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1. PLE DEL PARLAMENT
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2. COMISSIONS
PARLAMENT

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

2.1. TEXTOS APROVATS

Ordre de Publicació

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre del 1996, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
3184/96 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervenció
temporal de la Fundació Illes Balears (BOPIB núm. 45 de 12 de
juny del 1996).

Ordre de Publicació

A)

La votació obtengué el resultat següent:
Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 d'octubre del 1996, procedí a debatre el
text de la Proposició no de Llei RGE núm. 2308/96, relativa a la
creació d'un allotjament protegit (pis tutelat) a Ciutadella, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a la creació d'un allotjament protegit (pis tutelat) a
Ciutadella en compliment de l'execució dels pressuposts generals de
la CAIB per a l'any 1996".
Seu del Parlament, 2 d'octubre del 1996.
La Presidenta:
Joana Aina Vidal i Burguera.
La Secretària:
Catalina Palau i Costa.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

2.4. COMPAREIXENCES

A)
Relativa a promesa del càrrec de president de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 24 de setembre del 1996, el Molt Hble. Sr.
President Jaume Matas i Palou prometé el càrrec de president de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre les accions
de govern que pensa dur a terme. (RGE núm. 4000/96).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessions de dies 25 de setembre i 2 d'octubre del 1996,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria sobre el tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a rebuig a la proposta de creació d'una comissió
no permanent d'investigació que determini els incompliments de la
legislació vigent que pugui haver comès la Fundació Illes Balears,
així com les responsabilitats del protectorat en el compliment de les
seves funcions tutelars (RGE núm. 3185/96).

B)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 24 de setembre del 1996, rebutjà la creació
de la comissió no permanent d'investigació de referència, amb el
resultat de 28 vots a favor, 31 en contra i cap abstenció.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de setembre del 1996, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre les
accions de govern que pensa dur a terme. (RGE núm. 4000/96).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació
F)

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre les
accions de govern que pensa dur a terme. (RGE núm. 4000/96).
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre del 1996, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació
sobre el tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre les accions
de govern que pensa dur a terme. (RGE núm. 4000/96).
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre del 1996, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Consum sobre el
tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Foment,
davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre les accions de
govern que pensa dur a terme. (RGE núm. 4000/96).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre del 1996, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Foment sobre el
tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
E)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre les accions de
govern que pensa dur a terme. (RGE núm. 4000/96).
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de setembre del 1996, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència sobre
el tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a elecció de president de la Mesa de la Comissió
d'Economia del Parlament de les Illes Balears.
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 25 de setembre del 1996, va procedir a l'elecció del
càrrec de president de la Mesa de la comissió esmentada. En resultà
elegit l'Hble. Sr. Diputat Andreu Riera i Bennàssar per 9 vots a favor
i 8 vots en blanc.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5000/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 2968/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a política del Govern en matèria de joventut. (Mesa
de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5011/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 2223/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
política del Govern sobre l'aplicació de la Llei 3/1987, de mesures de
foment del patrimoni històric de les Illes Balears. (Mesa de 9
d'octubre del 1996).
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, d'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears presenta, derivada de la
Interpel•lació RGE núm. 2968/96, relativa a criteris de la política
del Govern en matèria de joventut, la moció següent:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a l'elaboració d'estudi-informe sobre la joventut de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en un termini de sis
mesos, per la qual cosa disposarà de la partida pressupostària
necessària en els pressuposts del 1997, amb les prioritats següents:
a) Situació dels joves davant la incorporació al mercat
laboral; efectes de la precarització dels llocs de treball en el procés
d'integració social dels joves; nivell de formació laboral i
ocupacional que reben els joves.
b) Hàbits de salut.
c) Grau d'aprofitament i coneixement que tenen els joves
sobre els serveis i els recursos que disposa la Comunitat
Autònoma en el desenvolupament de la política juvenil.

