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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 d'octubre del 1996 d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
5359/96 del Grup Parlamentari Mixt, relativa a l'establiment d'un
cànon sobre arribades turístiques.

Palma, a 30 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 Mixt, d'acord amb el que preveuen

els articles 125 i següents del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta la proposició de llei següent:

Proposició de Llei sobre l'establiment d'un cànon sobre
arribades turístiques.

Exposició de motius.

Els darrers decennis la promoció a ritmes industrials de
formes de consum que comporten una ràpida degradació
ambiental ha desvetllat un interès ciutadà cada cop més gran
perquè es facin passes concretes i coratjoses per establir una
simbiosi entre els sistemes de vida humans i els de la resta de la
natura.

La Cimera de la Terra de Rio de Janeiro -1992- va
universalitzar aquesta preocupació i, de llavors ençà, cada cop més
institucions polítiques de l'àmbit més variat situen el respecte per
la natura i la preservació de la seva capacitat de regeneració en
escales de temps humanes com una de les seves prioritats majors.
Tímidament encara, el Tractat de Maastricht -1993- va sancionar
l'aparició de la preocupació ambiental com un eix de feina política
major i aquest fet comporta una pressió accelerada perquè a cada
nivell de l'acció política europea es posin en marxa instruments i
polítiques imaginatives i audaces encaminades a preservar els
equilibris biològics bàsics tot mantenint o fins i tot incrementant
la qualitat de vida general humana.

L'article 45 de la Constitució espanyola -1978- recull el
dret de tothom de gaudir d'un medi ambient adequat i també el
deure de conservar-lo. Paral•lelament, estableix l'obligació dels
poders públics de vetllar per la utilització racional de tots els
recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de vida i de
defensar i restaurar el medi ambient, basant-se en la solidaritat
col•lectiva. A més, atorga a les comunitats autònomes, en el seu
article 148.1.9 la "gestió en matèria de protecció del medi
ambient".

Pel que fa a l'Estatut d'Autonomia de les Illes -1994- en
el seu article 11.13 s'assumeix la competència de dictar "normes
addicionals de protecció del medi ambient". L'Estat central, doncs,
i en el marc de la política ambiental comunitària, és l'encarregat
de promulgar les bases legals d'una política ambiental sensata i
urgent a fi d'evitar una degradació irreversible de l'estat general
del planeta per mor de polítiques i consums industrials
insostenibles impulsades des de l'Estat espanyol. Les comunitats
autònomes, alhora, gaudeixen d'una capacitat d'acció política
ambiental pròpia i complementària allà on l'Estat central no hagi
legislat. Igualment, l'article 10.9 atorga a la Comunitat Autònoma
la competència exclusiva en matèria de turisme.

Dins de les possibilitats ofertes per aquest quadre legal, un
instrument -les denominades ecotaxes- s'ha convertit en una de les
eines més innovadores i ensems eficaces a l'hora de dissuadir, tant
a consumidors com a indústries, de continuar fent malbé el medi
natural sense mirament. Aquesta filosofia és la que impregna la
següent proposició de llei, que estableix un cànon turístic general
adreçat a minimitzar la degradació ecològica que causa el turisme
de masses en el territori de les Illes Balears i Pitiüses, mitjançant la
internacionalització dels costos que se'n derivin, tot fent recaure el
pes del gravamen sobre aquells agents econòmics que, a través
d'instal•lacions i actuacions determinades, alteren l'equilibri natural,
en la mesura que aquestes actuacions solament a ells beneficien i,
en canvi, repercuteixen en el conjunt de la població resident de les
nostres illes, tant en forma de degradació de la qualitat de vida com
d'establiment d'una perniciosa doble fiscalitat que distreu enormes
inversions econòmiques de programes de preservació ecològica i
benestar social en favor de nous plans d'expansió del turisme
massiu.

