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Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que

preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de Govern.

1.- El Parlament de les Illes Balears, consternat i
indignat per les contínues mostres de corrupció que han imperat
durant els primers dotze anys d'autonomia, reclama de totes les
autoritats una pulcra gestió dels interessos públics per tal de
restablir la confiança en les institucions democràtiques i l'alta
consideració moral que l'activitat política mereix.

El Parlament exigeix a totes les persones que, en
l'exercici dels seus càrrecs, han practicat o facilitat l'abús de
poder, la malversació o la injustícia que assumeixin la seva
responsabilitat política i la seva separació de la vida pública, per
tal que les ferides infringides en la consciència col•lectiva vagin
sanant.

El Parlament de les Illes Balears insta el president de la
Comunitat a prescindir en el govern i en els càrrecs d'alta direcció
política, de persones a les quals els tribunals de Justícia imputin
actes delictius.

2.- El Parlament de les Illes Balears controlarà les
inversions financeres, els préstecs i les participacions del Govern
de la Comunitat i de les seves empreses públiques en empreses
privades o mixtes, mitjançant una ponència, creada en el si de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. A tal fi, el Govern remetrà al
Parlament tota la documentació referida a cadascuna d'aquestes
operacions, immediatament després que s'hagin realitzat.

3.- El Govern publicarà mensualment en el BOCAIB la
relació de totes les subvencions que concedeixi, tant per concepte
de transferència corrent com de capital, amb expressió del concepte,
partida pressupostària, normativa reguladora i data de convocatòria
pública.

4.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per les actuacions del Govern que no han respectat els
principis d'objectivitat, neutralitat i igualtat d'oportunitats i, en
aquest sentit, insta el Govern al seu compromís escrupolós. En
concret, el Govern evitarà estrictament les transaccions
immobiliàries mitjançant comissionistes o intermediaris que no
siguin titulars de drets sobre els béns adquirits, a mantenir una
política sense discriminacions i sotmesa únicament als criteris de
defensa dels interessos i serveis públics en matèria de dipòsits i a
exercir les indeclinables competències i obligacions en matèria de
fundacions.

5.- El procés de consolidació de les institucions
autonòmiques de les Illes Balears requereix un nou pas endavant. El
desenvolupament institucional del Parlament i dels consells insulars,
l'ampliació competencial -un cop que s'hagin assolit els nivells
prevists a la reforma del 1994- i l'adequació del text estatutari al nou
sistema de finançament autonòmic, incompatible amb l'actual, fan
necessària una reforma de l'Estatut d'Autonomia que cal elaborar
amb el màxim consens parlamentari possible.

En conseqüència, el Parlament de les Illes Balears acorda
la constitució d'una ponència parlamentària, amb representació de
tots els grups, per redactar el projecte de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar un impuls al procés de transferències als consells insulars,
que doni contingut real a les previsions de l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia. En aquest sentit, el Govern donarà prioritat a
accelerar les transferències anunciades en matèria de menors,
agricultura, ramaderia i pesca, artesania, transports per carretera i
cooperatives i endegarà les transferències en matèria de carreteres,
aigües, transport per ferrocarril, amb l'objectiu que siguin efectives
abans de finalitzar la present legislatura. Amb les noves propostes,
el Govern inclourà les transferències dels fons europeus lligats a
ells, així com la totalitat dels fons propis de la Comunitat.

7.- El Parlament de les Illes Balears constituirà, en el
termini de 15 dies, una ponència formada per tots els grups
parlamentaris per tal d'elaborar la proposició de llei de finançament
definitiu dels consells insulars, prevista a la Llei de consells
insulars, que, a més, garanteixi que qualsevol increment global del
finançament de la Comunitat Autònoma repercuteixi
proporcionalment a les competències assumides per aquests.

8.- Atesa la transcendència social, política i econòmica de
l'imminent traspàs de les competències educatives, el Parlament de
les Illes Balears acorda la constitució d'una ponència d'estudi,
preparació i seguiment del procés de transferència de l'educació a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a mantenir el nivell i la programació temporal de les
inversions públiques a les Illes Balears, sense endarreriments ni
disminucions de quanties, especialment pel que fa referència a la
inversió en educació.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incloure en els pressuposts generals per a l'any 1997,
inversions d'obres hidràuliques, les dotacions econòmiques
precises per tal que els projectes d'aprofitament de recursos
hidràulics de la Serra de Tramuntana ("Trasvassament de Sa
Costera") i dessaladora d'aigua de mar de la badia de Palma
puguin estar en servei abans del 31 de desembre del 1998.

11.- El Parlament reitera solemnement el seu compromís
en l'esforç col•lectiu de normalització lingüística, presidit pels
criteris de tolerància, persuasió i unitat de la llengua catalana.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, d'acord amb els sindicats, un pla estratègic per
aconseguir que el conjunt de funcionaris i personal laboral al
servei de la Comunitat, adquireixi els nivells mínims de
coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears que
s'estableix a la Llei.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta a la
participació i a l'acord en matèria d'ordenació territorial. El
Govern establirà els mecanismes que facilitin el debat i promourà
el màxim consens polític, social i institucional en l'elaboració de
les Directrius d'Ordenació Territorial, en el desenvolupament de
les competències normatives en matèria d'urbanisme, en el
desenvolupament de la Llei d'espais naturals i en la regulació del
sòl rústic.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, atenent el contingut de la Sentència del Tribunal
Constitucional sobre la Llei 5/89 sobre espais naturals, flora i
fauna silvestres, a transferir a la Comunitat de les Illes Balears la
gestió de la reserva natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

15.- El Parlament de les Illes Balears declara com a
instrument prioritari per a l'acció política del Govern, el diàleg
social amb els objectius següents:

- Pacte social i polític per a l'ocupació.
- Constitució del Consell Econòmic i Social.
- Participació dels treballadors en els consells

d'administració de les empreses públiques.
- Augment de les prestacions i serveis socials.
- Finançament ordinari de les organitzacions sindicals.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini de tres mesos un pla de sanejament i
viabilitat de les empreses públiques amb l'acord dels partits
polítics i sindicats, que contempli la desaparició de les que resultin
innecessàries i es garanteixi la transparència i objectivitat de la
seva gestió.