3.- D'acord amb l'article 2 de la Llei 3/1987, de mesures
de foment del patrimoni històric de les Illes Balears, el Govern de
la Comunitat podrà fer efectiva l'atribució als consells insulars de la
competència de mesures de foment mitjançant un dels dos
procediments següents:
a) Fent la corresponent transferència de crèdit als consells
insulars per tal que duguin a terme treballs de conservació o
d'enriquiment del patrimoni històric o de foment de la creativitat
artística, d'acord amb els plans anuals que hagin establert les seves
respectives comissions de patrimoni.
b) Realitzant directament els treballs de conservació o
d'enriquiment del patrimoni històric o de foment de la creativitat
artística. En aquest cas, les intervencions dels organismes públics
responsables de les obres hauran de comptar amb l'aprovació de la
comissió de patrimoni que correspongui i, a més, s'hauran d'adaptar
als plans anuals que l'abans dita comissió hagi establert per al seu
àmbit territorial.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma perquè reclami al Govern de l'Estat la
inversió del percentatge anual que ens correspongui de l'1% cultural
estatal. Així mateix, que s'inverteixi a les Balears l'1% cultural que
generin les obres públiques de finançament estatal que siguin
realitzades en l'àmbit de la nostra comunitat.

d) Potencialitats i deficiències del teixit associatiu
juvenil.
e) Actituds i valors dels joves de les Illes Balears.
I aquelles altres qüestions que es considerin oportunes.
Aquest estudi ha de tenir en compte la naturalesa
interinsular del territori de la Comunitat Autònoma, així com la
diferenciació entre població en grans concentracions urbanes i
població resident en pobles petits i rurals.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear que, un cop realitzat l'estudi, i assegurant la participació de
les organitzacions juvenils de les Balears, disseny un pla integral
de joventut per presentar al Parlament l'inici del segon període de
sessions del 1997.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè faci efectiva la descentralització de les polítiques en
matèria de joventut a fi i efecte que siguin els consells insulars i
els ajuntaments, les administracions més pròximes als ciutadans,
els principals responsables d'aquesta política.
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb el
que preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 2223/96,
relativa a política del Govern sobre l'aplicació de la Llei 3/1987,
de mesures de foment del patrimoni històric de les Illes Balears,
la moció següent:
1.- El Parlament de les Illes Balears interpreta que de
l'apartat 4.d) de l'article 2, de la Llei 3/1987, de mesures de foment
del patrimoni històric de les Illes Balears, en el qual s'assenyala
l'atribució als consells insulars de la competència de mesures de
foment del Patrimoni Històric balear, se'n desprèn que la gestió de
l'1% cultural ha de correspondre als consells insulars, a través de
les seves respectives comissions de patrimoni.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que el primer trimestre de cada any
presenti un informe als consells insulars amb la relació i la quantia
de les obres públiques superiors als 50 milions de pessetes que
hagin estat realitzades amb càrrec a l'exercici pressupostari
anterior. L'informe conclourà les obres dutes a terme per les
diferents conselleries del Govern balear, pels serveis, organismes
o societats que en depenen o pels particulars que les realitzin en
virtut de concessió administrativa.
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Palma, a 3 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 4952/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a inversions del Govern balear en el manteniment
i millora del jaciment de Torralba den Salort (Alaior). (Mesa de 9
d'octubre del 1996).
RGE núm. 4953/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a mesures de seguretat i manteniment del Fons
d'Art de les Illes Balears. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4954/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a obres d'art adquirides pel Govern balear en el
període 1986 a 1996. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).

RGE núm. 5040/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recurs
contenciós administratiu contra l'ordre que regula el període de
rebaixes. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5041/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni que
correspon al crèdit de reforma d'estructures i promoció del comerç.
(Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5043/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors i/o personal de confiança de la Conselleria de Sanitat i
Consum. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5044/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiments
hotelers subvencionats pel Govern. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5045/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per a la
modernització hotelera de les Illes Balears. (Mesa de 9 d'octubre del
1996).

