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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSTES
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de juliol del 1996, admeté a tràmit la Proposta RGE núm.
4001/96, de la Comissió Tècnica Interinsular, relativa a atribució
de competències als consells insulars en matèria d'ordenació
turística.
Palma, a 29 de juliol del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
Pere Palau i Torres, secretari de la Comissió Tècnica
Interinsular
CERTIFIC:
Que el Ple de la Comissió Tècnica Interinsular, en sessió
de dia 18 de març del 1996, aprovà la proposta d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'ordenació del
turisme, amb el text literal que es transcriu a continuació:
PROPOSTA D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES
ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA
D'ORDENACIÓ DEL TURISME.
Exposició de motius
L'article 148.1.18 de la Constitució disposa que les
comunitats autònomes podran assumir competències en matèria de
"promoció i ordenació del turisme dins el seu àmbit territorial".
La Comunitat Autònoma, aleshores ens preautonòmic,
atès el que disposava el Reial Decret 2245/79, de 7 de setembre,
va assumir competències, entre d'altres, en matèria d'ordenació del
turisme i de promoció i foment del turisme.
Mitjançant el Reial Decret 3041/1983, de 23 de
novembre, es transferiren diverses competències, funcions i
serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en matèria de turisme.
Aquest últim Reial Decret, assumit pel Decret 63/1984,
ja des de la perspectiva estatutària, va completar les competències
de la Comunitat Autònoma en aquesta àrea.
Per altra banda, l'apartat 12 de l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia regula la facultat que els consells insulars
assumeixin dins el seu àmbit territorial la funció executiva i la
gestió del foment i promoció del turisme així com l'ordenació del
turisme.
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Abans de l'aprovació de la norma estatutària, en data 28
de juny de 1982, el ple del Consell General Interinsular, va aprovar
un decret pel qual es delegaren als consells insulars competències
en matèria de turisme.
La Llei 9/1993, d'1 de desembre, va atribuir als consells
insulars, en concepte de pròpies, les competències en matèria
d'informació turística, donant una passa més en el procés general
d'ordenació político-administrativa de Balears que vol satisfer la
legítima voluntat d'autogovern de cada illa.
En aquesta línia d'aconseguir una més pròxima prestació
de serveis als ciutadans, el Parlament de les Illes Balears ha aprovat
fins ara set lleis d'atribució de competències als consells insulars: la
primera, el 20 de juny de 1990,. en matèria d'urbanisme i
habitabilitat, i, la m's recent, el 30 de març de l'any passat, quan
s'aprovà la Llei d'atribució de competències als consells insulars en
matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del
procediment i de les infraccions i sancions.
La llei present, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'ordenació turística, respon a l'aplicació del
principi de subsidiarietat com a principi d'ordenació política, és a
dir, que l'execució de les competències d'abast insular a l'esmentat
àmbit competencial siguin atribuïdes als consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per raó que són les
institucions autonòmiques insulars, com a nivell polític més proper
al ciutadà, les millors capacitades per garantir una materialització
eficient i satisfactòria de l'exercici d'aquelles, salvaguardant sempre
els interessos generals de la Comunitat Autònoma.
Article 1. Objecte de la Llei.
S'atribueixen als consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, dins el seu àmbit territorial, i amb caràcter de
pròpies, totes les competències executives i de gestió assumides pel
Govern de la Comunitat Autònoma, en relació amb les matèries
d'ordenació del turisme que s'indiquen, de conformitat amb el que
estableix l'article 39, apartat 12, de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, i 12.3 de la llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars.
El Govern de la Comunitat Autònoma es reserva les
potestats genèriques i específiques determinades als articles 5 i 6 de
la llei present.
Article 2. Empreses i activitats turístiques.
Els consells insulars assumeixen totes les competències
que havien estat atribuïdes al Govern de la Comunitat Autònoma en
matèria d'empreses i activitats turístiques, excepte les potestats
genèriques i específiques determinades als articles 5 i 6 de la llei
present, i en particular:
1. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució dels
expedients que sigui pertinent formalitzar, d'acord amb la legislació
que hi sigui d'aplicació, per a l'atorgament d'autoritzacions i
llicències per a l'exercici de qualsevol activitat o prestació de
serveis turístics, incloent-hi la facultat inspectora, quan pertoqui,
com també el control i la vigilància de les mesures de seguretat, així
com qualsevol altre tràmit relacionat amb aquestes activitats o
prestació de serveis.
2. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució dels
expedients sancionadors en matèria d'activitats i empreses
turístiques d'acord amb la Llei 6/1989, de 3 de maig, i la resta de
normativa que hi sigui d'aplicació.
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Es considera activitat o prestació de serveis turístics
l'exercida o oferta per qualsevol empresa d'allotjaments, oferta
complementària o agències de viatges.
Article. 3 Pla de modernització d'allotjaments turístics.
Els consells insulars assumeixen totes les competències
atribuïdes al Govern de la Comunitat Autònoma quant a
l'aplicació, el seguiment i el control del Pla de modernització
d'allotjaments turístics, establert a la Llei 3/1990 de 30 de maig.
Article 3 bis. Pla de modernització de l'oferta turística
complementària.
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa
i Formentera, dins el seu àmbit territorial, i amb caràcter de
pròpies, assumeixen també totes les competències executives i de
gestió quant a l'aplicació, el seguiment i el control del Pla de
modernització de l'oferta turística complementària, de conformitat
amb la seva llei reguladora, en aquest moment en tràmit al
Parlament de les Illes Balears.
Article 4. Competències per imposar les sancions.
La competències per resoldre dels expedients iniciats per
infraccions en matèria d'activitats i empreses turístiques
tipificades a la Llei 6/1989, de 3 de maig, correspondrà al
president del consell insular competent per raó del territori, en el
cas d'infraccions lleus i a ple del consell insular, a proposta del seu
president o del conseller delegat, en el cas d'infraccions greus o
molt greus.
Article 5. Potestats genèriques que es reserva el Govern de la
Comunitat Autònoma.
En les matèries objecte d'atribució per la llei present, el
Govern de la Comunitat Autònoma es reserva les potestats, els
serveis, les funcions i les actuacions genèriques següents:
1. D'execució, quan afectin més d'un ens insular.
2. De representació de la Comunitat Autònoma en
qualsevol manifestació extracomunitària o supracomunitària.
Article 6. Potestats específiques que es reserva el Govern de la
Comunitat Autònoma.
El Govern de la Comunitat Autònoma es reserva, en les
matèries de turisme objecte de la llei present, la formació i la
gestió del Registre Autonòmic d'Empreses i Activitats Turístiques.

Article 8. Potestat reglamentària normativa.
Malgrat l'atribució de competències a favor dels consells
insulars, correspon al Govern de la Comunitat Autònoma l'exercici
de la potestat reglamentària normativa sobre les competències
atribuïdes als consells insulars per aquesta llei, amb subjecció a les
limitacions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 46 de l'Estatut
d'Autonomia.
Article 9. La Comissió Interinsular de Coordinació de Turisme.
Amb el fi d'unificar els criteris d'aplicació de la normativa
vigent en aquest moment, o en el futur, com també de planificar
l'estratègia turística que s'ha d'aplicar dins tot l'àmbit de la CAIB, es
crea la Comissió Interinsular de Coordinació de Turisme, que tindrà
facultats per a la interpretació, fixació de criteris d'aplicació de la
normativa i formulari de propostes d'estratègia turística.
La Comissió Tècnica Interinsular estarà composta pels
membres següents:
- El president, que serà el conseller de Turisme de la
CAIB o persona en qui delegui.
- Cinc vocals. Tres que nomenaran els consells insulars,
un per cada consell; el director general d'Ordenació Turística, i el
secretari general tècnic de la Conselleria de Turisme, qui actuarà de
secretari de la Comissió.
La Comissió es reunirà, com a mínim, una vegada l'any,
quan ho sol•liciti, almenys, una de les institucions representades o
ho determini el president. A les reunions, hi podran assistir els
vocals acompanyats dels tècnics que considerin oportuns, els quals
tindran veu, però no vot.
La Comissió
funcionament.

elaborarà

el

propi

reglament

de

Article 10. Altres formes de coordinació i informació mútua.
1. Sense perjudici del que disposa l'article anterior i de la
coordinació general a què s fa referència el capítol VI de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, el Govern de la
Comunitat Autònoma i els consells insulars podran acordar els
mecanismes adequats de coordinació i informació mútua en els
matèries objecte d'aquesta atribució.
2. Els consells insulars posaran en coneixement del
Govern balear totes les dades que siguin necessàries per a la
formació, gestió i continuïtat del Registre Autonòmic d'Establiments
i Activitats Turístiques, com també de qualsevol altra dada
convenient a efectes estadístics.