17.- Davant l'anunciat procés de privatització de les
empreses públiques de transport aeri i marítim, el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de la Comunitat a presentar un pla
estratègic de transport interinsular i amb el continent, que
garanteixi una prestació dels serveis necessaris per raons d'interès
públic.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a augmentar les subvencions per a transport entre les illes i
aquestes i la península, i expressa el seu rebuig a l'establiment de la
nova taxa aeroportuària proposada a la Llei de mesures fiscals
d'acompanyament del pressupost general de l'Estat per al 1997.

19.- El Parlament de les Illes Balears constituirà una
comissió no permanent d'estudi de l'estacionalitat amb la finalitat
d'establir-se un diagnòstic i elaborar propostes d'actuació de les
diferents administracions competents amb l'objecte d'allargar la
temporada turística i minimitzar els seus efectes sobre l'ocupació.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la immediata posada en serveis de l'Hospital de Manacor,
sense més dilacions, en règim de gestió pública.

Palma, a 15 d'octubre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes

Balears, d'acord amb el que preveu l'article 169 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta les propostes de resolució
següents, com a conseqüència del debat general sobre l'acció
política i de Govern.

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una ponència formada per tots els grups parlamentaris, per a
l'estudi del canvi de l'article 51 del Reglament de la Cambra en el
sentit d'afavorir la creació de comissions d'investigació.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a obrir un registre públic d'interessos i béns
econòmics de membres del Govern i alts càrrecs que en depenen.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos, un
projecte de llei de creació del Consell Assessor de la publicitat i
comunicació institucional, amb l'objectiu d'establir els mecanismes
de control suficients sobre la política de publicitat i comunicacions
del Govern balear.

4.- El Parlament de les Illes Balears crearà, d'acord amb
l'article 50 del Reglament, una comissió no permanent per a estudiar
el desenvolupament de la Llei de Consells insulars, el paper
d'aquests en el desplegament de l'autogovern i l'experiència i
possibles dèficits financers de les competències exercides, amb
l'objectiu, si s'escau, de la reforma de la Llei de Consells insulars
per fer que aquestes siguin institucions bàsiques en la política
autonòmica i per donar compliment a la Llei de Consells Insulars
pel que fa a la seva finançació definitiva.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de Consells insulars
amb la remissió a la Cambra, en el termini de tres mesos, de la Llei
Reguladora del Fons de compensació interinsular, per a corregir els
desequilibris existents al conjunt de les Illes Balears.
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6.- El Parlament de les Illes Balears acorda la constitució
d'una ponència amb participació de tots els grups parlamentaris
que tengui com a objectiu preparar, en el termini de sis mesos, una
iniciativa legislativa de reforma del nostre estatut d'autonomia que
tengui com a objectiu l'equiparació dels nostre Estatut al de les
que la Constitució anomena "comunitats històriques" de l'Estat.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos,
una ampliació del Pla de Residus sòlids urbans que doni prioritat
a la reducció en origen, la reutilització, la recollida selectiva i el
reciclatge per a cadascuna de les quatre illes i que no obligui a la
incineració com a sistema d'eliminació dels residus sòlids urbans.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a suspendre l'anomenada "operación
barco" de transport d'aigua potable des de Tarragona i a invertir
els recursos prevists per la referida operació en solucions a llarg
termini per a l'abastiment d'aigua potable a l'illa de Mallorca.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, durant el pròxim període de
sessions, una llei de sòl rústic que tengui per objectiu detenir el
deteriorament alarmant que pateix el sòl no urbanitzable de les
nostres illes.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos, concrets des de la declaració de Menorca reserva de
la biosfera, en totes les seves actuacions a l'illa de Menorca.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a procurar el suficient finançament dels
programes que es posin en marxa a l'illa de Menorca en
compliment dels objectius assumits amb la declaració de Menorca
reserva de la biosfera.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar en el termini més breu
possible, al Parlament, sengles projectes de llei de mesures
d'estalvi d'aigua.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a reclamar del Govern de l'Estat les
competències relatives a la prestació social substitutòria.

14.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la creació del Consell Econòmic i
Social per al'any 1997.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a arbitrar l'augment de les partides
pressupostàries suficients als pressuposts per a l'any 1997, per a
cobrir la demanda efectiva de percepció del suport transitori
comunitari a les Illes.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la unificació dins una sola direcció
general de les competències respecte a la política de menors,
garantint la unificació de criteris i coordinació de recursos.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a incloure dins els Pressuposts Generals de
la Comunitat la partida del 0,7% d'aquests per a ajuts a projectes de
desenvolupament per a països de l'anomenat tercer món.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a incrementar, en els pressuposts per al
1997, les partides destinades a ajudes i suport a les cooperatives i
empreses d'economia social.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, en el pròxim període de
sessions en aquesta Cambra, un pla estratègic de prevenció i
tractament de les toxicomanies amb el seu pressupost, dotacions i
calendari de fases d'execució.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos, un
projecte de llei de creació del Consell de Cooperació de les Illes
Balears, amb l'objectiu principal d'assegurar la participació de les
organitzacions implicades en la definició i correcta aplicació dels
criteris que han d'orientar els programes de cooperació amb el tercer
món.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la creació, una vegada aprovat el II Pla
d'Igualtat de la Dona, d'una comissió de seguiment d'aquest, amb
participació dels agents socials, organitzacions socials i
organitzacions de dones.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a convocar dins l'any 1997 oferta
d'ocupació pública de l'Administració autonòmica per afavorir, amb
criteris de transparència i igualtat d'oportunitats, l'ocupació de totes
les vacants existents.

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a complir els compromisos adquirits davant
la Universitat de les Illes Balears quant a la destinació de 4.200
milions de despesa corrent per tal d'acabar amb el dèficit històric
que pateix la nostra universitat i, així mateix, a arbitrar els crèdits
necessaris per finançar les necessàries inversions en infraestructures
i equipaments.

24.- El Parlament de les Illes Balears crearà, d'acord amb
l'article 50 del Reglament, una comissió no permanent per estudiar
l'actual situació del sistema educatiu a les Illes Balears pel que fa a
infraestructures, equipaments, dotacions de personal, finançament
i per preveure els plans de futur en vistes a l'assumpció de les
competències en aquesta matèria.

25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a obrir la Comissió Mixta entre Insalud i
Govern balear per a assegurar la participació de municipis,
organitzacions sindicals i professionals i associacions ciutadanes
implicades.

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a complir els compromisos adquirits i a
prioritzar, en els pressuposts per al 1997, l'execució del desviament
de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per Ferreries.