RGE núm. 4955/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a fons d'art de les Illes Balears. (Mesa de 9
d'octubre del 1996).
RGE núm. 4998/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
projectes remesos al Ministeri per a les Administracions Públiques.
(Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4999/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
controls a la potabilitzadora de Son Tugores. (Mesa de 9 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 5020/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
subvencions concedides pel Govern a la publicació "La carta de los
residentes". (Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5021/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
subvencions concedides pel Govern a la "Asociación de residentes
extranjeros de Ibiza y Formentera". (Mesa de 9 d'octubre del 1996).

Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les inversions directes del Govern balear
en actuacions de millora, manteniment i recuperació del jaciment de
Torralba d'en Salort (Alaior) des de: a) l'any 1985 al 1989; i b) l'any
1990 a l'actualitat?
Quines han estat les subvencions o ajudes atorgades pel
Govern balear a la Fundació Illes Balears per dur a terme accions de
millora, manteniment i recuperació del jaciment de Torralba d'en
Salort (Alaior) d'ençà l'any 1990 fins a l'actuaclitat, especificant-ne
la subvenció o l'ajuda concreta i el projecte als quals anava
destinada?

RGE núm. 5036/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució per
illes del Pla nacional sobre drogues. (Mesa de 9 d'octubre del
1996).
RGE núm. 5037/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa del
Govern a càrrec del Pla nacional sobre drogues. (Mesa de 9
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5038/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions en aplicació de la legislació relativa al comerç al detall
durant l'any 1996. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5039/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraccions a la legislació relativa al comerç al detall durant l'any
1996. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).

Es Castell, a 1 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines són les mesures de seguretat i bon manteniment de
les obres d'art adquirides en aplicació de l'1,1% previst a la Llei
3/87?
Quin seguiment fa el Govern balear de la conservació
d'aquestes obres?
Es Castell, a 1 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

E)

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

D'acord amb 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 obres d'art han adquirit cadascuna de les
conselleries del Govern balear, la Presidència d'aquest, ai'xí com
les empreses públiques i altres organismes dependents de la
Comunitat Autònoma en el període entre 1986 i 1996, ambdós
inclosos, especificant-ne el nom de l'autor, la persona o entitat a
la qual va ser adquirida, el cost de l'adquisició, l'any de
l'adquisició, la tècnica de l'obra i el lloc on està dipositada
actualment?

En la reunió de la Comissió de seguiment del programa
operatiu Foner II, celebrada dia 28 de juny del 1995, el representant
del MAP a la Comissió va advertir que el Ministeri disposava de
partida pressupostària per invertir durant el 1995 en la mesura 1.6,
i reclamava, per tant, la presentació de projectes.

Es Castell, a 1 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

Es remeteren aquests projectes al Ministeri per a les
Administracions Públiques?
Ha fet a hores d'ara el Ministeri cap aportació a la mesura
1.6, com hi està compromès? Per quins motius?
Palma, a 1 d'octubre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.
En resposta a pregunta d'aquest diputat, l'anterior
conseller de Cultura, Educació i Esports, Sr. Bartomeu Rotger,
manifestà que el foment de la creativitat a la qual es dedica part
dels fons provinents de l'1,1% previst a la Llei 3/87, té com a
objectiu la creació d'un fons d'art de les Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins controls es duen a terme en la potabilitzadora de
Son Tugores per mesurar la'ugment de la salubritat de les aigües?

Quines obres integren, a 1 d'octubre del 1996, el referit
Fons d'Art, especificant-ne l'obra i l'autor, el cost de cada obra, la
persona o entitat a qui fou adquirida i el lloc en què es troba
dipositada cadascuna d'aqeustes obres?
Té pensat, l'actual direcció de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, mantenir la política d'adquisició d'obres d'art
d'autors contemporanis de les Illes Balears? En cas afirmatiu,
quins criteris es faran servir per a l'adquisició de les obres?
Té previst, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports,
el muntatge d'una exposició permanent a partir del Fons d'Art de
les Illes Balears ja adquirit? En cas afirmatiu, com preveu que
sigui?