Article 7. Normativa reguladora.
1. En l'exercici de les competències atribuïdes per
aquesta llei, els consells insulars ajustaran el seu funcionament al
règim que s'estableix en aquesta, com també en la Llei 5/1989, de
13 d'abril, de consells insulars; en la Llei 30/1992, del 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; i en la legislació emanada del
Parlament de les Illes Balears que hi resulti d'aplicació, o
subsidiàriament, en la legislació estatal.
2. Els consells insulars tindran potestat reglamentària
organitzativa per a regular l'organització i el funcionament propis.

A aquest efecte, el procediment que s'ha de seguir serà
l'establert a l'apartat 1 de l'article 15.
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Article 11. Cost efectiu.

Consell Insular de Menorca:

1. El cost efectiu anual de l'atribució de les competències
a què es refereix la llei present ascendeix a tres-cents vint-i-quatre
milions cent-cinquanta-una mil tres-centes-cinquanta-una pessetes
(324.151.351 pessetes).

Total cost efectiu: 60.384.064 pessetes
Deducció recaptació anual per ingressos: 24.845.705 pessetes
Càrrega assumida neta: 35.538.362 pessetes
Consell Insular d'Eivissa i Formentera:

El cost efectiu experimentarà les variacions en funció de
les remuneracions concretes que afectin el personal respecte del
capítol I i de la taxa de variació interanual que experiment l'índex
de preus quant al capítol II.

Total cost efectiu: 70.016.272 pessetes
Deducció recaptació anual per ingressos: 24.930.857 pessetes
Càrrega assumida neta: 45.085.415 pessetes

2. La quantificació del cost efectiu s'ha realitzat de
conformitat amb les valoracions següents:
Consell Insular de Mallorca:

Article 12. Anivellació de serveis públics.

Capítol I: 118.931.711 pessetes
Capítol II: 13.080.767 pessetes
Capítol VI: 61.738.534 pessetes
Total: 193.751.012 pessetes

Els increments de finançament que per a un consell insular
es derivin de l'aplicació del que disposa l'article 36 de la Llei
5/1989, de dia 13 d'abril, de consells insulars, seran incorporats com
a finançament a compte en el moment en què tengui lloc l'aplicació
del Fons de Compensació Interinsular a què fa referència l'article 32
de la Llei de consells insulars.

Consell Insular de Menorca:
Capítol I: 22.639.165 pessetes
Capítol II: 2.147.589 pessetes
Capítol VI: 35.597.310 pessetes
Total: 60.384.064 pessetes
Consell Insular d'Eivissa i Formentera:
Capítol I: 27.793.091 pessetes
Capítol II: 4.295.177 pessetes
Capítol VI: 37.928.004 pessetes
Total: 70.016.272 pessetes
3. El cost efectiu, distribuït de conformitat amb l'article
35 de la Llei 5/1989, del 13 d'abril, de consells insulars, serà
aplicat als consells insulars d'acord amb els percentatges i les
quanties següents:
A) Consell Insular de Mallorca:
Total: 193.751.012 pessetes
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 59'77%
B) Consell Insular de Menorca:
Total: 60.384.064 pessetes
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 18'63%
C) Consell Insular d'Eivissa i Formentera:
Total: 70.016.272 pessetes
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 21'60%
4. Atès que hi ha ingressos afectats als serveis
traspassats als consells insulars, el cost efectiu indicat per cada ens
insular es minorarà en l'import corresponent a la recaptació anual
per aquells conceptes, a fi d'obtenir una càrrega assumida neta,
segons els detalls següents:
Consell Insular de Mallorca:
Total cost efectiu: 193.751.012 pessetes
Deducció recaptació anual per ingressos: 104.565.539 pessetes
Càrrega assumida neta: 89.185.473 pessetes

Article 13. Mitjans personals.
1. Es traspassa al Consell Insular de Mallorca el personal
següent:
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Gestió
Grup/niv.: B
Lloc treball: Cap de servei
CD: 26
Localitat: Palma
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Cap de negociat
CD: 15
Localitat: Palma
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Cap de negociat
CD: 15
Localitat: Palma
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Administratiu
Grup/niv.: C
Lloc treball: Cap de negociat
CD: 15
Localitat: Palma
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Tècnic superior
Grup/niv.: A
Lloc treball: Cap de negociat
CD: 21
Localitat: Palma
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Tècnic superior
Grup/niv.: A
Lloc treball: Tècnic superior
CD: 20
Localitat: Palma
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Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Tècnic superior
Grup/niv.: A
Lloc treball: Tècnic superior
CD: 20
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Auxiliar
CD: 12
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Tècnic superior
Grup/niv.: A
Lloc treball: Tècnic superior
CD: 20
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Auxiliar
CD: 12
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Administratiu
Grup/niv.: C
Lloc treball: Administratiu
CD: 14
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Auxiliar
CD: 12
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Auxiliar
CD: 12
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Gestió
Grup/niv.: B
Lloc treball: Inspector de turisme
CD: 19
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Auxiliar
CD: 12
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Gestió
Grup/niv.: B
Lloc treball: Inspector de turisme
CD: 19
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Auxiliar
CD: 12
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Gestió
Grup/niv.: B
Lloc treball: Inspector de turisme
CD: 19
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Tècnic superior
Grup/niv.: A
Lloc treball: Cap de servei
CD: 28
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Gestió
Grup/niv.: B
Lloc treball: Inspector de turisme
CD: 19
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Gestió
Grup/niv.: B
Lloc treball: Cap de secció
CD: 24
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Gestió
Grup/niv.: B
Lloc treball: Inspector de turisme
CD: 19
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Administratiu
Grup/niv.: C
Lloc treball: Cap de negociat
CD: 17
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Gestió
Grup/niv.: B
Lloc treball: Inspector de turisme
CD: 19
Localitat: Palma
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Gestió
Grup/niv.: B
Lloc treball: Inspector de turisme
CD: 19
Localitat: Palma
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Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Auxiliar
CD: 12
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Cap de negociat
CD: 15
Localitat: Eivissa

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Caixera
CD: 15
Localitat: Palma

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Auxiliar
CD: 12
Localitat: Eivissa

2. Es traspassa al Consell Insular de Menorca el personal
següent:
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Administratiu
Grup/niv.: C
Lloc treball: Cap de negociat
CD: 15
Localitat: Maó
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Caixera
CD: 15
Localitat: Maó
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Auxiliar
CD: 12
Localitat: Maó
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Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Caixer
CD: 15
Localitat: Eivissa
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Gestió
Grup/niv.: B
Lloc treball: Inspector de turisme
CD: 19
Localitat: Eivissa
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Gestió
Grup/niv.: B
Lloc treball: Inspector de turisme
CD: 19
Localitat: Eivissa
Article 14. Mitjans materials.
1. Béns immobles:

Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Auxiliar
Grup/niv.: D
Lloc treball: Auxiliar
CD: 12
Localitat: Maó
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Gestió
Grup/niv.: B
Lloc treball: Inspector de turisme
CD: 19
Localitat: Maó
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Gestió
Grup/niv.: B
Lloc treball: Inspector de turisme
CD: 19
Localitat: Maó
3. Es traspassa al Consell Insular d'Eivissa i Formentera
el personal següent:
Func./lab.: Funcionari
Cos/cat.: Tècnic superior
Grup/niv.: A
Lloc treball: Cap de secció
CD: 24
Localitat: Eivissa

A) Es traspassa al Consell Insular de Mallorca el local
següent:
Nom i ús: Dependències administratives
Localitat i adreça: C/ Montenegro, 7. 07012 Palma.
Situació jurídica: Lloguer
892'66 m2 construïts i 659'56 m2 de superfície útil.
B) Es traspassa al Consell Insular de Menorca el local
següent:
Nom i ús: Dependències administratives
Localitat i adreça: Plaça de l'Esplanada, 40, 1r. 07703 MaóMenorca.
Situació jurídica: Lloguer
Superfície total: 213'5 m2.
2. Béns mobles:
L'inventari dels béns mobles que es posen a disposició
dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, s'especificarà en l'acta de lliurament que serà
formalitzada pels presidents dels consells insulars respectius i el
conseller de Turisme.
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Article 15. Control de la legalitat i impugnació dels actes i
acords dels consells insulars.
1. Els consells insulars hauran de trametre a
l'Administració de la Comunitat Autònoma, en el termini de
quinze dies posteriors a l'aprovació, còpia o, si n'era el cas,
extracte de les actes i dels acords definitius de tots els òrgans de
la corporació insular, dictats en les matèries objecte d'aquesta
transferència.
2. El Govern de la Comunitat Autònoma exercirà, si
pertoca, les facultats d'impugnació dels acords dels consells
insulars davant la jurisdicció contenciosa administrativa, quan
incorrin en infracció de l'ordenament jurídic.
Disposició addicional primera. Comissions paritàries.
Es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el consell insular corresponent,
una comissió paritària la missió de la qual serà fer efectiu el
traspàs de la documentació i dels mitjans materials i personals que
aquesta llei determina, com també garantir que els expedients en
tràmit es resolguin en els terminis establerts per la legislació
vigent.
Disposició addicional segona. Subrogació dels consells insulars.
Els consells insulars se subroguen, a partir de l'efectivitat
de l'atribució de competències prevista en aquesta llei, en els drets
i les obligacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma
relatius a les competències atribuïdes.