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a incrementar el suport a les comunitats
balears a l'exterior, prioritzant l'ajuda a aquelles que es troben en
dificultats, i impulsant els aspectes socials , econòmics i culturals en
la seva relació amb les Illes Balears.



1838 BOPIB núm.69 - 25 d'octubre del 1996

28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a elaborar un pla d'actuacions conjuntes
per combatre l'estacionalitat de la nostra economia. Aquest pla
proveirà les actuacions necessàries a dur a terme des de les
diverses instàncies de l'Administració autonòmica i l'impuls
d'actuacions duites a terme des de l'àmbit privat i s'elaborarà amb
la participació i des del diàleg amb els agents econòmics i socials.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a promoure convenis de col•laboració en
matèria cultural i lingüística amb la Generalitat de Catalunya i la
Generalitat Valenciana.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb el

que preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de Govern.

1.- El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja
l'alt nivell d'incompliment de les resolucions derivades del debat
general sobre l'acció política i de govern en sessió de dia 26
d'octubre del 1995.

2.- El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar de
forma immediata la tramitació de la reforma del Reglament de la
Cambra de tal manera que sigui possible la creació de comissions
no permanents d'investigació sense la necessitat de comptar amb
el suport de la majoria de la Cambra.

3.- El Parlament de les Illes Balears acorda constituir de
forma immediata una comissió no permanent d'estudi del balanç
fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol.

4.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la
voluntat d'aprovar en aquesta legislatura un projecte de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i, als efectes, encarrega
a la Comissió no permanent d'estudi de l'abast competencial, la
redacció de la corresponent proposició de llei.

5.- El Parlament de les Illes Balears constata que l'actual
sistema de finançament, unit a la insuficiència d'inversions del
Govern de l'Estat a les Illes Balears, provoquen un dèficit
d'infraestructures i en els serveis públics. En conseqüència, es
manifesta favorable a impulsar la consecució d'un nou sistema de
finançament basat en el concert econòmic.

6.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se a
la Mesa del Congrés dels Diputats demanant la tramitació urgent
de la Proposició de llei de règim econòmic i fiscal de les Illes
Balears.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar compliment al conveni de col•laboració entre el
Govern de les Illes Balears i el Ministeri d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient sobre actuacions per al proveÏment
d'aigua i condicionament de torrents a les Illes Balears, executant
dins l'any 1997 els projectes valorats en 3.000 milions de pessetes
que figuren en el Pla general de torrents de la CAIB.

8.- Atès el dèficit d'inversions del Govern de l'Estat a les
Illes Balears en matèria de carreteres, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l'Estat a signar un conveni de
col•laboració amb el Govern de les Illes Balears que contempli
inversions en carreteres i obertura de noves línies de ferrocarril,
proporcionals a la mitjana d'inversions estatals en aquestes matèries.

9.- Ateses les previsions del Govern d'un augment del
20% en el finançament de la Comunitat Autònoma, per al període
1997.2001, el Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
ponència per tal de redistribuir les dotacions econòmiques
corresponents a les competències atribuïdes als consells insulars.

10.- Atès el flagrant incompliment per part del Govern del
calendari d'atribució de competències als consells insulars, aprovat
per la Comissió Tècnica Interinsular, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a presentar en el termini de tres mesos el
projecte de llei de transferències d'agricultura, menors i transport
per carretera.

11.- Atès que el 16% dels ciutadans de les Illes Balears
tenen uns ingressos inferiors a 43.000 pessetes mensuals el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a incrementar la
partida destinada al suport transitori comunitari.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar la declaració de parc natural de la Serra de Tramuntana.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
declarar reserva natural l'ANEI de Ses Salines d'Eivissa i tramitar
i impulsar els plans de gestió d'aquest espai protegit.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar, en un termini de tres mesos, un decret de mínims en
llengua catalana que doni garanties de domini de l'ús de la llengua
catalana en acabar l'etapa d'escolarització obligatòria.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear, en el termini d'un mes, una comissió de seguiment i calendari
de reunions que tengui com a objectiu l'avaluació i la valoració de
la implantació de la llengua catalana als centres escolars
d'ensenyament obligatori.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar, en el termini de tres mesos, un pla d'actuació que tengui
com a objectiu potenciar i donar suport sal món empresarial,
associatiu, cooperativisme, empreses alternatives, les quals treballin
en el camp de l'economia social.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar compte al Consorci per a la dinamització de la zona rural 5b
de totes les actuacions del programa operatiu Foner II, així com
donar un major protagonisme a les convocatòries públiques i
transparents per a la implantació de les diverses mesures.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
El Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que preveu

l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les propostes de resolució següents, com a conseqüència
del debat general sobre l'acció política i de Govern.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a prendre, en el termini màxim de tres
mesos, les mesures necessàries per tal d'evitar la creació de nous
camps de golf a les Illes Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma, en el termini màxim de tres mesos, que
presenti el pla energètic que contemplarà com a criteri bàsic la
producció d'almenys el 30% de l'energia provinent de fonts
renovables (solar, eòlica, etc.) l'any 2005.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, en el termini màxim de sis
mesos, el pla especial de gestió i protecció de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a destinar partides pressupostàries
suficients als pressuposts del 1997 per cobrir la demanda efectiva
de percepció del suport transitori comunitari.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a crear un òrgan específic de debat,
socialment plural, per a la discussió dels criteris de redacció de les
Directrius d'Ordenació Territorial, en un termini màxim de tres
mesos.

6.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incloure una partida del 0'7% dels
pressuposts del 1997, destinada al finançament de projectes al
tercer món.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a emprendre una política de reforç dels
mitjans personals i materials, així com incrementar l'import de les
sancions, per tal d'eliminar l'oferta turística no legalitzada.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a redactar en el termini màxim de tres
mesos, un pla quadriennal de serveis socials i assistència social.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar en un termini de sis mesos, un
projecte de llei sobre el sòl rústic de les Illes Balears.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma, en el termini d'un any, a començar la
construcció d'una depuradora d'aigües de tractament terciari, a les
illes d'Eivissa i Menorca, respectivament.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a no crear carreteres de nou traçat, fent un
manteniment efectiu de l'actual xarxa viària, fent-les més segures
amb la deguda senyalització i respectant el medi ambient i el
paisatge.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma i el Govern de l'Estat per tal que acordin la
signatura d'un conveni específic per al finançament
d'infraestructures de transports aeri, marítim i terrestre, perquè sigui
efectiu l'any 1997.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la presentació davant aquest parlament
d'un projecte de llei del sòl, en un termini màxim de tres mesos.