Palma, a 1 d'octubre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines subvencions ha concedit el Govern a la publicació
"La Carta de los Residentes" durant els anys 1995 i 1996?

Es Castell, a 1 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

Eivissa, a 3 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines subvencions ha concedit el Govern a la
"Asociación de Residentes Extranjeros de Ibiza y Formentera",
durant els anys 1995 i 1996?
Eivissa, a 3 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

M)

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

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 distribució per illes ha realitzat el Govern de la
Comunitat dels 85.021.000 pessetes aportades pel Govern central
mitjançant el Pla nacional sobre Drogues?

S'ha interposat un recurs contenciós administratiu contra
l'ordre de 2 d'abril del 1996, per la qual es desenvolupen diversos
aspectes de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç
detallista?

Palma, a 3 d'octubre del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

En cas afirmatiu: quina empresa o associació l'ha
interposat?, en quina data?, s'ha resolt o en quin moment de la
tramitació es troba?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 2 d'octubre del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

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

Com ha gastat el Govern de la Comunitat els 60.288.000
pessetes que va adjudicar el Govern central pel Pla nacional de
Drogues i com s'ha distribuït per illes durant l'exercici del 1995?
Palma, a 3 d'octubre del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
A quin concert o conveni amb l'Estat correspon el crèdit
definitiu del subconcepte d'ingrés 70120, centre d'ingrés 20200 del
subprograma 621100, de reforma d'estructures i promoció del
comerç per valor de 134.479.040 pessetes dels pressuposts generals
de l'any 1996?

K)

Palma, a 3 d'octubre del 1996.
La diputada:
Carme Garcia 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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes inspeccions s'han realitzat quant a l'aplicació de
la legislació relativa al comerç al detall durant l'any 1996?
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins són els assessors i/o personal de confiança de la
Conselleria de Sanitat i Consum, i detall del nom, càrrec, salari
anual i mensual?

L)
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 denúncies s'han realitzat aquest any quant a
comerços al detall que han infringit la legislació referent al
comerç al detall?
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

Palma, a 26 de setembre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

BOPIB núm.67 - 11 d'octubre del 1996
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quants d'establiments hotelers han rebut subvencions del
Govern dins o fora del Pla de modernització de l'oferta hotelera
durant els anys 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 i 1996, indicant la
quantitat, el nom de l'establiment, el municipi i el motiu de la
subvenció?
Palma, a 1 d'octubre del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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RGE núm. 5002/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a cost de la construcció dels dics exteriors del port
de Ciutadella. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5003/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a resultat de l'estudi "Producció i reproducció dels
grups lingüístics minoritaris a la Unió Europea". (Mesa de 9
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5004/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a pla d'usos portuaris per al port de Ciutadella.
(Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5005/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a aportació econòmica del Govern balear a la
construcció dels dics exteriors del port de Ciutadella. (Mesa de 9
d'octubre del 1996).

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.

RGE núm. 5006/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a adquisició de l'obra Cap de Freixe de Maties
Quetglas. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).

De quina quantitat disposa la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria per ajudar a incentivar la modernització
hotelera de les Illes Balears pel que resta de l'any 1996?

RGE núm. 5007/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a concerts de l'Orquestra Jove de les Illes Balears
a Menorca. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).

Palma, a 1 d'octubre del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4959/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de la
infraestructura de desguàs de la ciutat d'Eivissa. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència del Parlament, Mesa de 9
d'octubre del 1996).

RGE núm. 5009/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de les
taxes de la Universitat de les Illes Balears. (Mesa de 9 d'octubre del
1996).
RGE núm. 5027/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a creació d'una comissió de seguiment del traspàs de
competències en educació. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5034/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a creació
del Consell Assessor de normalització lingüística. (Mesa de 9
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5035/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
elaboració del mapa de sociolingüística. (Mesa de 9 d'octubre del
1996).

RGE núm. 4960/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions del Govern central en el Pla de modernització del
comerç. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència del
Parlament, Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4993/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
condicions econòmiques en l'adquisició del solar "Sa Casa Nova".
(Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5001/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a construcció de la seu del Consell Insular
d'Eivissa. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).

Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quan té previst el Govern iniciar les obres de la
infraestructura de desguàs de la ciutat d'Eivissa per tal d'evitar les
contínues inundacions que es produeixen?
Palma, a 1 d'octubre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

F)

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

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

Quines aportacions farà el Govern central pel
desenvolupament del Pla de modernització del comerç a les Illes
Balears i durant quins exercicis?

Quina avaluació fa el Govern del resultat de l'estudi
"Producció i reproducció dels grups lingüístics minoritaris a la Unió
Europea"?

Palma, a 1 d'octubre del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

Es Castell, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

G)

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

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

En quines condicions econòmiques es va adquirir el
solar "Sa Casa Nova" de Son Ferriol, inclosa la liquidació de
l'alou realitzada l'octubre del 1990?

Quan pensa presentar el Govern balear un pla d'usos
portuaris per al port de Ciutadella?
Es Castell, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

Palma, a 1 d'octubre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quina quantitat ha aportat el Govern balear, llevat de la
Conselleria d'Economia i Hisenda, per a la construcció de la seu
del Consell Insular d'Eivissa?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quin és el compromís econòmic del Govern balear davant
l'ajuntament de Ciutadella quant al finançament dels dics exteriors
del port de Ciutadella?
Es Castell, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

Palma, a 1 d'octubre del 1996.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el pressupost econòmic que el Govern balear
preveu per a la construcció del dic operatiu exterior al port de
Ciutadella?
Es Castell, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quina és la decisió del Govern balear respecte de la
proposta d'adquisició de l'obra d'art Cap de Freixe, de Maties
Quetglas, per enriquir el patrimoni artístic menorquí?
Es Castell, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

M)

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

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

Atès que els concerts de l'Orquestra Jove de les Illes
Balears, dependent de la Fundació Balear per a la Música, havia
de celebrar a Menorca els passats dies 14 i 15 de setembre, es van
suspendre, en quines dates preveu el Govern que es realitzin
aquests concerts d'una orquestra que rep el suport econòmic a
càrrec dels pressuposts de la Comunitat Autònoma?

Ara fa aproximadament un any el Govern balear, a través
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, va anunciar la
creació del Consell Assessor de Normalització Lingüística. S'ha
arribat a produir en algun moment la creació formal i oficial
d'aquest organisme?
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