Disposició derogatòria.
Queden derogades totes les disposicions que s'oposin al
que s'estableix a la llei present.
Disposició final primera. Habilitació governativa.
Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears perquè dicti les disposicions necessàries per al
desplegament i l'execució de la llei present.
Disposició final segona. Data d'efectivitat de l'atribució.
Per donar compliment a allò que regula l'article 22, h de
la Lei 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, s'estableix dia 1 de
gener del 1997 com a data d'efectivitat de l'atribució de
competències en concepte de pròpia que disposa la llei present.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
I perquè consti, expedesc el certificat present, amb el visti-plau de l'Hble. Sra. Presidenta de la Comissió, a la seu del
Parlament, a catorze de juny del mil nou-cents noranta-sis.
Vist i plau,
la Presidenta de la Comissió Tècnica Interinsular:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Disposició addicional tercera. Dret d'opció dels funcionaris.
Els funcionaris de la Comunitat Autònoma procedents
de l'Administració general de l'Estat o d'altre organisme o
institució pública o que hi hagin ingressat directament, i que, a
causa de l'atribució de competències als consells insulars, siguin
traspassats, mantindran els drets que els corresponguin, inclòs el
de participar en els concursos de trasllat que convoqui la
Comunitat Autònoma, amb igualtat de condicions que la resta dels
membres de la mateixa categoria o cos, perquè així puguin exercir
en tot moment el dret d'opció.
Disposició addicional quarta. Gratuïtat del Butlletí Oficial.
La publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears dels anuncis, acords i d'altres
documents exigits per l'ordenament jurídic, com a conseqüència
de l'exercici pels consells insulars de les competències en matèria
d'ordenació turística, serà gratuïta.
Disposició transitòria primera. Expedients en tràmit.
1. Tots els expedients iniciats abans de l'efectivitat de
l'atribució de competències que estableix la llei present, el Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els continuarà
tramitant fins a l'acabament del procediment que correspongui,
incloent-hi la resolució dels recursos administratius contra els
actes i acords dictats pels òrgans d'aquest.
2. Correspon al Departament Jurídic de la Comunitat
Autònoma la representació i defensa en judici dels recursos i les
accions jurisdiccionals contra els actes i acords dictats pels òrgans
del Govern en l'exercici de les competències que li són atribuïdes
a aquesta disposició en relació amb els expedients iniciats abans
de l'efectivitat de l'atribució de competències que estableix la llei
present.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3972/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
pròrrogues concedides a l'empresa concessionària del túnel de Sóller.
(Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 3973/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
desenvolupament del POOT. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 3974/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
compliment de la disposició addicional primera de la Llei de
normalització lingüística. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 3975/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a creació
d'una oficina per a la defensa dels drets lingüístics. (Mesa de 29 de
juliol del 1996).
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RGE núm. 3976/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a difusió
i exhibició pública dels fons de l'arxiu d'imatge i so de les Illes
Balears a les Pitiüses. (Mesa de 29 de juliol del 1996).

RGE núm. 4010/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses a les
quals s'han realitzat inspeccions en la campanya d'inspecció de la
contaminació atmosfèrica. (Mesa de 29 de juliol del 1996).

RGE núm. 3977/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
infraccions per incompliment del Decret 17/1986, sobre pesca
submarina. (Mesa de 29 de juliol del 1996).

RGE núm. 4011/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terrenys o
edificis adquirits en el terme municipal de Muro els anys 1992, 1993,
1994 i 1995. (Mesa de 29 de juliol del 1996).

RGE núm. 3978/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de
gestió de residus industrials a les Illes Balears. (Mesa de 29 de
juliol del 1996).

RGE núm. 4012/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses a les
quals s'ha incoat expedient sancionador pels seus efectes
potencialment contaminadors. (Mesa de 29 de juliol del 1996).

RGE núm. 3981/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
assessors del Govern. (Mesa de 29 de juliol del 1996).

RGE núm. 4013/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retall de
l'assignació de les ajudes per al sector turístic (Pla FUTURES 199699). (Mesa de 29 de juliol del 1996).

RGE núm. 3984/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
autorització de les obres de connexió telefònica de l'Hospital de
Manacor que afecten a la carretera Palma-Cala Rajada. (Mesa de
29 de juliol del 1996).
RGE núm. 3988/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a gestions
per augmentar la programació pròpia del centre territorial de
RTVE. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 3989/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a petició
al Govern de l'Estat en matèria de carreteres. (Mesa de 29 de juliol
del 1996).
RGE núm. 3991/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a abast de
les competències en matèria de sanitat. (Mesa de 29 de juliol del
1996).
RGE núm. 4005/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquestes sobre
salut realitzades els darrers quatre anys. (Mesa de 29 de juliol del
1996).
RGE núm. 4006/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
Document previ del Pla de salut de Balears. (Mesa de 29 de juliol
del 1996).
RGE núm. 4007/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a equip tècnic o
empresa que ha realitzat el document previ del Pla de salut de
Balears. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4008/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
transferides durant 1995 per a salut mental als consells insulars.
(Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4009/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació de
Coopers-Lybrand en el Document previ del Pla de salut de Balears.
(Mesa de 29 de juliol del 1996).

RGE núm. 4014/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes i pressuposts presentats pel Govern de la CAIB en el marc
del conveni a signar per al finançament de carreteres. (Mesa de 29 de
juliol del 1996).
RGE núm. 4018/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conservació
d'obres incloses en el Pla d'embelliment de zones turístiques. (Mesa
de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4020/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
per a desenvolupar el Pla autonòmic de drogues de la Conselleria de
Sanitat i Consum a cada una de les Illes. (Mesa de 29 de juliol del
1996).
RGE núm. 4021/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actitud de la Conselleria de Sanitat i Consum respecte als centres de
rehabilitació de toxicòmans. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4022/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions que s'han duit a terme en aplicació del Pla autonòmic de
drogues. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4076/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aplicació del Decret-Llei 7/96 pel que fa a les mesures de reducció i
exempció de la base liquidable de determinats elements patrimonials.
(Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4078/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes del
Govern en relació al Centre Territorial de TVE a Balears. (Mesa de
29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4080/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a contractacions d'Estudios de Mercado y Opinión des de
1991 a l'actualitat. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
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RGE núm. 4081/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a identificació dels perceptors d'ajudes del programa
"Educació d'Adults" 1995. (Mesa de 29 de juliol del 1996).

RGE núm. 4093/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de l'ús de la llengua catalana als mitjans de
comunicació audiovisuals de les illes Balears. (Mesa de 29 de juliol
del 1996).

RGE núm. 4082/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a identificació de les persones o entitats amb qui es van
signar convenis per dur a terme el "pla d'educació d'adults" 94/95.
(Mesa de 29 de juliol del 1996).

RGE núm. 4094/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a avinguda Bulevard. (Mesa de 29 de juliol del
1996).