14.- Amb la finalitat d'aprofundir en totes les possibilitats
que ofereix l'Estatut d'Autonomia, la Constitució i les diferents
interpretacions del fet autonòmic emeses pel Tribunal
Constitucional, el Parlament de les Illes Balears aprovarà, en el
termini d'un mes, la creació d'una comissió no permanent per a
l'estudi d'un desplegament alternatiu de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a l'aprovació, en el termini de tres mesos,
d'un projecte de llei de regulació de l'oferta turística anomenada "a
temps compartit" per a la seva tramitació en el Parlament.

16.- Amb la finalitat d'aprofundir en el desenvolupament
autonòmic, el Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern de
l'Estat l'adopció d'un projecte de llei que contempli la transferència
a la gestió dels aeroports estatals de la Comunitat Autònoma.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la presentació davant el Parlament, en el
termini de quinze dies, de l'anomenat Pla Mirall.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la redacció i presentació davant el
Parlament del Pla energètic de les Illes Balears, en el termini d'un
mes.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a l'aprovació d'un pla de millora del
transport públic entre els municipis de la part forana de Mallorca.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que presenti en el termini d'un mes, a la
Comissió Tècnica Interinsular, un projecte de llei d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'agricultura,
transports i menors. 

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
Els portaveus:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb el que

preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de Govern.

1.- El Parlament de les Illes Balears assumeix com a
pròpies les línies programàtiques, els continguts i els objectius
exposats pel Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en el seu discurs sobre l'acció política i de
govern.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a continuar en la mateixa línia d'equiparació competencial
dels darrers mesos en relació a aprofundir a l'Estat de les
autonomies, incrementant el sostre competencial de la nostra
comunitat autònoma i continuar avançant cap a la
descentralització de l'Estat.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a aprofundir en el model de corresponsabilitat fiscal que
configura l'actual sistema de finançació autonòmica, avançant en
l'actual model en l'autonomia del pressupost d'ingressos.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a continuar en el disseny d'un sistema de finançació
autonòmica que permeti estrènyer la dispersió o les diferències
quant a la finançació per càpita de totes les comunitats autònomes.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a la posada en funcionament dels fons d'anivellament
previstos a l'article 15 de la LOFCA.

6.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
tractament econòmic i fiscal diferenciat per compensar la
insularitat.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè dins la present legislatura es comprometi a transferir
als consells insulars la titularitat de les competències esmentades
en el discurs d'investidura.

8.- El Parlament de les Illes Balears considera que, en
aquests moment, el marc més idoni per a una política activa de
cooperació, d'iniciativa, en tot allò que són objectius i mancances
comunes amb altres territoris insulars, és l'Imedoc, Illes de la
Mediterrània Occidental, format per tres regions insulars de tres
estats diferents, amb problemàtiques similars i, a més a més, el
Govern balear informarà periòdicament a la Cambra dels seus
programes i línies d'actuació.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar les hipòtesis d'Ordenació del Territori que, en unió
als planejaments sectorials i la legislació existent, permetin la
definitiva elaboració de les directrius.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a la creació d'una junta consultiva de contractació amb un
registre de contractes i de contractistes que suposi una major
transparència en la gestió dels fons públics de l'Administració.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central perquè firmi el més aviat possible el conveni de carreteres
amb la major finançació possible per a la nostra comunitat.

12.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que es realitzi el més aviat possible la transferència a la CAIB de les
competències en matèria d'educació.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè, en compliment del II Pla d'igualtat d'oportunitats de
la dona, dugui a terme polítiques i programes que fomentin i
promoguin la integració de les dones en tots els àmbits de la
societat.

14.- El Parlament de les Illes Balears considera necessari
que s'impulsi la modernització de les administracions públiques, que
es redueixin les duplicitats de funcions per aconseguir una major
eficàcia.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a dur a terme les polítiques encaminades a la protecció i
formació de totes les persones que hagin tengut una minusvàlua de
qualsevol tipus.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a activar programes per reduir l'estacionalitat amb l'objecte
de perllongar la temporada turística i minimitzar els efectes sobre
l'ocupació.

17.- El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears promourà la creació d'una agència de desenvolupament
rural per facilitar als nostres joves l'accés al món rural.

18.- El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears declara com a instrument prioritari per a la seva acció de
govern el diàleg social amb l'objectiu d'aprovar el Pacte Social per
a l'ocupació.

19.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Govern balear perquè dugui endavant el seu pla "Mirall".

20.- El Parlament de les Illes Balears constata que el marc
d'actuació del Govern de la CAIB en política lingüística serà sempre
el de la Constitució, de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i
de la Llei de Normalització lingüística. En aquest sentit, el Govern
s'esforçarà per defensar i promoure l'esmentada legislació.

Els projectes educatius, textos i d'altres materials didàctics
que facin referència a la llengua pròpia de les Illes Balears hauran
de tenir especial cura a protegir, defensar i difondre les nostres
modalitats d'acord amb els articles 3.3 i 148.1.17 de la Constitució
Espanyola i l'article 14 de l'Estatut d'Autonomia, com a expressió
de la riquesa lingüística que ha de ser objecte d'especial respecte i
protecció.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a la participació en el model de gestió de l'Hospital de
Manacor, com un pas previ a les transferències de l'Insalud; a més
a més,a aprovar el més aviat possible l'Estatut del Consumidor.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a potenciar la sortida de les nostres empreses per fer possible
la comercialització exterior dels nostres productes.
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23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar el desenvolupament del marc de cooperació municipal
definit, com a fase inicial, en el ja aprovat decret pel qual es
regula el Pla extraordinari de recuperació i millora de zones
urbanes, entès com un element essencial en la dinamització i
millora dels nuclis urbans de les Illes Balears.

24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació i, en especial, el Ministeri de Medi Ambient, perquè es
dictin les resolucions pertinents en vista al fet que les obres
relatives a la instal•lació dessaladora d'aigua de mar de la badia de
Palma, incloses en el conveni de col•laboració de 26 de març del
1994, s'iniciïn i s'acabin en els mínims terminis de temps
possibles.

25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació i, en especial, el Ministeri de Medi Ambient, perquè
desglossi el projecte d'aprofitament dels recursos hidràulics de la
serra de Tramuntana-transvasament de sa Costera -clau
11.191.113/2111-  inclòs en el conveni de col•laboració de 26 de
març del 1994, en el tram comprès entre el p.q. 26,900 i p.q.
28,900 de la carretera C-711, i procedir a contractar-ne l'execució
el més aviat possible, a fi que puguin dur-se a terme
paral•lelament a l'execució de les obres de la carretera.