Es Castell, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Va proposar el Govern de la Comunitat a la Ministra
d'Educació i Cultura que l'increment de les taxes de la Universitat
de les Illes Balears fos del 6%?
Palma, a 4 d'octubre 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 oral davant Ple.
Una de les vint-i-sis accions previstes en el Pla
d'Activitats per a l'aplicació d'una política lingüística eficaç a les
Illes Balears era l'elaboració del Mapa sociolingüístic, en
col•laboració amb la nostra universitat. Ja s'ha establert algun tipus
de conveni i de pla de treball conjunt amb la Universitat per iniciar
l'elaboració del mapa abans esmentat?
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura crear una
comissió de seguiment del traspàs de les competències en
educació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4950/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a control, foment i orientació del
programa Carnet Jove. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4964/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a utilització de l'estació Naval del
port de Maó per les forces de l'Otan. (Mesa de 9 d'octubre del 1996).
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
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Atès que d'ençà de l'inici del programa de Carnet Jove,
aquest encara no acompleix les expectatives inicialment previstes,
ni quant a joves que l'utilitzen ni quant a establiments i
institucions que s'hi han adherit; atès que el programa de Carnet
Jove no s'utilitza per educar el jove cap a un consum responsable;
atès que molts d'establiments i institucions incompleixen els
continguts del conveni del Programa de Carnet Jove; el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a presentar, en el termini de tres mesos, informe als grups
parlamentaris sobre el grau de compliment dels convenis que
s'estableixen amb establiments privats i institucions públiques per
al desenvolupament del programa Carnet Jove.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a desenvolupar una campanya general de promoció del
carnet jove, en la qual tenguin el protagonisme que pertoca els
ajuntaments, les oficines i punts d'informació juvenil, les entitats
juvenils i esportives i els centres d'ensenyament secundari i
superior.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a modificar els convenis que s'estableixen amb les
corporacions locals pels quals aquestes es fan càrrec de la totalitat
de menors ingressos que representa l'aplicació dels descomptes
per carnet jove, a fi i efecte que la Comunitat Autònoma participi
percentualment del cost econòmic que pels ajuntaments representa
aquest programa d'actuació.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a convertir el programa de carnet jove en
un instrument per fomentar entre la joventut hàbits de consum
responsable.
Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Atès que el Ministeri de la Presidència, en resposta a
pregunta formulada per la diputada d'IU-IC, Presentación Uran, ha
informat recentment sobre la previsió d'una major utilització de
l'estació Naval de Maó per part de les forces d l'Otan; atès que el
Ministeri de Defensa ha brindat l'Estació Naval de Maó com a
emplaçament logístic de l'Otan en el Mediterrani; atès que el
passat 1 de juliol, tècnics de l'Otan van inspeccionar les
instal•lacions de l'Estació Naval del port de Maó amb la finalitat
de possibilitar l'increment de mitjans de suport logístic a través
d'un "paquet de capacitat", promovent així la seva ocupació per
part de les forces desplegades de l'Otan en el Mediterrani; atès que
el Departament de Relacions Informatives del Ministeri de
Defensa (DRISDE) ha afirmat que les instal•lacions de l'estació
Naval del port de Maó seran utilitzades per les forces de l'Otan per
realitzar exercicis i maniobres; atès que si es produeix l'anunciada
integració d'Espanya en l'estructura militar de l'Otan, és previsible
que l'Estació Naval de Maó esdevengui un punt de primera
importància en la configuració de l'eix Canàries-Estret de
Gibraltar-Balears, amb una major presència militar en el port i
l'increment de risc en cas de conflicte; atès que s'ha previst que
durant aquesta legislatura, la competència sobre el port de Maó-Es
Castell serà traspassada a la Comunitat Autònoma, i que, per tant,
la Comunitat Autònoma ha de poder mostrar la seva preocupació
legítima davant l'ús futur de l'Estació Naval; atès que creim
interpretar el sentiment més general de la població en el sentit de
considerar que el futur del port de Maó no passa per la seva
militarització, sinó per potenciar el port com a lloc d'entrada de
visitants, àmbit comercial i de lleure; és per tot això que formulam
la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a excloure dels plans de desplegament de les forces de
l'Otan en el Mediterrani, la utilització de l'Estació Naval del port de
Maó per:
a) Mostrar el refús davant la militarització dels ports de la
Comunitat Autònoma.
b) Evitar els elements de risc que aquesta utilització pot
representar per als ciutadans de Maó i Es Castell.
c) Preservar la vocació del port de Maó i Es Castell com
àmbit de comerç, lleure i convivència ciutadana.
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 4949/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a exposicions itinerants d'artistes
menorquins, mallorquins, eivissencs i formenterencs, amb sol•licitud
de tramitació davant comissió (Mesa de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4951/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a foment de l'activitat creativa a
les Illes Balears, amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa
de 9 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4956/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a elaboració d'estudi-informe
sobre la situació i estat de les instal•lacions juvenils dependents de la
Comunitat Autònoma, amb sol•licitud de tramitació davant comissió
(Mesa de 9 d'octubre del 1996).
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

BOPIB núm.67 - 11 d'octubre del 1996

1789

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

B)

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

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

En la compareixença del passat dimecres, 25 de
setembre, el conseller d'Educació, Cultura i Esports, Sr. Joan
Flaquer, manifestà el propòsit d'aquesta conselleria de fer que les
exposicions que es realitzen a Sa Llotja es puguin realitzar també
a les illes de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. És un objectiu
lloable que esperem que es realitzi.