RGE núm. 4083/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a identificació dels perceptors de les ajudes a escoles de
música dels municipis de Balears en 1995. (Mesa de 29 de juliol del
1996).
RGE núm. 4084/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a identificació dels perceptors en el programa de
planificació lingüística i foment de l'ús de la llengua corresponent
a 1995. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4085/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a identificació escoles infantils de Balears que van rebre
subvenció per foment de la llengua catalana. (Mesa de 29 de juliol
del 1996).
RGE núm. 4086/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a identificació dels creditors corresponents a les despeses
de la secció 13, capítol 6, programa 422001, subconcepte 64000,
durant 1995. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4087/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a funcionament del Museu de Menorca. (Mesa de 29 de
juliol del 1996).
RGE núm. 4088/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. (Mesa de 29 de juliol del
1996).
RGE núm. 4089/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a premi Cornelius Atticus 1996. (Mesa de 29 de juliol del
1996).
RGE núm. 4090/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a seguiment i inspecció de l'escull artificial de Punta
Prima. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4091/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a instal•lació d'esculls mixtes de producció protegits a
Ciutadella i Fornells. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4092/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures adoptades per la rehabilitació del Pati de Sa
Lluna, d'Alaior. (Mesa de 29 de juliol del 1996).

RGE núm. 4096/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a caiguda
del turisme britànic a Menorca. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4104/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sol•licituds per
obrir farmàcies. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4105/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 29 de juliol del
1996).
RGE núm. 4107/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a normalització
lingüística en el Ministeri de Justícia. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4108/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lloc de treball del
funcionari Sr. Bartomeu Roger i Amengual. (Mesa de 29 de juliol del
1996).
RGE núm. 4109/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control dels
aparells automàtics de mesurar la pressió sanguínia. (Mesa de 29 de
juliol del 1996).
RGE núm. 4110/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
"Projecte de país" del Consell Assessor de RTVE. (Mesa de 29 de
juliol del 1996).
RGE núm. 4115/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla per augmentar
el nivell de competència lingüística del personal de la CAIB. (Mesa
de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4116/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recepció a les
Illes Balears de les emissions de televisió de Catalunya. (Mesa de 29
de juliol del 1996).
RGE núm. 4117/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions de la
societat Voltor S.A. per a la recepció de les emissions de televisió de
Catalunya. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4118/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lloc de treball del
funcionari Sr. Miquel Sbert i Garau. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
Palma, a 29 de juliol del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
S'ha concedit alguna nova pròrroga a l'empresa
concessionària del túnel de Sóller?

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 han estat les activitats realitzades a Eivissa i
Formentera des de la creació de l'Arxiu d'Imatge i So de les Illes
Balears, en aplicació de l'article 4.3 del Decret 3/1987, de 22 de
gener?

Per quan està prevista l'obertura al públic del túnel de
Sóller?
Palma, a 15 de juliol del 1996.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

Palma, a 15 de juliol 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.

F)

B)

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

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 accions pensa emprendre el Conseller de
Turisme per desenvolupar el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística
a Mallorca?
Palma, a 15 de juliol del 1996.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

Quantes inspeccions es van efectuar a les Pitiüses en
relació al compliment de l'article 3 del Decret 17/1986, de 27 de
febrer, durant els anys 1994 i 1995? Quantes durant l'any en curs?
Quantes actes d'infracci's'han aixecat en cadascun
d'aquests períodes com a conseqüència de les esmentades
inspeccions?
Palma, a 15 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

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.

G)

Quin balanç fa el Govern de les Illes Balears pel que fa
al compliment de la Disposició Transitòria Primera de la Llei de
normalització lingüística de les Illes Balears?
Quines seran les actuacions concretes a desenvolupar a
curt i mig termini pel Govern de les Illes Balears en aplicació de
la Disposició Addicional Primera de la Llei de normalització
lingüística?
Palma, a 15 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Manté, el Govern de les Illes Balears, la voluntat de
crear una oficina d'informació per a la defensa dels drets
lingüístics dels ciutadans, tal i com havia anunciat l'anterior
Conseller de Cultura?
Palma, a 15 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Té previst, el Govern de les Illes Balears, l'elaboració d'un
Pla de residus industrials per a la nostra comunitat? En cas positiu,
ha fixat algun termini per a la seva elaboració?
Palma, a 15 de juliol 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.

H)

L)

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

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.

Després del canvi que s'ha produït recentment, quina és
la relació nominal dels assessors del Govern de les Illes Balears,
especificant les àrees de govern que assessoren i a la qual estan
adscrits, les quantitats que perceben per aquest concepte cadascun
d'ells, així com els criteris que fa servir el Govern per a
l'assignació de remuneracions a aquests assessors?

Quin és l'abast de les competències en sanitat que reclama
el Govern de les Illes Balears?
Quin resultat ha donat les reunions mantingudes fins ara
amb el Govern de l'Estat?
Palma, a 16 de juliol del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 15 de juliol 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.
M)
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Ha donat ja la Conselleria de Foment (abans d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori) autorització a les obres de
connexió telefònica de l'Hospital de Manacor, que afecten a la
carretera Palma-Cala Rajada?
Quines
l'autorització?

circumstàncies

impedien

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 enquestes sobre salut ha realitzat el Govern de la
Comunitat durant els darrers quatre anys?
Palma, a 17 de juliol del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

anteriorment

Quins canvis s'han introduït en el projecte per poder
obtenir l'autorització?
Palma, a 16 de juliol del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quin ha estat el cost i contra quina partida s'ha aplicat la
realització del Document previ del Pla de salut de Balears?

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines gestions ha realitzat el Govern de les Illes
Balears per tal d'augmentar la programació pròpia del Centre
Territorial de RTVE a les Illes Balears?
Quin tipus d'impediments ha posat el Govern de l'Estat
en aquest sentit?
Palma, a 16 de juliol del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la petició concreta en matèria de carreteres que
el Govern de les Illes Balears ha presentat al Govern de l'Estat?
Quin resultat ha tingut aquesta petició?
Palma, a 16 de juliol del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 17 de juliol del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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.
Quin equip tècnic o empresa ha realitzat el Document
previ del Pla de salut de Balears?
Palma, a 17 de juliol del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

T)

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

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

Quina quantitat ha transferit durant 1995 la Conselleria
de Sanitat per a salut mental als distints consells insulars?

A quines empreses i de quines illes s'han incoat expedients
sancionadors pels seus efectes potencialment contaminadors en la
campanya d'enguany i en quin procés administratiu es troben?

Palma, a 17 de juliol del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 17 de juliol del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina ha estat la participació de l'empresa CoopersLybrand en la realització del Document previ del Pla de salut i
quin cost ha representat?
Palma, a 17 de juliol del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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.
Darrerament ha sortit en els mitjans de comunicació que
el Govern de l'Estat té previst retallar l'assignació de les ajudes per
al sector turístic enquadrat dins el Pla FUTURES 1996-99.
Quina era la quantitat assignada i compromesa per l'any
1996?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina és la quantitat assignada després del retall per l'any
1996?

R)
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.
A quines empreses i de quines illes s'han realitzat
inspeccions en la campanya d'inspecció de la contaminació
atmosfèrica?

A quines inversions i projectes afecta aquest retall?
Té previst la Conselleria de Turisme destinar doblers
propis per a dur a terme els projectes afectats per aquest treball?
En el cas d'aportar fons propis, de quines partides seran
sostrets?
Palma, a 17 de juliol del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

Palma, a 17 de juliol del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
S)
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 terrenys o edificis ha adquirit el Govern de la
Comunitat en el terme municipal de Muro els anys 1992, 1993,
1994 i 1995, a quins propietaris i per quin valor?
Palma, a 17 de juliol del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

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 són els projectes i pressuposts presentats pel
Govern de la Comunitat Autònoma al Govern de l'Estat pel seu
finançament en el marc del conveni a signar per ambdues
administracions per al finançament de carreteres?
Palma, a 17 de juliol del 1996.
La diputada:
Joana Mari Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

AB)

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

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

Quin és el grau de compliment per part de cadascun dels
municipis turístics, del compromís de destinar anualment el 5%
del pressupost de les obres incloses en el Pla d'embelliment de
zones turístiques al seu manteniment i conservació?

El Decret-Llei 7/96, de 7 de juny, sobre mesures urgents
de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l'activitat econòmica
estableix mesures de reducció i exempció de la base liquidable de
determinats elements patrimonials (empreses familiars i habitatges).