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè dugui a terme les gestions que siguin necessàries
per accelerar la realització de les estacions depuradores d'aigües
residuals Palma I i Palma II, previstes en el conveni de 27 de
febrer del 1995, sobre actuacions del Pla nacional de sanejament
i depuració d'aigües residuals urbanes en l'àmbit de les Balears. 

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a destinar els recursos necessaris per mantenir l'efectivitat
demostrada l'any 1996 en matèria d'incendis forestals i en la lluita
contra l'erosió i, a la vegada, insta el Govern a incrementar la
dotació de recursos destinats a millorar la infraestructura existent
contra els incendis forestals.

28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central perquè doni suport i destini recursos als convenis de
col•laboració relatius al tema: PAPIF i Conveni d'hidrologia.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè elabori una normativa més completa que l'existent sobre la
problemàtica de l'activitat de temps compartit, en el termini més
breu possible i en l'àmbit de les seves competències.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Maria Salom i Coll.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 5246/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a promoció
del video Toy Story per part de la Conselleria de Comerç i Indústria.
(Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5249/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció de la rotonda de la carretera Sencelles-Inca. (Mesa de 23
d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5263/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
revitalització del paisatge urbà. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5264/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes i pressuposts per ser inclosos al II Pla d'embelliment. (Mesa
de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5265/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes i pressuposts acceptats per ser finançants a través del II Pla
d'embelliment. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5266/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en carreteres aprovades en projectes plurianuals per a
l'any 1997. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5267/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments dels equips de la tercera divisió de futbol. (Mesa de 23
d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5285/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del voleibol amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5286/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del futbol sala amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5287/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del patinatge amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5288/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del tennis de taula amb referència a la participació
de dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).
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 RGE núm. 5289/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica de la vela amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5290/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del bàsquet amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5291/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del judo amb referència a la participació de dones
i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5292/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del karate amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5293/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del futbol amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5294/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del tennis amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5295/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica de l'hípica amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5296/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica de l'halterofília amb referència a la participació
de dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5297/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del squash amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5298/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica de la petanca amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5299/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica de l'automobilisme amb referència a la participació
de dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5300/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del golf amb referència a la participació de dones
i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5301/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica d'activitats subaquàtiques amb referència a la
participació de dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5302/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del piragüisme amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5303/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del tir amb referència a la participació de dones i
homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5304/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica de la columbicultura amb referència a la
participació de dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5305/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del motociclisme amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5306/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica de la gimnàstica amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5307/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del handbol amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5308/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica de la natació amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).
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 RGE núm. 5309/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del bàdminton amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5310/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica de l'atletisme amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5311/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica de la columbofília amb referència a la participació
de dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5312/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica de la lluita amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5313/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del ciclisme amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5314/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del muntanyisme amb referència a la participació
de dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5317/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estudis o treballs del Pla Mestral de formació. (Mesa de 23
d'octubre del 1996).

Palma, a 23 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.

Quin motiu ha dut a la Conselleria de Comerç i Indústria
a promoure publicitàriament la compra del video "Toy Story" a
través d'anuncis publicats als mitjans de comunicació de les Illes
Balears?

Per quin motiu aquests anuncis s'han realitzat en llengua
castellana?

Palma, a 11 d'octubre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quan pensa la Conselleria de Foment construir la rotonda
de la carretera Sencelles-Inca?

Palma, a 15 d'octubre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el pressupost i quines són les actuacions
susceptibles de ser incloses en el Pla de revitalització del paisatge
urbà?

Palma, a 14 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, 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 al Govern
de la Comunitat per ser inclosos al II Pla d'embelliment, o
d'esponjament i millora de les destinacions turístiques de les Illes
Balears?

Palma, a 14 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quin són els projectes i pressuposts acceptats per ser
finançats mitjançant les aportacions del II Pla d'embelliment o
d'esponjament i millora de les destinacions turístiques de les Illes
Balears?

Palma, a 14 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.



1844 BOPIB núm.69 - 25 d'octubre del 1996

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

Quins són els projectes i les quantitats afectades i
compromeses en els pressuposts per al 1997 per inversions en
carreteres ja aprovades en projectes d'inversió plurianuals?

Palma, a 9 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quin és el pressupost el 1996 per a desplaçaments
interinsulars dels equips de la tercera divisió de futbol?

Quina és l'execució detallada, relació de cadascuna de
les despeses d'aquests pressuposts l'any 1996?

Quina és la partida disponible a 31 de setembre del
1996?

Palma, a 14 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica del voleibol a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica del voleibol a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del voleibol a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del voleibol a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica del futbol sala a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica del futbol sala a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del futbol sala a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del futbol sala a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes 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.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica del patinatge a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica del patinatge a les Illes Balears l'any 1990?, especificant-
ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del patinatge a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del patinatge a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.
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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.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica del tennis de taula a les Illes Balears a 15 d'octubre
del 1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica del tennis de taula a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del tennis de taula a les Illes Balears a 15 d'octubre
del 1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del tennis de taula a les Illes Balears a 15 d'octubre
del 1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica de la vela a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica de la vela a les Illes Balears l'any 1990?, especificant-
ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica de la vela a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica de la vela a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica del bàsquet a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica del bàsquet a les Illes Balears l'any 1990?, especificant-
ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del bàsquet a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del bàsquet a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

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.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica del judo a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica del judo a les Illes Balears l'any 1990?, especificant-ne
la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del judo a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del judo a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.
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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.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica del karate a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica del karate a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del karate a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del karate a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

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 esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica del futbol a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica del futbol a les Illes Balears l'any 1990?, especificant-
ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del futbol a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del futbol a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

