al
personal encarregat.
Les resolucions o acords que pugui adoptar el Parlament es
trametran a l'adjudicatari.
El Parlament podrà designar un funcionari responsable de
la inspecció i control, donant-ne compte al concessionari.
Vint-i-quatrena.-Indemnitzacions a compte del concessionari
L'adjudicatari serà responsable durant el termini de la
concessió de tots els danys i perjudicis, directes i indirectes, que es
puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o
privat, amb ocasió o com a conseqüència dels actes, omissions o
negligències del personal al seu càrrec o d'una deficient organització
i/o realització de la gestió i explotació.
Així mateix serà responsable del personal que contracti per
a l'activitat i del compliment de les obligacions respecte d'ells en
matèria laboral i de Seguretat Social, i en quedarà exonerat el
Parlament de tota responsabilitat, contractació, subrogació, liquidació
o d'altres que puguin derivar de les relacions laborals esmentades.
Vint i-cinquena.- Devolució de la fiança

Si en l'acte d'obertura de pliques s'han formulat
reclamacions sobre els documents o proposicions presentades, es
retindran les que siguin objecte d'aquelles i tota la documentació
presentada pels reclamants. Tot això per tal que, formulada per
escrit la reclamació davant l'òrgan contractant, tingui aquest els
elements i les dades suficients per resoldre.

A l'extinció del contracte es procedirà a la devolució de la
fiança dipositada per garantir el compliment del contracte, després
dels tràmits següents:

Vint-i-unena.- Obligacions prèvies a la formalització del
contracte
Un cop acordada l'adjudicació del concurs s'efectuarà la
corresponent notificació a tots els participants en la licitació.

2n. Conformitat o objecció de l'interventor a la devolució,
un cop complerts els tràmits precedents.

L'adjudicatari, dins el termini de 15 dies hàbils comptats
a partir de l'endemà de rebre la notificació, haurà d'aportar la
documentació acreditativa del compliment de les obligacions
prèvies a la formalització del contracte. Dins el mateix termini,
haurà d'acreditar la constitució de la fiança definitiva, de
conformitat amb l'establert a la condició tretzena i els models
normalitzats contenguts en el esmentat Reial Decret 390/1996.
La fiança assenyalada respondrà del compliment del
contracte i servirà de garantia de la seva bona execució. Serà
cancel.lada un cop extingida la concessió.
Si no es compleixen aquests requisits per causes
imputables a l'adjudicatari, el Parlament podrà, després d'audiència
d'aquell, declarar resolta l'adjudicació amb pèrdua de la garantia
dipositada.

lr. Informe del funcionari encarregat de la inspecció i el
control, que assenyali la conformitat amb què s'ha prestat el servei i
que, si n'es el cas, no veu inconvenient en la devolució de la fiança.

3r. Acord de la Mesa del Parlament que resolgui la petició
de devolució de la fiança definitiva.
Vint-i-sisena.- Jurisdicció i recursos
La contractació objecte del present Plec és de naturalesa
administrativa. Conseqüentment, totes les incidències que es derivin
de la realització dels treballs i de la interpretació de les disposicions
del Plec es resoldran en primer terme per part de la Mesa del
Parlament, contra les resolucions de la qual es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, conformement al que disposa la Llei
reguladora d'aquesta jurisdicció.
Palma a 24 d'abril de 1996.
Vist el present plec de condicions econòmicoadministratives, no existeix, per part d'aquesta Assessoria Jurídica,
objecció jurídica a oposar per a la seva aprovació.
EL Lletrat-Oficial Major,
Sgt. Joan Ferrer i Cànaves.
La Secretària Primera,
Sgt. Pilar Ferrer i Bascuñana
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ANNEX I
MODEL DE PROPOSICIÓ
El Sr./La Sra.

amb domicili a
, titular del D.N.I.
, actuant en
propi nom (o en representació de
,
acreditat amb la corresponent escriptura de manament), assabentat
de la convocatòria de la licitació mitjançant concurs per
procediment obert per a la gestió i explotació del servei de barrestaurant, en el local del Parlament de les Illes Balears situat al
carrer Conquistador núm. 11, es compromet a prendre al seu càrrec
l'esmentada concessió, oferint en concepte de cànon anual la
quantitat de
(
) pessetes (s'ha de fer constar en lletres i números), a la
qual quantitat en cada pagament s'afegiran els imposts que
pertoquin. Adjuntant a més, la resta de documentació exigida, tot
això d'acord amb el Plec de Condiciones econòmiquesadministratives que accept íntegrament i em compromet al seu
compliment.
Així mateix, em compromet a complir allò legislat o
reglamentat en matèria fiscal, laboral, de previsió i Seguretat Social.
Palma, a

de

de 1996.

(signatura i rúbrica del licitador)

El plànol que acompanya aquest anunci, figura a la
versióimpresa
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates BOPIB núm. 40..
- A la pàgina 963 i dins l'apartat C) Ordre de Publicació, allà on diu:
... d'un responsable de l'àrea de desenvolupaments...
Ha de dir: ...d'un administrador de l'entorn ofimàtic...
- A la pàgina 964 i dins l'apartat D) Ordre de Publicació, allà on diu:
...d'un administrador de l'entorn ofimàtic...
Ha de dir: d'un responsable de l'àrea de desenvolupaments...
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BUTLLETÍ OFICIAL
DEL
PARLAMENT
DE LES
ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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