Palma, a 19 de juliol del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost i quins contra partides s'han aplicat,
durant aquest exercici, per a desenvolupar el Pla autonòmic de
drogues de la Conselleria de Sanitat i Consum a cada una de les
illes?
Palma, a 17 de juliol del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina és l'actitud de la Conselleria de Sanitat i Consum
respecte als centres de rehabilitació de toxicòmans?
Palma, a 17 de juliol del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria de
Sanitat i Consum en l'aplicació del Pla autonòmic de drogues,
d'ençà que es va iniciar l'any 1995 fins avui, a cada una de les
illes?
Palma, a 17 de juliol del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

Atès que l'impost de successions i donacions és un impost
cedit a la Comunitat Autònoma, el diputat sotasignant formula les
següents preguntes:
Quina quantia de minva de recaptació per l'impost de
successions i donacions estima el Govern que suposen les mesures
urgents esmentades?
Com pensa el Govern compensar aquesta menor
recaptació?
Palma, a 19 de juliol del 1996.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins són els projectes jurídics del Govern balear per a
cofinançar l'activitat del centre Territorial de TVE a les Illes
Balears?
Quines quantitats pensa destinar al finançament d'aquests
projectes?
Inclouen aquests projectes la construcció d'un nou edifici
per a TVE? O potser el patrocini dels informatius territorials?
Pot explicar el Govern els contractes mantinguts amb la
Directora General de l'ens públic RTVE i amb el Secretari de l'Estat
de Comunicació? Amb qui han mantingut aquests contactes i quin
ha estat el contingut?
Per què no es coneixen aquests projectes en el si del
Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears?
Palma, a 22 de juliol del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

BOPIB núm.54 - 1 d'agost del 1996
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 21 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins contractes s'han establert amb l'empresa Estudios
de Mercado y Opinión S.L., per part de les conselleries del
Govern i de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma,
des d'1 de gener de 1991 a 1 de juliol de 1996?, especificant-ne,
objecte del contracte i cost de cada contracte.
Palma, a 17 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Atès que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, en
resposta a la pregunta amb RGE núm. 593/96, ens ha respost
identificant els perceptors del programa "Planificació lingüístic ai
foment de l'ús de la llengua" corresponent a l'any 1995, amb el
número d'identificació fiscal.
A quines persones físiques o jurídiques corresponen els
NIFs següents: 42.995.739-E, 41.492.824-L, 42.992.734-F,
18.220.065-V, G07220635, G07158249, G07177074, G07626542,
Q0718001A I A07080419.
Palma, a 21 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Atesa la resposta de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports a la pregunta RGE núm. 656/96, en la qual identifica els
perceptors del programa d'educació d'adults corresponent a 1995
amb els seus números d'identificació fiscal;

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A quines persones o entitats corresponen els següents
CIFs P07027000f, P0702600H i P0703300D?

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.

Palma, a 21 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

AI)

Atès que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha
respost a la pregunta d'aquest diputat, RGE núm. 661/96,
identificant els perceptors de subvencions únicament amb el NIF;

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Atesa la resposta de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports a la pregunta amb RGE núm. 658/96.
A quines persones o entitats corresponen les següents
identificacions fiscals: Q0700002I, Q0700269D, G07259997,
G07205305 i G07220064.
Palma, a 21 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Atès que hem rebut resposta de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports a la pregunta amb RGE núm. 666/96,
en la qual sol•licitàvem la relació d'ajudes a les escoles de música
dels municipis de Balears corresponents a l'any 1995.
Atès que la identificació dels perceptors es realitza
mitjançant número d'identificació fiscal.
A quins perceptors corresponen els següents números
d'identificació fiscal: P0700300G, P0700400E, P0700600J,
P0701300F, P0701400D, P0701500A, P071900C, P0702200G,
P0702300E, P0703300D, P0703700E, P073800C, P0703900A,
P0704200E, P0704300C, P0705100F, P0705600E, P0705700C,
P0705800A, P0706200C, P0705500G, P0706500G, P0706500F,
P0702000A, P0701600I, P0702700F, P0700200I.

A quines persones o entitats corresponen els NIFs
següents: P5704002D, P0701100J, P0702700F, P0705800A,
P0702900B, P0700300G, P0705600E, P0700600J i P0701700G.
Palma, a 21 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 21 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A quines persones i entitats corresponen els números
d'identificació fiscal que ens ha facilitat la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, en resposta a la pregunta 660/96?

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.

Palma, a 21 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
L'estiu de 1995 es va inaugurar l'únic sector del Museu
de Menorca que, després de tants d'anys de tancament per obres,
pot romandre obert al públic.
L'activitat pública del Museu ha estat bàsicament la
realització de dues exposicions. Hores d'ara, el Museu de Menorca
està tancat al públic, a l'espera de l'obertura d'una nova exposició.
Malgrat que el principal destinatari del Museu com a
focus d'estudi i divulgació de coneixements ha de ser la població
menorquina, no podem deixar de pensar que ja estam en una nova
temporada turística i que, mentre es reiteren els discursos sobre la
importància i necessitat del "turisme cultural", un element capital
per vertebrar aquesta oferta a Menorca es troba inoperant.
Igual preocupació ens han ocasionat les declaracions del
director del Museu de Menorca, divulgades a través dels mitjans
de comunicació insulars, en el sentit que el personal actualment
contractat és del tot insuficient per al compliment de totes les
tasques encomanades. De fet, el director del Museu assenyalava
la necessitat de duplicar l'actual dotació de personal per oferir els
serveis al públic de manera adequada.
És per aquests motius que formulam la pregunta següent:
Té previst, el Govern balear, incrementar la dotació de
personal al Museu de Menorca a partir del 1997?
En cas afirmatiu, com es concretarà aquesta ampliació?
En cas negatiu, si l'actual plantilla de 7 persones fa
impossible comptabilitzar les tasques científiques i d'investigació
i les tasques pròpies d'unc entre obert al públic i amb programes
d'activitats de cara al públic, com preveu el Govern balear
distribuir el personal existent per a fer possibles ambdós
objectius?

AL)

El Parlament de Catalunya ha aprovat, sense cap vot en
contra, reclamar el traspàs a la Generalitat de la gestió de l'Arxiu de
la Corona d'Aragó. Aquest arxiu reuneix fons documentals
importantíssims que són d'interès per Aragó, País Valencià,
Catalunya i les Illes Balears. Per tant, qualsevol decisió que s'adopti
i que provoqui una modificació de l'actual sistema de gestió i
custòdia hauria de tenir en compte la voluntat d'aquestes quatre
comunitats.
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat fa ja 12
anys, contempla, en la seva Disposició addicional primera:
"Mitjançant la normativa corresponent de l'Estat i sota la tutela
d'aquest, es crearà i es regularan la composició i les funcions del
patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en el qual tendrà
participació preeminent la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en igualtat amb la resta de les comunitats autònomes afectades."
Tanmateix, malgrat els anys transcorreguts, la creació del Patronat
encara resta pendent.
Quina valoració fa el Govern balear de l'acord el
Parlament de Catalunya, relatiu a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i
quina és l'avaluació de les conseqüències que se'n poden derivar?
Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern
balear per promoure la creació urgent del Patronat de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, contemplat en el nostre Estatut d'Autonomia?
Palma, a 21 de juny del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Atès que el Govern balear ja ha acordat la concessió del
premi Cornelius Atticus, en la seva primera edició, a l'atleta
eivissenc Antoni Bonet.
Atès que interessa conèixer la participació, amb
presentació de candidatures, que s'ha donat.
1.- Quines candidatures es van presentar a la convocatòria
del Govern balear per a optar al premi Cornelius Atticus en la seva
primera edició?, especificant candidatura i entitat proposant.
2.- Quines candidatures va presentar al premi el Consell
Insular de Menorca?
Palma, a 21 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 10 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Fa gairebé deu anys s'instal•là un escull artificial,
constituït per 35 mòduls alveolars i 45 mòduls de protecció, a la
zona de Punta Prima, situat entre ponent de l'illa de l'Aire i
Biniencolla, ocupant una superfície de 1,5 km2 a 20-35 metre de
profunditat. A l'interior d'aquesta àrea s'havien de situar dos nuclis
de producció, entorn dels quals es disposaven tres polígons de
protecció.
Aquest projecte de Punta Prima va ser el primer que es
realitzà a l'illa de Menorca, a càrrec de la Direcció General de
Pesca i Cultius Marins, en el programa de condicionament de la
franja de costa mitjançant la instal•lació d'esculls artificials per a
la protecció i el foment de la pesca artesanal. La gestió del
projecte anava a càrrec de SEAMASA, empresa pública
encarregada del desenvolupament del sector de l'aqüicultura a
Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En la sessió del Parlament balear de dia 18 d'octubre del
1994, aquest va aprovar per assentiment una proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista i transaccionada pel Grup Popular,
en la qual s'instava el Govern balear perquè a través de les
conselleries de Cultura, Educació i Esports, Comerç i Indústria, i
Obres Públiques i Ordenació del Territori s'inclogués en els seus
plans de rehabilitació una actuació en el Pati de Sa Lluna d'Alaior.
Atesa la propietat privada d'aquest Bé d'Interès Cultural, prèvia a
l'actuació s'havia de produir la petició d'aquest.