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.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica del tennis a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica del tennis a les Illes Balears l'any 1990?, especificant-ne
la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del tennis a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del tennis a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica de l'hípica a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica de l'hípica a les Illes Balears l'any 1990?, especificant-ne
la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica de l'hípica a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica de l'hípica a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica de l'halterofilia a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica de l'halterofilia a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica de l'halterofilia a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica de l'halterofilia a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica del squash a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica del squash a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del squash a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del squash a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica de la petanca a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica de la petanca a les Illes Balears l'any 1990?, especificant-
ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica de la petanca a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica de la petanca a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica de l'automobilisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica de l'automobilisme a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica de l'automobilisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica de l'automobilisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica del golf a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica del golf a les Illes Balears l'any 1990?, especificant-
ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del golf a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del golf a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica d'activitats subaquàtiques a les Illes Balears a 15
d'octubre del 1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per
categoria segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica d'activitats subaquàtiques a les Illes Balears l'any
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica d'activitats subaquàtiques a les Illes Balears a 15
d'octubre del 1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per
categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica d'activitats subaquàtiques a les Illes Balears a 15
d'octubre del 1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per
categoria segons l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

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

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica del piragüisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica del piragüisme a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del piragüisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del piragüisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

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

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica del tir amb fona a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica del tir amb fona a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del tir amb fona a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del tir amb fona a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica de la columbicultura a les Illes Balears a 15 d'octubre
del 1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica de la columbicultura a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica de la columbicultura a les Illes Balears a 15 d'octubre
del 1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica de la columbicultura a les Illes Balears a 15 d'octubre
del 1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

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.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica del motociclisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica del motociclisme a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del motociclisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del motociclisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica de la gimnàstica a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica de la gimnàstica a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica de la gimnàstica a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica de la gimnàstica a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci 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.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica del handbol a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica del handbol a les Illes Balears l'any 1990?, especificant-
ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del handbol a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del handbol a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.
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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.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica de la natació a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica de la natació a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica de la natació a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica de la natació a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci 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.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica del bàdminton a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica del bàdminton a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del bàdminton a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del bàdminton a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica de l'atletisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del 1996?,
explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica de l'atletisme a les Illes Balears l'any 1990?, especificant-
ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica de l'atletisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica de l'atletisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica de la columbofília a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica de la columbofília a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica de la columbofília a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica de la columbofília a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica de la lluita a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica de la lluita a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica de la lluita a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica de la lluita a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci 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.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per
a la pràctica del ciclisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per
a la pràctica del ciclisme a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del ciclisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del ciclisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria
segons l'edat.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quants esportistes masculins tenen fitxa federativa per a
la pràctica del muntanyisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, explicant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quants esportistes masculins tenien fitxa federativa per a
la pràctica del muntanyisme a les Illes Balears l'any 1990?,
especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons l'edat.

Quantes esportistes femenines tenen fitxa federativa per
a la pràctica del muntanyisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1996?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Quantes esportistes femenines tenien fitxa federativa per
a la pràctica del muntanyisme a les Illes Balears a 15 d'octubre del
1990?, especificant-ne la relació per cada illa i per categoria segons
l'edat.

Es Castell, a 16 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins estudis o treballs ha encarregat el Govern de la
Comunitat en relació al Pla Mestral de formació?, a quines
empreses o entitats?, per quin valor?, a quines partides
pressupostàries s'ha aplicat?

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

 RGE núm. 5251/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a aparthotel "Playa Club" de Menorca.
(Ratificació de l'admissió. Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5254/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a butlletí de
sanitat vegetal. (Ratificació de l'admissió. Mesa de 23 d'octubre del
1996).
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 RGE núm. 5255/96, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero
i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi sobre la
joventut. (Ratificació de l'admissió. Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5256/96, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero
i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vigilància a
l'accés dels centres de menors. (Ratificació de l'admissió. Mesa de
23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5257/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cursos dels programes de formació professional ocupacional de la
CAIB. (Ratificació de l'admissió. Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5258/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
que suposa refer la rotonda de la carretera Sóller-Deià. (Ratificació
de l'admissió. Mesa de 23 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5259/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversió en compra de patrimoni públic a Menorca. (Ratificació de
l'admissió. Mesa de 23 d'octubre del 1996).

Palma, a 23 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Coneixia el Govern balear que l'aparthotel "Playa Club"
de la urbanització Son Xoriguer de Menorca, no comptava amb
l'autorització prèvia de la Conselleria de Turisme el 24 d'agost del
1996?

Palma, a 10 d'octubre del 1996.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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

En quina data es va publicar el darrer "Butlletí de Sanitat
Vegetal" de la Conselleria d'Agricultura?

Palma, a 10 d'octubre del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

En què consistirà l'estudi sobre la joventut previ al futur
"Pla jove"?

Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quines mesures ha previst el Govern per tal de vigilar
l'accés als centres de menors que depenen de la Comunitat
Autònoma?

Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Com pensa el Govern de la Comunitat coordinar i/o
establir prioritats en la convocatòria extraordinària de cursos de
formació acollits a l'article 91.a) del Decret 174/1996, de 14 de
setembre, regulador des programes de formació professional
ocupacional de la CAIB?

Palma, a 15 d'octubre del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

Quina és la despesa econòmica que la Conselleria de
Foment ha previst que ens costi el refer la rotonda de l'inici de la
carretera de Sóller a Deià, prop de Sa Frontera?

Palma, a 9 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la quantitat prevista pel Govern en els
pressuposts per a l'any 1996 per invertir en compra de patrimoni
públic a Menorca?

Palma, a 9 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5245/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a pla director sectorial de Pedreres. (Mesa de 23
d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5283/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a política penitenciària del Govern de l'Estat. (Mesa de 23
d'octubre del 1996).

Palma, a 23 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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

En el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears núm. 60, de dia 16 de maig del 1996, es publica
l'anunci d'un nou període d'informació pública del Pla Director
sectorial de pedreres de les Illes Balears, en compliment de l'acord
de la Comissió de Coordinació de Política Territorial pres en la
sessió de dia 19 d'abril del 1996.

El nou Pla no recull amb prou fidelitat les resolucions
aprovades pel Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de
novembre del 1989 -BOPIB núm. 71, de 27 de desembre- relatives
als criteris i objectius que han de regir l'elaboració del Pla Director
sectorial de pedreres.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:

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

1.- Contestar les al•legacions presentades durant
l'anterior període d'exposició pública del Pla Director, d'acord amb
l'article 86.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, així com aquelles produïdes durant el segon
període d'informació pública.

2.- Modificar la redacció del Pla Director sectorial abans
de l'aprovació definitiva en el sentit següent:

2.1) La memòria explicativa de la segona exposició
pública ha de justificar plenament els canvis introduïts.