El turisme, la primera i gairebé única indústria rellevant
de les Illes, ha assolit proporcions inaudites en el nostre context
geogràfic. El 1995 visitaren les Illes uns 8 milions de turistes, fet
que comporta una pressió devastadora sobre el medi, tant natural -
aigua, paisatge residus, energia, sòl per a autopistes carreteres i
aeroports- com humà -a cada habitant de les Illes li correspon una
mitjana de 10 turistes per any, que en el cas d'Eivissa és de 16 i en
el de Formentera de 50! Aquest formidable triomf macroeconòmic
s'ha vist afavorit per una clara política central i regional d'enormes
inversions en noves infraestructures de recepció -ampliacions
d'aeroports i ports pel que fa a l'Administració central, construcció
massiva d'autopistes i carreteres a càrrec del Govern regional.
Aquestes infraestructures han costat, des de l'establiment de
l'autonomia, si incloem ambiciosos plans de dotació de depuradores
secundàries -no ecològiques- a les zones turístiques, el primer pla
d'"enlletgiment" d'àrees turístiques o les ampliacions successives de
les centrals elèctriques brutes de GESA, prop de 200.000 milions de
pessetes i han acaparat 3/4 de la inversió pública real de les diverses
administracions a les nostres illes en detriment d'inversions en
benestar social -escoles, assistència social i hospitalària, educació
d'adults, infraestructures culturals i juvenils, etc.- i ecològiques -
cura d'espais naturals, reutilització sense nitrats i fosfats de l'aigua,
estalvi energètic i implantació de fonts netes, suport a una indústria
ecològica de residus i reutilització de materials, ...

Aquesta doble fiscalitat real, encara que no oficial,
suportada per la població resident es va agreujant a mesura que la
degradació ecològica -induïda, en primer lloc, per un model turístic
insostenible- avança: la manca creixent d'aigua bona obliga a pagar
costosíssimes potabilitzadores -en sous públics i en costos
energètics-, la producció gegantina de residus porta a fer pagar a la
ciutadania projectes d'incineració antiecològics, la pèrdua de
paisatge i hàbitats únics esdevé un fet quotidià que queda impune,

 ...
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És per això que la filosofia d'aquesta llei apel•la a fer
visibles els costos ecològics del model turístic actual a fi que
generi un canvi progressiu d'actituds consumistes per part dels
agents afectats alhora que proveeixi uns fons econòmics
imprescindibles per a la preservació o reparació en allò que sigui
possible del medi natural, al cap i a la fi, la base del negoci turístic
i del benestar futur de la població resident a Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.

L'ecotaxa turística general es configura com un cànon de
naturalesa directa i de caràcter real que grava l'entrada de turistes
de qualsevol procedència a les Illes, els quals, pel seu caràcter
massiu, són el primer causant de la degradació ecològica a gran
escala que coneixen les nostres terres de fa poc més de 30 anys.
La seva legitimitat instrumental deriva dels articles 58.1 i 65.b) de
l'Estatut d'Autonomia. En si mateix, l'establiment d'una taxa
turística d'entrada en un territori no és una novetat, ja que és un fet
corrent als EUA i nombrosos aeroports internacionals. Allò que té
de poc comú és la seva motivació i finalitat ecològiques, que la
situen a l'avantguarda dels esforços altruistes a favor d'una
preservació global del nostre planeta i de la conservació de bona
part dels recursos i biodiversitat naturals de la nostra àrea.

L'ecotaxa, per la seva quantia simbòlica, s'adreça a
eliminar els incentius econòmics que han fet de les nostres illes
una -si no la que més- destinació massa barata en el context
mediterrani i que comporta haver de suportar segments turístics
que combinen un molt baix poder adquisitiu amb una notable
capacitat de consum de recursos ecològics -paisatge, aigua,
residus, energia. Aquesta necessitat suscita en el carrer i en els
mitjans una inusitada i creixent unanimitat, a mesura que
l'acumulació de rècords turístics corre paral•lela a la multiplicació
de problemes ambientals bàsics.

Tot plegat i per justícia, la regulació de l'ecotaxa és molt
curosa a l'hora de fixar el fet imposable i els subjectes passius,
incloses les exempcions, a fi que repercuteixi només en els
principals agents econòmics causants de la degradació i no pas en
la ciutadania de les Illes, que han de suportar directament i
indirectament i durant tot l'any la devastació ambiental produïda
per aquest model turístic.