Després de gairebé deu anys de la instal•lació no hem
conegut informació sobre el funcionament d'aquest escull
artificial, ni resultat del seguiment. Per aquests motius formulam
la següent pregunta:

Malgrat que ha transcorregut un any i mig d'ençà la
decisió del Parlament balear, res no ha transcendit d'una possible
actuació del Govern balear per a la rehabilitació del Pati de Sa
Lluna, declarat Bé d'Interès Cultural el mes d'abril del 1993. Al
mateix temps d'aquesta observada falta d'iniciativa pel compliment
de l'acord, el Pati de Sa Lluna pateix un procés de degradació notori
i creixen les dificultats per a una futura acció rehabilitadora.

1.- Quin seguiment s'ha fet dels resultats de l'escull
artificial de Punta Prima pel que fa a la protecció i foment de la
pesca artesanal?

1.- Quines mesures ha adoptat el Govern balear per
complir el mandat del Parlament de les Illes Balears relatiu a
prendre iniciatives de rehabilitació del Pati de Sa Lluna d'alaior?

2.- De quina manera i amb quina periodicitat s'ha fet
aquest seguiment?

2.- Quina ha estat la disposició de la propietat, en cas que
el Govern balear s'hagi interessat davant aquesta, per poder signar
els convenis pertinents per a incorporar aquest Bé d'Interès Cultura
en els plans de rehabilitació que tenen oberts diverses conselleries.

3.- Quina és l'avaluació dels resultats que fa el Govern
balear?
Palma, a 10 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El 26 de setembre de 1994 (BOPIB núm. 158, 18.11.94)
el llavors Conseller d'Agricultura i Pesca, Sr. Pere J. Morey,
manifestà, respecte els dos projectes complets d'esculls mixtes de
producció-protegits que es preveien instal•là als voltants de
Ciutadella i Fornells, que aquests esculls ja tenien el projecte
acabat i es tramitava la concessió corresponent davant la
Demarcació de Costes. Així mateix afirmava que l'execució dels
dos projectes estaven inclosos dins el Pla sectorial de pesca per ser
cofinançats amb els "nous fons estructurals de l'IFOP".
Fa pocs dies hem rebut resposta a pregunta formulada
per aquest diputat, en la qual s'interessava informació sobre la
situació del projecte. En la resposta del Conseller d'Agricultura i
Pesca, Sr. Mariano Socias, s'afirma que els dos projectes estan
pendents de les concessions administratives sol•licitades davant la
demarcació de Costes de Balears.
Per aquests motius formulam la següent pregunta:
1.- En quina data es van presentar els projectes d'esculls
mixtes de producció-protecció davant la Demarcació de Costes de
Balears per a la concessió administrativa?
2.- Per quina causa, gairebé dos anys després que el
Conseller d'Agricultura i Pesca afirmàs que els projectes ja
estaven presentats davant la Demarcació de Costes aquests encara
estan pendents de concessió administrativa?
3.- Afectarà el retard en l'execució dels projectes al seu
cofinançament amb els fons estructurals de l'IFOP?

Es Castell, a 7 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins convenis s'han subscrit, quines subvencions o
qualsevol altre tipus d'ajuda s'han concedit als mitjans de
comunicació audiovisuals de les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, per al foment i la promoció de l'ús del català
en aquests mitjans?, especificant ajudes concedides durant els
últims cinc anys a cadascun dels mitjans de referència, indicant
domicili social del mitjà; quantitats anuals concedides a cadascun
dels mitjans; objecte de les ajudes, avaluació del compliment del
compromís de foment de la llengua catalana.
Quins convenis s'han subscrit, quines subvencions o
qualsevol altre tipus d'ajuda s'han concedit als mitjans de
comunicació audiovisuals de les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera per al foment i la promoció de l'ús del català
en aquests mitjans durant l'any 1996?, especificant: ajudes
concedides a cadascun dels mitjans de referència, indicant
domicili social del mitjà; quantia de l'ajuda econòmica; objecte de
les ajudes i seguiment que es realitza del compliment dels acords.
Es Castell, a 1 d'agost 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Des de l'entrada en vigor del Reial-Decret 11/1996,
d'ampliació del servei farmacèutic a la població, quantes sol•licituds
s'han presentat per obrir farmàcies (fent una relació del nom del
sol•licitant i municipi)?
Palma, a 22 de juliol del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
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 farmàcies hi ha a la Comunitat Autònoma de les
Illes balears, fent una relació del titular de la farmàcia i municipi on
es troba?
Quina distancia hi ha entre cada una d'elles si es troben en
el mateix municipi?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de juliol del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

AR)
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.
Segons informacions aparegudes a la premsa local
d'Eivissa, el Govern ha arribat a un acord amb l'alcalde de la ciutat
d'Eivissa per tal de substituir el projecte d'autovia a l'aeroport per
una "avinguda Bulevard".
En quin estat de tramitació es troba el projecte?
S'ha arriba a acords amb els dos ajuntaments afectats?
De quina manera redueix l'"avinguda-Bulevard"
l'impacte de l'autovia que estava projectada?
Palma, a 18 de juliol del 1996.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Davant la caiguda del turisme britànic per aquest estiu
i donada l'exclusivitat d'aquest turisme que ve a Menorca.
Quines mesures de foment ha impulsat Ibatur per tal
d'aconseguir una major diversificació en els turistes que van a
Menorca?
Sobre quins mercats s'han duit a terme aquestes
actuacions?
S'han avaluat els seus resultats?
Es Mercadal, a 22 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Té previst el Govern algun conveni o acord amb el
Ministeri de Justícia per aconseguir que els jutges, fiscals i altres
funcionaris de l'Administració de Justícia adquireixin uns nivells de
competència en llengua catalana que garanteixi als ciutadans de les
Illes Balears el ple exercici dels drets lingüístics reconeguts a
l'Estatut d'Autonomia?
Palma, a 26 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)

BA)

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.

A quin lloc de treball està assignat el funcionari
d'aquesta comunitat Sr. Bartomeu Rotger i Amengual?

Atès l'escàs nivell de competència lingüística del personal
al servei de la Comunitat Autònoma, segons reconeix el Govern a
la resposta del Conseller de la Funció Pública a la pregunta
formulada per aquest diputat RGE 2143/95, té previst algun pla
especial perquè aquesta situació canviï de manera radical? I, en cas
afirmatiu, quin és aquest pla?

Quines són les seves funcions específiques?
Palma, a 26 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 26 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

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.

BB)

Quines mesures pren el Govern per garantir que els
aparells automàtics situats a les oficines de farmàcia faciliten una
informació correcta de la pressió sanguínia?
Palma, a 26 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
De quina forma té previst el Govern fer-se càrrec de la
recepció a les Illes Balears de les emissions de televisió de
Catalunya?
Quin cost estima que serà necessari per dur a terme aquest
assumpte?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