2.2) El Pla ha d'abandonar la postura de legalització a
ultrança, a despit de la situació legal i mediambiental de
l'explotació; en aquest sentit:

2.2.1- Ha de recollir, com a finalitat del Pla -art. 2n- el
text del primer paràgraf de l'objectiu segon dels Criteris del
Parlament, això és: "aconseguir la idoneïtat de la ubicació de les
noves pedreres partint d'uns criteris que respectassin els factors
mediambientals, així com la possibilitat d'excloure les pedreres
existents en base als mateixos factors".

2.2.2- Ha d'establir inequívocament que totes les
explotacions, absolutament totes, requereixen l'estudi d'avaluació
d'impacte ambiental -AIA-, imprescindible per fiscalitzar la
idoneïtat que pretén l'apartat anterior. Un document bàsic que haurà
de contenir tot AIA és el corresponent Pla de Restauració.

2.2.3- Ha de recollir explícitament l'article 19 de la Llei
8/95, de dia 31 de març, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, per
clarificar la potestat d'imposar mesures correctores. En concret, ha
de fer constar que, com a resultat de l'AIA, es podran adoptar
mesures especialment gravoses per l'explotador, arribant fins i tot,
en els casos excepcionalment greus, al tancament de la pedrera.

2.2.4- Ha de preveure el tancament, immediat o diferit, de
les pedreres que afectin les zones de l'article 5è. del Pla.

2.2.5- En qualsevol cas, la regulació urbanística de les
pedreres clandestines que proposa la Disposició Transitòria, no pot
significar deixar-les immunes a qualsevol actuació disciplinària ni,
sobretot, que se'ls eximeixi d'obtenir les pertinents llicències
municipals, especialment la d'activitats classificades.

2.3.- El Pla ha de contenir una fitxa individual de
cadascuna de les pedreres, on hi constin, de manera exhaustiva, els
límits de les autoritzacions existents: superfície màxima -explicitant
les finques concretes afectades o l'abast de la quadrícula minera-,
producció màxima autoritzada, termini de l'explotació, etc. Així
mateix, el Pla ha d'explicitar que les sol•licituds de pròrroga de les
explotacions tendran el tractament de "noves pedreres" a tots els
efectes.

Aquesta precisió és especialment necessària en les
pedreres de l'annex I, ubicades en àrees d'especial protecció, d'acord
amb l'article 22.2 de la Llei 1/91, de 30 de gener, d'Espais Naturals
i de Règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes
Balears -LEN-. És més, en aquest cas, també s'hauria de calcular de
manera numèrica i precisa, a partir del mateix Pla, el sòl afectat
d'acord amb el primer paràgraf de la Disposició Transitòria
Cinquena.

2.4.- S'ha de precisar que la demanda rellevant per a
l'autorització d'una nova pedrera serà la de l'arxipèlag pel seu
autoproveïment. En conseqüència, el Pla prohibirà l'explotació de
pedreres amb finalitats d'exportació fora de l'arxipèlag.



1854 BOPIB núm.69 - 25 d'octubre del 1996

2.5.- S'ha de recollir explícitament l'objectiu primer dels
Criteris del Parlament que imposa com a motiu de denegació:
"Quan un recurs no renovable estigui en perill d'esgotament".

2.6.- El Pla, i només el Pla, pot preveure, en un indret
determinat, l'obertura de noves pedreres en àrees d'especial
protecció, d'acord amb l'article 22.1 de la LEN. L'article 4 del Pla
s'excedeix amb escreix de les seves potestats quan preveu la
declaració d'interès especial per acords puntuals del Consell de
Govern, l'única excepció admissible que podria contemplar el Pla
seria una remissió al Pla Especial, o Pla d'Ordenació de Recursos,
de cada àrea.

2.7.- Respecte de les explotacions areneres, cal eliminar
la frase "delimitats per la Demarcació de Costes" de l'art. 4.2, per
fidelitat al punt segon d'"Altres Criteris" aprovats pel Parlament.

2.8.- El Pla ha de recollir textualment l'objectiu primer
dels Criteris del Parlament on s'imposa un motiu de denegació,
referit a l'àrea d'explotació, que no figura explícitament en el Pla
Director: "Quan l'impacte ambiental que l'extracció pugui
provocar suposi un cost social superior al benefici que la societat
balear n'obtengui". Per fiscalitzar aquest aspecte, caldrà l'estudi
d'avaluació d'impacte ambiental.

2.9.- Cal que el Pla reguli el règim de distàncies -com
pretenia el Parlament- recollint, o revisant si fos el cas, els
establerts en la legislació minera i d'activitats classificades. En
concret, pel que fa a les distàncies de nuclis de població, no es
podran explotar pedreres amb la qualificació de perilloses a menys
de 2.000 metres d'un nucli de població.

2.10.- Un dels Criteris del Parlament -objectiu tercer- era
el d'establir una adequada coordinació de totes les administracions
implicades en les autoritzacions administratives preceptives abans
de procedir a l'obertura d'indústries extractives. És ben evident que
el Pla Director se n'ha desentès, d'aquest objectiu, i ha desaprofitat
l'avinentesa per idear una seqüència coordinada més racional que,
en tot cas, hauria de respectar escrupolosament les competències
de cada institució i garantir el tràmit d'informació pública. En
aquest sentit, el Pla haurà d'establir:

a) Un procediment únic per obtenir la llicència
d'activitats municipal -amb estudi d'avaluació d'impacte
ambiental-, l'autorització minera i la llicència municipal d'obres -
article 2n de la Llei 10/90, de 23 d'octubre, de disciplina
urbanística- que acreditarà l'adequació de l'explotació, per cada
Pla de Tasques, a la normativa urbanística.

b) La regulació del règim de silencis, adaptat a la Llei
30/92, de 26 de novembre, de Régimen jurídico y procedimiento
administrativo común.

2.11.- El Pla ha d'incloure un compromís explícit de
rehabilitar les pedreres de caràcter etnològic que calgui, i no sols
garantir la seva conservació.

2.12.- El procediment per a la devolució de les fiances ha
de preveure tràmit d'informació pública i d'audiència a l'ajuntament
afectat.

2.13.- Les utilitats públiques que derivin del Pla es
circumscriuran a les que s'hi declarin de manera clara i concreta -en
les fitxes que exigeix el punt tercer d'aquesta proposició-, les
utilitats públiques urbanístiques posteriors són competència de les
comissions insulars d'urbanisme, d'acord amb la Llei 9/90,
d'atribucions de competències als consells insulars en matèria
d'urbanisme i habitabilitat -llei posterior a la d'Ordenació del
territori, tot i que el Pla Director sectorial de pedreres sembla
ignorar-la.