La Llei 3/87, de 18 de març, disposa que de les obres
públiques finançades per la Comunitat Autònoma i d'aquelles obres
construïdes i explotades per iniciativa privada a partir de concessió
administrativa del Govern balear, amb pressupost que supero els 50
milions de pessetes, l'1'1% d'aquest pressupost sigui destinat a
labors de conservació i enriquiment del patrimoni històric i a foment
de la creativitat creativa.

Això no obstant, aquesta mesura de la política cultural
que pensa desenvolupar el nou conseller d'Educació, Cultura i
Esports no resol un dels grans problemes que es mantenen en la
nostra comunitat: el desconeixement de l'obra artística que es
realitza a la resta d'illes. La solució proposada no corregeix un
dèficit secular, ja que es manté l'emissió de l'obra d'art produïda
i llançada des de Mallorca, però res no preveu per fer possible que
l'obra artística que té lloc a Menorca pugui ser coneguda a
Mallorca i Eivissa i Formentera, ni que l'obra generada a Eivissa
i Formentera pugui ser apreciada a Mallorca i Menorca.
Tanmateix, d'encà del traspàs de competències en
matèria de promoció cultural als consells insulars, aquestes també
tenen una responsabilitat i un protagonisme a l'hora d'establir les
prioritats de les polítiques culturals de caràcter insular.
Per tots aquests motius, presentam la proposició no de
llei següent:
El Parlament de les Illes Balears, amb l'objectiu d'ajudar
a consolidar els vincles culturals entre les illes que conformen la
nostra comunitat, insta el Govern balear perquè promogui la
realització de tres exposicions itinerants anuals, que tenguin per
origen les illes de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera,
cadascuna, i que serveixin per fomentar la creativitat i atracar la
producció artística insular al conjunt de les Illes Balears a través
d'un circuit expositor itinerant que abasti totes les Illes.
El Parlament de les Illes Balears, d'acord amb la
competència que en matèria de promoció cultural tenen els
consells insulars, insta el Govern balear a dirigir-se a aquests per
recaptar la seva participació en el circuit itinerant interinsular
d'exposicions que es proposa.
Palma, a 6 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

En resposta a pregunta del diputat d'esquerra Unida de les
Illes Balears, Josep Portella i Coll, l'anterior conseller de Cultura,
Educació i Esports, Sr. Bartomeu Rotger, afirmava, referint-se als
objectius del foment de la creativitat: "L'objectiu és la creació d'un
fons d'art representatiu de l'evolució històrica de les arts a les Illes
per tal de promocionar i incentivar els artistes, a través de
l'adquisició de la seva obra, creant un fons d'art d'autors balears
contemporanis que estigui al nivell que es mereix la nostra
comunitat autònoma, tant pel nombre d'obres incorporades com per
la seva qualitat i representativitat (...) El criteri de selecció per a
l'adquisició de les obres respon a una divisió en tres blocs. El primer
es refereix a artistes consagrats, el segon agrupa artistes joves que
han destacat en la consecució d'algun premi, tot i que encara no
tengui reconeixement d'ample abast" (RGE del Parlament de les
Illes Balears núm. 1331/1996).
El Govern balear ha entès el foment de la creativitat
únicament com a inversions en adquisició d'obra d'art. Malgrat que
és una visió reduccionista del que hauria de ser un veritable foment
de la creativitat, amb aquests objectius el Govern balear ha invertit,
des de l'any 1989 fins a l'any 1994, un total de 114.474.214
pessetes, en adquisició d'obres d'art contemporani.
D'ençà del 1995, argumentant el traspàs de les
competències en matèria de cultura i patrimoni històric i artístic als
consells insulars, el Govern balear no ha efectuat noves inversions
encara que s'ha reservat per si mateix la gestió dels pressuposts
resultants de l'aplicació de l'1'1% cultural previst en la Llei 3/87.
L'estudi de com s'han invertit els 114.474.214 pessetes,
ens mostra una molt desequilibrada adquisició de patrimoni artístic,
del foment de la creativitat. Amb aquestes despeses, el Govern
balear ha adquirit un total de 202 obres, de les quals només tres
corresponen a dos artistes menorquins. No sabem el percentatge
exacte que correspon a artistes d'Eivissa i Formentera.
Pressupostàriament, la discriminació és encara més
manifesta: dels 114.474.214 pessetes, només 997.100 pessetes, s'han
destinat a l'adquisició d'obres d'autor menorquí.
És per aquests motius que formulam la proposició no de
llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que corregeixi la seva política d'adquisició d'obres d'art
contemporani per tal de tenir en compte la producció artística que
es genera a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que, en aplicació de l'1'1% previst a la Llei 3/87, que encara realitza
el Govern, es corregeixi la discriminació dels artistes menorquins,
i de les illes d'Eivissa i Formentera si és el cas, que s'ha produït
durant el període entre 1989-1994 i es reequilibri el fons d'obres
d'art adquirides potenciant l'adquisició d'obra d'autoria menorquina,
eivissenca i formenterera si s'escau, fins assolir almenys el
percentatge del 13% del total del fons per obra menorquina i el 13%
per obra eivissenca i de Formentera.
Palma, a 3 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Atès que moltes de les instal•lacions juvenils dependents
de la Comunitat Autònoma mostren proves evidents d'una situació
de deteriorament que afecta la qualitat del servei; atès que les
inversions que es realitzen amb l'objectiu de millorar l'estat
d'aquestes instal•lacions es realitzen sense comptar amb l'opinió
de les organitzacions juvenils representatives; atès que l'estat
actual de les instal•lacions afecta, en alguns casos, la seguretat de
les persones que les utilitzen; el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta la proposició no de llei
següent:

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4958/96, del Grup Parlamentari Govern de la
CA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 d'cotubre del 1996, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
per tal d'informar sobre la participació del Govern de la CAIB en el
grup de regions Imedoc i les seves funcions a la Unió Europea.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a redactar un estudi-informe sobre cadascuna de les instal•lacions
juvenils dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Un estudi-informe que contempli l'estat en què es troben
els edificis i equipaments, així com les mesures de seguretat i de
sanitat i higiene, així com la previsió de les necessitats d'inversió
en cadascuna.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a presentar el resultat d'aquest estudi-informe als grups
parlamentaris de la Cambra en un termini no superior a sis mesos,
per a la seva avaluació i coneixement.
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la pregunta amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple RGE núm. 4682/96.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 d'octubre del 1996, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
5032/96, presentat pel diputat Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el qual sol•licita
la retirada de la pregunta de referència, relativa a inversió de la
baixa corresponent a la contractació de les obres del poliesportiu
d'Es Mercadal, publicada en el BOPIB núm. 65, de 27 de setembre
d'enguany.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a rectificació en la redacció de la pregunta amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple RGE núm. 4926/96.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 d'octubre del 1996, ratificà l'admissió feta per la Presidència de
la Cambra de l'escrit RGE núm. 5102/96, presentat pel diputat Hble.
Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual sol•licita la rectificació de la pregunta de
referència, publicada en el BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996.
La redacció de l'esmentada pregunta ha de ser la següent:
"Comparteix el Govern de la Comunitat la intenció
manifestada per la consellera de Presidència de no reformar el
Decret de la ITV per tal de permetre l'explotació directa per part del
Consell Insular de Mallorca, amb la finalitat d'aconseguir una
ruptura del pacte de govern de l'esmentada institució?"
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació
C)
Relativa a adopció d'acord definitiu sobre l'òrgan de
tramitació de les propostes de resolució que puguin derivar-se del
II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones 1996-1999 (RGE
núm. 4223/96).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 d'octubre del 1996, conformement amb l'establert per l'article
172 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de Portaveus,
acordà de debatre les propostes de resolució que puguin derivar-se
del pla de referència, davant el Ple de la Cambra.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1791

1792

BOPIB núm.67 - 11 d'octubre del 1996

BOPIB núm.67 - 11 d'octubre del 1996

1793

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL
PARLAMENT
DE LES
ILLES BALEARS

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