Així mateix, la llei fixa escrupolosos mecanismes per
garantir que els ingressos s'invertiran íntegrament en programes
ambientals sostenibles. A tal efecte, la llei atorga la responsabilitat
a la Conselleria regional de Medi Ambient i Ordenació del
Territori i delimita tres àmbits d'inversió ecològica urgent: els
espais naturals, l'aigua i l'energia. Cal entendre que aquestes
actuacions i ingressos han de considerar-se part d'una gestió
ambiental molt més global i, en cap cas, no poden substituir-la, ja
que la finalitat de l'ecotaxa no és recaptar cada any més sinó
dissuadir de venir a les Illes aquells segments de la demanda
caracteritzats pel baix consum monetari al nostre territori però el
seu alt cost ecològic en termes de qualitat de vida per a la
ciutadania local i el medi natural. El volum a recaptar, doncs, serà
important els primers anys, però decreixerà progressivament en
afavorir l'ecotaxa un redimensionament del sector turístic cap a un
menor nombre de turistes conscients, això sí, del seu paper crucial
en la conservació ambiental. A més, la llei en preveu la
insularització de la gestió d'acord amb la necessitat de fer més
transparent i directa l'autonomia dels pobles de les Illes.

Per últim, la llei commina el Govern balear a posar en
marxa ràpidament mecanismes perquè la gestió en sigui eficaç,
tant en l'àmbit normatiu de cooperació amb l'Administració central
afectada com amb els operadors turístics.

Títol Primer: Disposicions generals.

Article 1.- Naturalesa i objecte del tribut.

1. L'impost sobre arribades turístiques és un tribut de
caràcter directe, de naturalesa real i objecte finalista, que grava les
estades turístiques de qualsevol mena realitzades des de punts
d'origen forani en el territori de les Illes Balears i Pitiüses, a fi de
minimitzar progressivament l'impacte ecològic induït pel turisme de
masses i poder finançar actuacions ambientals clau en els àmbits de
la gestió sostenible els espais naturals, un ús ecològic de l'aigua i el
desplegament massiu d'energies netes en el sector turístic.

2. Als afectes de l'aplicació del cànon present, es
consideren estades turístiques el nombre d'entrades turístiques fetes
a través d'aeroports i ports de les Illes.

Article 2.- Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable del cànon l'entrada de
persones en el territori de les Illes Balears per qualsevol dels seus
ports o aeroports que no tenguin caràcter purament esportiu, sempre
que es faci com a passatger d'un vaixell comercial o d'un avió en vol
xàrter.

2. Als afectes del que estableix l'apartat anterior, no es
consideraran vaixells comercials els de transport de mercaderies ni
els d'ús particular o recreatiu que tinguin una capacitat de passatge
inferior o igual a set persones.

Article 3.- Exempció.

Els ciutadans i ciutadanes que acreditin -a través del
certificat municipal corresponent- residència a les Illes en restaran
exempts.

També restaran exempts tots els passatgers arribats en vols
regulars així com els menors de cinc anys.

Article 4.- Meritació.

La meritació es produeix en el moment de l'entrada de
cada turista a la terminal de l'aeroport o port corresponent.

Article 5.- Contribuent.

Es considera subjecte passiu d'aquesta exacció la persona
que, tot viatjant com a passatger d'un vaixell o d'un avió, entra en un
port o en un aeroport radicat a la CAIB en els termes de l'article 2.

Article 6.- Determinació de la quota.

La quota està constituïda per la prestació única de 1.000
-mil- pessetes per turista.

Article 7.- Compatibilitat amb altres exaccions.

El cànon sobre arribades turístiques serà compatible amb
qualsevol altre tribut que pugui recaure sobre el turisme de masses,
el trànsit aeri o el transport de vehicles turístics per via marítima a
les Illes.
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Títol Segon: Normes de gestió.

Article 8.- Liquidació i pagament de l'exacció.

Els subjectes passius del cànon estan obligats a declarar
i liquidar la quota en el mateix moment de l'entrada a les Illes
Balears i Pitiüses a través de ports i aeroports mitjançant el
procediment que es determini reglamentàriament.

Article 9.- Gestió i inspecció.