2.14.- El procediment per declarar la utilitat pública
urbanística està previst en l'article 16 del Real Decreto Legislativo
1/92, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, el Pla Director,
una simple norma reglamentària, no pot substituir-lo per un
"document obligacional", establert en una disposició transitòria (?).
És intolerable que es pretenguin atorgar utilitats públiques
urbanístiques sense dos tràmits cabdals: informació pública i
audiència a l'ajuntament.

2.15.- No serà necessària cap modificació puntual del
planejament urbanístic generals dels municipis afectats per adaptar-
se al Pla Director sectorial de pedreres. Això no obstant, el Pla
podrà obligar al planejaments posteriors a recollir les utilitats
públiques atorgades. En tot cas, caldrà tenir present que d'ençà de
la Llei 9/90 les competències per ordenar la modificació del
planejament les ostenten els consells insulars i que, en cap cas,
poden venir imposades per un "document obligacional" signat per
una direcció general del Govern, com pretén el Pla Director.

2.16.- No cal la creació d'un consorci per a gestionar les
restauracions de les pedreres. Això no obstant, si es mantingués,
hauria d'admetre com a membres entitats socials relacionades amb
la protecció patrimonial i mediambiental.

El Govern balear s'ha de responsabilitzar, en un breu
termini, a restaurar o rehabilitar les pedreres abandonades.

2.17.- Els articles 17 i 18 del Pla no són prou respectuosos
amb la reserva de llei del dret administratiu sancionador, ni respecte
de la tipificació de les infraccions i sancions, ni respecte del
procediment. Cal una regulació més acurada, amb expressa
referència de la cobertura legal de les prescripcions que
s'estableixen.

2.18.- En el cas de les pedreres en àrees d'especial
protecció, la fiança haurà de ser, en tot cas, la reforçada de l'article
4 i no la de l'article 12.2.

2.19.- D'acord amb el tenor literal de l'apartat quart de la
Disposició Transitòria Primera, en el sentit de declarar inactives, a
tots els efectes, i, a més, irrevocablement tancades les pedreres amb
ordre de clausura per sentència judicial ferma, caldrà que la pedrera
d'Establiments, sa Garrigueta Rassa, figuri en l'annex IV i no com
a pedrera activa en AEP -annex I-B- atesa la sentència del Tribunal
Suprem de dia 22 d'abril del 1988 que ordena el seu tancament.

2.20.- La suspensió d'atorgament de llicències, entre
l'aprovació inicial i la definitiva, és propi de l'acord d'aprovació
inicial, però extern al propi redactat del Pla ja que una disposició
d'aquest abast no hi té cap sentit. De fet, el Pla pròpiament dit no
entra en vigor, d'acord amb la seva disposició final, fins a la seva
publicació -s'entén íntegra- en el BOCAIB.
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2.21.- El Parlament havia ordenat que el Pla elaboràs un
ordre de prioritats de restauració -objectiu tercer i punt onzè dels
documents- d'acord amb l'article 22 de la LLOT; el Pla, per tant,
no pot remetre planament a les decisions del nonat consorci; haurà
d'incorporar el model de priorització, rebaixant-se la incidència
del factor V, no inclòs en els criteris del Parlament sobre
"proximitat a nucli turístic". En tot cas, és inacceptable que el
mòdul d'"impacte visual", certament bàsic, hagi estat considerat
neutre per la Memòria.

2.22.- El Pla no pot establir la figura d'un cànon
"negociat" mitjançant una disposició transitòria. Cal eliminar-lo.

Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.

El Parlament europeu, en sessió plenària de dia 17 de
setembre del 1996, va aprovar una resolució sobre "Respecte dels
drets humans a la Unió Europea". A l'apartat 25 de la resolució,
s'insta els estats membres a complir les recomanacions del Comitè
per a la prevenció de la tortura del Consell d'Europa, i en el cas de
l'Estat espanyol, en el paràgraf 220 diu literalment:

"El Comitè per a la prevenció de la tortura ha requerit
també els comentaris de les autoritats espanyoles sobre l'afer dels
presos complint penes en establiments situats lluny de les llars de
les seves famílies. Consideracions humanitàries, així com
l'objectiu de la rehabilitació social, aboguen perquè els presoners
compleixin les penes a la regió on ells tenen la seva família i els
seus vincles socials".

En aquest sentit, el Parlament basc va aprovar una
proposició en data de dia 28 de desembre del 1995 en la qual
s'instava el Ministeri de l'Interior a la presentació d'un pla
d'apropament de les persones de ciutadania basca privades de
llibertat, que permeti que, en un termini el més curt possible, tots
ells/es compleixin condemnes en centres penitenciaris situats a
una distància més propera als seus domicilis habituals. Aquesta
proposició ha estat ratificada per la Comissió de drets humans i
sol•licituds ciutadanes del Parlament basc en data 5 d'octubre del
1996.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt
presenta la proposició no de llei següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears comunica al Govern
de l'Estat el suport a la totalitat dels punts del document aprovat
per la Comissió de drets humans i sol•licituds ciutadanes del
Parlament basc.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a l'elaboració d'un pla d'apropament de les persones
privades de llibertat que compleixen penes als centres
penitenciaris de les Illes Balears i tenen el seu domicili habitual a
altres comunitats autònomes.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'estat al trasllat a les Illes Balears, en el termini més curt possible,
de les persones de ciutadania balear que compleixen penes a
centres penitenciaris radicats a altres comunitats.

Palma, 11 d'octubre del 1996.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 5320/96, del Grup Parlamentari Govern de la
CA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Funció Pública i Interior.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 d'octubre del 1996, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Funció
Pública i Interior, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre l'informe del decret pel qual
s'ordena, a l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, l'establiment i la regulació dels requisits per a l'acreditació
i habilitació de les entitats col•laboradores de l'Administració en
matèria de guarda de menors i integració familiar; i sobre el decret
regulador d'habilitació i activitats a desenvolupar per entitats
col•laboradores en mediació familiar i en matèria d'adopció
internacional.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 4513/96.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 d'octubre del 1996, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 5260/96, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual es retira la interpel•lació de referència, relativa a
política d'adquisició de béns immobles, publicada en el BOPIB núm.
65, de 27 de setembre del 1996.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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