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

Quina és la posició del Govern balear davant la
campanya "Projecte de país" promoguda pel Consell Assessor de
RTVE a les Illes Balears? Ha rebut el suport o l'autorització per a
la utilització de nous símbols distintius d'aquesta Comunitat
Autònoma?
Pot informar de la despesa global de la campanya i de
cadascun dels seus capítols: creativitat, insercions en mitjans,
presentació, etc.?
De quina partida s'ha pagat? Ha rebut el Consell
Assessor finançament especial de conselleries, organismes
autònoms o empreses públiques de la Comunitat per aquestes
accions? Amb quina quantia? I per altres?
Qui autoritza les despeses en desplaçaments dels
diferents membres del Consell Assessor i en especial del seu
president per a la promoció d'aquesta campanya? I per altres
accions?
Palma, a 24 de juliol del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Pensa el Govern compensar a la societat Voltor S.A. de les
inversions fetes per fer possible la recepció de les emissions de
televisió de Catalunya?
En cas afirmatiu, quin cost estima que tendrà aquesta
operació?
Palma, a 26 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
A quin lloc de treball està assignat el Sr. Miquel Sbert
i Garau, funcionari del Ministeri d'Educació i Cultura, en aquest
moment, en comissió de serveis a l'Administració Autonòmica?
Quines són les seves funcions específiques?
Palma, a 26 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria no
comtpa, en aquests moments, amb cap programa que permeti ofertar
un servei d'assessoria a les empreses en aquesta matèria.
És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista
presenta la següent Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:
1.- Crear en base als pressuposts del 1997 i a través de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, un "Servei
d'Auditories Energètiques" per a les empreses de les Illes Balears,
que s'ofereixi de manera gratuïta als interessats.
2.- Ofertar el "Servei d'Autditories Energètiques" a les
administracions públiques (ajuntaments, consells insulars i
conselleries i empreses públiques) per tal de procedir a auditar les
instal•lacions i serveis amb què compten, per tal de racionalitzar i
disminuir el seu consum d'energia.
Palma, a 16 de juliol del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3971/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a creació d'un "servei d'autories energètiques".
(Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4015/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a derogació del Decret 132/1996, de 28 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament que regula l'exigència de coneixements
de llengua catalana per les proves selectives d'accés a la funció
pública i a les places de personal laboral al servei de
l'Administració de la CAIB. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
RGE núm. 4103/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dispensació dels nous medicaments contra la SIDA per
part de la Sanitat pública. (Mesa de 29 de juliol del 1996).
Palma, a 29 de juliol 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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
L'estalvi energètic hauria de ser un dels elements més
importants de la política energètica del Govern de les Illes
Balears. Els problemes originats pel constant increment de la
demanda i les limitacions de producció de les actuals fonts
energètiques, s'haurien de combatre des d'una política de limitació
del consum energètic. Això sols pot concretar-se en campanyes de
mentalització i posant a l'abast de les empreses i els particulars
fórmules que permetin la disminució del consum d'energia.
L'assessorament des del propi Govern a les empreses,
indústries i comerços de les Illes Balears, pot jugar un paper
essencial en la política d'estalvi, tal i com s'està demostrant a
altres comunitats autònomes i a diferents estats membres de la
Unió Europea. La realització d'auditories energètiques a través de
les quals es detectin excessos en el consum i s'ofereixin
alternatives, pot contribuir de forma activa a la disminució del
consum, a la vegada que representaria un estalvi econòmic per a
les empreses.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El Decret 132/1996, de 28 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua
catalana a les proves selectives d'accés a la funció pública i a les
places de personal laboral al servei de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, desplega la modificació
de l'article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, feta mitjançant la
Llei 1/1996, de 23 d'abril.
El preàmbul del Decret afirma que "el nivell d'exigència
del coneixement de la llengua catalana s'haurà de determinar en raó
de l'adequació a l'activitat o a les funcions genèriques de què es
tracti i que, en cada cas, s'hagin d'exercir en el si de l'organització
administrativa" i que "l'adequació no es pot establir sinó mitjançant
l'anàlisi de les funcions i de les comeses que la Llei de la funció
pública de la CAIB atribueix, dins cada grup funcionarial, a cada
cos i/o escala o, tractant-se de personal laboral, per mitjà de
l'examen de funcions i comeses que el Conveni Col•lectiu vigent
atribueixi, dins cada nivell, a les categories professionals
respectives".
Aquesta adequació no es produeix perquè, tal com
s'exposa a continuació, no s'assegura el compliment efectiu de
diversos preceptes legals vigents a la nostra Comunitat Autònoma,
ja que els requisits de coneixement assignats no garanteixen la
competència suficient per exercir les funcions pròpies de cada lloc
de feina. Els preceptes dels quals no se n'assegura el compliment
són:
- L'article 3r de l'Estatut d'Autonomia, que estableix que
la llengua catalana és oficial a les Balears i és la llengua pròpia
d'aquesta Comunitat i assenyala el dret que tenen tots els ciutadans
d'usar-la.

BOPIB núm.54 - 1 d'agost del 1996
- L'article 2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de
normalització lingüística a les Illes Balears, que al seu punt 2
concreta el dret d'ús esmentat anteriorment: "Aquest dret implica
poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a
l'Administració, als organismes públics i a les empreses públiques
i privades.
- El títol I de la Llei esmentada, que concreta l'ús oficial
del català com a llengua pròpia de l'Administració a les Balears.
- El Decret 100/1990 de 29 de novembre del Govern
balear, que regula l'ús de les llengües oficials de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El Reglament estableix les següents exigències de
coneixement:
1. Per a l'ingrés als cossos i escales funcionarials que
requereixin un nivell de titulació acadèmica corresponent als
grups A o B dels inclosos a l'article 28 de la Llei 271989, de 22 de
febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma i llocs de
treball dels nivells 1 i 2 del personal laboral (que exigeixen
titulació acadèmica superior o grau mitjà), s'hauran d'acreditar els
coneixements de català equivalents al certificat B (certificat de
coneixements elementals de català, orals i escrits).
2. Per a l'ingrés als cossos i escales funcionarials que
requereixin un nivell de titulació acadèmica corresponent als
grups C, D o E dels inclosos a l'article 28 de la Llei 271989, de 22
de febrer, de la funció pública de la Comunitat autònoma i llocs de
treball dels nivells 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del personal laboral (que
exigeixen titulació acadèmica corresponent o formació
professional de primer grau, graduat escolar o certificat
d'escolaritat), s'hauran d'acreditar els coneixements de català
equivalents al certificat A (certificat de coneixements orals de
català).
Quant al punt 1, el Decret afirma que als coneixements
corresponents al certificat B de la Junta Avaluadora de Català
garanteixen el domini de les estructures i del lèxic bàsic català i
aporten la fluïdesa deguda en l'expressió oral i escrita que, a més
a més, permet el desplegament de situacions complexes i, si és el
cas, la producció de textos i documents més usuals de
l'Administració.
Aquesta definició no es correspon amb els objectius que
la Resolució del Director General de Cultura, de dia 17 de
setembre de 1991, per la qual es publica la configuració de les
proves per als certificats de la Junta Avaluadora de Català,
assenyala per al certificat B: "la finalitat de la prova corresponent
a aquest certificat és avaluar si l'examinant té el nivell elemental
del domini del català per comunicar-se oralment i per escrit en
situacions quotidianes". El certificat B es planteja com objectius
generals que l'examinant tingui:
- Un domini general en l'ús de la llengua per poder
entendre textos orals de caràcter informal i formal no gaire
complexos, llegir textos de caràcter informal i formal no gaire
complexos, escriure textos de caràcter informal i mitjanament
formal i parlar en llenguatge col•loquial i en llenguatge
mitjanament formal.
- Un domini pràctic del sistema lingüístic en el marc de
les regles generals de la normativa: ortografia, morfologia i sintaxi
i coneixements del marc social, cultural i històric de la llengua.
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A tall d'exemple, un dels objectius específics que es
corresponen amb els generals i estan relacionats amb l'activitat
administrativa és escriure textos no gaire complicats com notes,
cartes breus, avisos, comandes, reclamacions, impresos d'inscripció,
instruccions, cartells, rètols, felicitacions, invitacions, circulars
breus, xecs, rebuts, anuncis breus a la premsa. Per tant, "la
producció dels textos i documents més usuals de l'Administració"
indicada al Decret no es garanteix amb els coneixements del
certificat B.
És evident, per tant, que els funcionaris del grups A i B i
els laborals dels nivells equivalents tenen unes funcions
lingüístiques dins l'Administració molt més complexes que les
descrites anteriorment. El nivell d'exigència no assegura, per tant,
l'exercici correcte d'aquestes funcions i comeses en català.
Pel que fa al punt 2, el Reglament afirma que els
coneixements corresponents al certificat A de la Junta Avaluadora
de Català suposen el domini de les estructures i el lèxic bàsic català
per al desplegament de les habilitats comunicatives orals essencials
i per adquirir les primeres nocions de la llengua escrita. La
descripció del certificat a la Resolució esmentada no parla d'aquest
domini per adquirir les primeres nocions de la llengua escrita sinó
que l'objectiu pel que fa a aquesta habilitat és escriure textos de
caràcter informal: personals (agendes, llistes...), correspondència
privada a familiars i amics (postals, notes, avisos, invitacions,
felicitacions, instruccions...). Es tracta, com el seu nom indica, d'un
certificat de coneixements orals i no garanteix pràcticament cap
domini de la llengua escrita, ni alguns dels usos orals propis de la
gestió administrativa. No garanteix, per tant, el compliment en
català de les funcions atribuïdes als grups C, D i E, i els nivells
equivalents del personal laboral.
En definitiva, el nivell d'exigència del coneixement de la
llengua catalana que s'adequa a les funcions d'una gran majoria de
personal al servei de l'Administració és l'equivalent al certificat C,
el qual segons la Resolució assegura la competència lingüística
suficient per comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol
situació comunicativa corrent. Per a alguns grups i nivells, depenent
en alguns casos de les característiques de la seva feina, els
coneixements equivalents al certificat B poden garantir l'adequació.
Per altra banda, és imprescindible que alguna de les
proves obligatòries s'hagi de fer en català. Cal fer notar que, amb el
castellà, el títol requerit a l'hora de poder-se presentar a una prova
duu implícit el coneixement adequat d'aquesta altra llengua oficial,
i també que la correcció i l'adequació del nivell lingüístic, a l'hora
de fer les proves, constitueix una demostració pràctica per part de
l'aspirant del domini que té d'aquesta llengua, de manera que un
tribunal no dóna per bona una prova amb una expressió lingüística
inadequada. Per tant, i per acabar de configurar el criteri de
l'Administració sobre la competència dels aspirants, a més de
l'acreditació, feta documentalment o mitjançant la superació d'una
prova, i també perquè les dues llengües oficials siguin tractades
igualment, s'imposa la necessitat de fer, com a mínim, una de les
proves obligatòries en català.
La disposició transitòria única del Reglament agreuja
encara més aquest desajust claríssim entre funcions i requisits
lingüístics en establir per als 1996 i 1997 una exigència de
coneixements encara més rebaixada: A per als grups funcionarials
A o B i A1 i A2, aquests darrers acreditats mitjançant prova o
certificat de l'Institut Balear de l'Administració Pública, que per
altra banda adquireix la funció d'organisme acreditatiu de
coneixements de català, sense haver-se aprovat una ordre
d'homologació (la disposició addicional primera diu que la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports elaborarà aquesta ordre)
i suplantant la funció de valoració de coneixements de català de la
Junta Avaluadora de Català, un organisme creat pel Govern mateix
amb aquesta finalitat.
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Per tots aquest motius el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM presenta la següent Proposició no de llei:

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

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern balear
a:
1.- Derogar el Decret 132/1996, de 28 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament que regula l'exigència de coneixements de
llengua catalana per les proves selectives d'accés a la funció
pública i a les places de personal laboral al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2.- Aprovar un nou Decret que, com a mínim, estableixi
els següents requisits:
A) En general, per a l'ingrés als cossos i escales
funcionarials que requereixin un nivell de titulació acadèmica
corresponent als grups A, B, C i D dels inclosos a l'article 28 de
la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma i els nivells equivalents del personal laboral
s'hauran d'acreditar els coneixements de català equivalents al
certificat C (certificat de coneixements mitjans de català) de la
Junta Avaluadora de Català, que garanteixen la competència
lingüística suficient per comunicar-se amb adequació i correcció
en qualsevol situació comunicativa corrent.
Per a l'ingrés als cossos i escales funcionarials que
requereixin un nivell de titulació acadèmica corresponent al grup
E i els específics del C i D que no requereixin per a la seva feina
coneixements mitjans de català, dels inclosos a l'article 28 de la
Llei 271989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma i els nivells equivalents del personal laboral s'hauran
d'acreditar els coneixements de català equivalents al certificat B
(certificat de coneixements elementals de català) de la Junta
Avaluadora de Català, que garanteixen el nivell elemental de
català per comunicar-se oralment i per escrit en situacions
quotidianes.
B) Els llocs de feina dels grups C i D i dels nivells
equivalents del personal laboral per accedir als quals s'exigiran els
coneixements elementals de català equivalents al certificat B, es
determinaran en un catàleg específic.
C) Els candidats hauran de fer en català algunes de les
altres proves de caràcter obligatori.
D) Els requisits del coneixement del català abans
esmentats seran aplicats en tots els casos de proveïment de places,
siguin per nou ingrés o per mobilitat horitzontal o vertical.
E) Amb independència del nivell establert com a
requisit, tant en el cas d'ingrés com de trasllat, es considerarà i es
valorarà com a mèrit l'acreditació d'un nivell de coneixement
superior al requerit.
Palma, a 19 de juliol del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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'accés als nous medicaments i formes de teràpia que
existeixen i de la que es demostra la seva efectivitat en el tractament
de la SIDA, és cada vegada més difícil a l'Estat espanyol. I això és
així malgrat que Espanya manté el primer lloc en casos de SIDA per
habitant d'Europa.
Les autoritats sanitàries espanyoles s'haurien de
comprometre a garantir el subministrament d'aquests nous fàrmacs
i d'aquestes noves teràpies combinades, que ja han demostrat la seva
eficàcia a altres països europeus i nord-americans. Aquests darrers
avanços s'han pogut comprovat a la XI Conferència sobre la SIDA
celebrada durant aquest mes de juliol a Vancouver (Canadà), on s'ha
optat per teràpies combinades de varis fàrmacs enlloc de la
monoteràpia, que s'ha revelat com un tractament caduc. A Espanya
encara no es comercialitzen fàrmacs que es vénen utilitzant a Estats
Units ja fa temps, i que demostren ser un gran avança en el
tractament de la malaltia. A Espanya, avui encara es comercialitzen
només tras fàrmacs, el que demostra que els malalts de SIDA
espanyols no compten amb les mateixes opcions que els malalts de
la resta d'Europa.
Per tot això, es formula la següent Proposició no de llei:
1.- El Ple del Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l'Estat que el més aviat possible es prenguin les mesures
oportunes per tal que tots aquells malalts de la SIDA que ho desitgin
puguin tenir accés als nous medicaments i teràpies, per tal que no es
vulneri un dret fonamental de tota persona: el dret a la vida.
2.- El Ple del Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat Autònoma a garantir l'accés als nous
medicaments i teràpies per malalts de SIDA en els hospitals de la
seva gestió.
Palma, a 24 de juliol del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3996/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig als comentaris del diputat Hble. Sr. Gabriel
Cañellas i Fons sobre l'assassinat de la Sra. Margalida Fiol i
Gelabert, amb qualificació de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 29 de juliol del
1996).
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- Conseller de Treball i Formació. Comissió d'Assumptes Socials.
- Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.
Comissió d'Ordenació Territorial.
- Conseller de Turisme. Comissió de Turisme.
- Conseller de Sanitat i Consum. Comissió d'Assumptes Socials.
- Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria. Comissió d'Economia.
Així mateix, de conformitat amb l'article 92.2 del Reglament
de la Cambra, acordà d'habilitar els dies necessaris per tal que es
puguin dur a termes les compareixences de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juliol del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Palma, a 29 de juliol del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.17. INFORMACIÓ

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 el Ple de la Cambra.
Atesa la gran commoció social produïda per les
declaracions d'un membre d'aquest Parlament sobre l'assassinat de
la Sra. Margalida Fiol i Gelabert, cal que aquest Parlament es
pronunciï públicament.
A la vista de tot això el Grup Parlamentari Socialista
presenta la Proposició no de llei següent:
"El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
rebuig als inadmissibles comentaris del Diputat d'aquesta Cambra,
Hble. Sr. Gabriel Cañellas i Fons, en una tertúlia radiofònica,
sobre l'assassinat de la Sra. Margalida Fiol i Gelabert.
El Parlament de les Illes Balears vol transmetre a la
família el profund sentiment dels membres del Parlament per la
pèrdua soferta en tan tràgiques circumstàncies, al mateix temps
que expressa la seva preocupació i la seva condemna a aquest i
tots els actes de violència contra les dones."
Palma, a 18 de juliol del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4000/96, del Govern de la CA, relatiu a
sol•licitud de compareixença extraordinària de tots els membres del
Govern davant les comissions corresponents per tal d'explicar les
accions de govern que pensen dur a terme, i habilitació dels dies
necessaris.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de juliol del 1996, conformement amb l'establert pels articles
61 i 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença en sessió extraordinària
de tots els membres del Govern davant les comissions que
s'indiquen, la data de les quals es fixarà oportunament, per tal
d'explicar les accions de govern que pensen dur a terme.
- Consellera de Presidència. Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals.
- Conseller de Foment. Comissió d'Ordenació Territorial.
- Conseller de Funció Pública i Interior. Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
- Conseller d'Economia i Hisenda. Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
- Conseller d'Educació, Cultura i Esports. Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 3687/96.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de juliol del 1996, atès l'escrit RGE núm. 4019/96, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, acordà la retirada de la
Interpel•lació RGE núm. 3687/96, relativa a resoldre la col•laboració
del Govern de la Comunitat amb l'Administració de Justícia per a la
introducció de les noves mesures previstes a la Llei Orgànica 10/95
del Codi Penal, publicada en el BOPIB núm. 48, de dia 8 de juliol del
1996.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juliol del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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