1. La gestió, la comprovació i la inspecció dels
compliment de les obligacions establertes en aquesta llei i també
la imposició de les sancions corresponents, correspon al Govern
balear, tal com estableix la Llei de Finances.

2. Aquestes competències podran ser delegades en les
conselleries equivalents dels diferents consells insulars, a
iniciativa d'aquestes en els temes contemplats per la Llei de
Consells insulars.

Article 10.- Infraccions i sancions.

Les infraccions tributàries seran qualificades i
sancionades d'acord amb el que es disposa a la Llei General
Tributària i a les altres disposicions complementàries o
concordants que regulen la potestat sancionadora de
l'Administració Pública en matèria tributària.

Article 11.- Recursos.

Contra els actes administratius en aquesta matèria es
podrà interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o
d i r e c t a m e n t  r e c l a m a c i ó  d a v a n t  e l s  ò r g a n s
econòmicoadministratius de la Comunitat Autònoma de les Illes.

Títol Tercer: Afectació i transferència.

Article 12.-

1. Els ingressos provinents del cànon turístic general
seran afectats íntegrament, havent-ne deduït els costos de gestió,
al finançament de les actuacions que promogui la conselleria
competent en els següents àmbits:

a) Gestió sostenible dels espais naturals, que eviti la seva
turistització massiva i la seva urbanització, alhora que permeti la
conservació duradora de la seva biodiversitat.

b) Ús ecològic de l'aigua, adreçat a l'estalvi i eficiència
màximes, la depuració terciària -sense nitrats ni fosfats- i la
reutilització màxima en l'agricultura i el consum humà. 

c) Desplegament massiu d'energies netes en hotels,
aparthotels, i urbanitzacions que generalitzin la implantació
d'instal•lacions d'aigua calenta solar i la il•luminació fotovoltàica
i, allà on sigui viable, eòlica.

2. Aquesta Conselleria de Govern haurà de presentar un
pla plurianual d'inversions, elaborat en col•laboració amb els
consells insulars, a compte almenys d'aquests ingressos i amb
inversions tendencialment equitatives a cada illa.

3. El Govern balear haurà de garantir una afectació real
dels ingressos i haurà de presentar per a la seva aprovació al
Parlament una memòria anual de la gestió del cànon turístic
general.

Disposicions addicionals.

Primera.- 

Es faculta al Govern balear perquè, a proposta de les
Conselleries d'Economia i Hisenda i del Medi Ambient i Ordenació
del Territori -o equivalents- dicti les disposicions i normes
necessàries per aplicar i desplegar aquesta llei abans de tres mesos.

Segona.- Compensacions a institucions.

1. Les obres i instal•lacions realitzades pels ajuntaments
i consells insulars que siguin assimilables a alguns dels tres
programes d'inversió ambiental fixat en el Títol Tercer d'aquesta
llei, sempre que l'aportació superi el 33% de la inversió total, seran
a càrrec de les partides afectades a l'impost en els termes que
s'estableixin reglamentàriament.

2. Per tenir dret a aquestes compensacions, aquestes
institucions l'hauran de sol•licitar a iniciativa pròpia, adjuntant-hi
les certificacions tècniques i econòmiques oportunes i una memòria
de l'estat de desplegament i conservació de les instal•lacions i
actuacions dutes a terme. En qualsevol cas, haurà d'obtenir el vist-i-
plau del plenari de la Comissió balear de Medi Ambient, a més del
de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori -o
equivalent.

Tercera.-

El Govern balear inclourà en cada projecte anual de
pressuposts una actualització de la quota de l'exacció, el qual,
necessàriament, inclourà, com a mínim un ajustament directe a la
taxa d'inflació de les Illes del darrer exercici pressupostari.

Disposició Transitòria.

1. El Govern balear signarà els acords que siguin
necessaris amb les autoritats portuàries i aeroportuàries dependents
de l'Administració central radicades a les Illes, per tal de fer
possible la gestió d'aquest cànon en el si de les seves instal•lacions.

2. El Govern balear informarà els operadors turístics que
transporten massivament turistes a les Illes, de la naturalesa i
finalitat ecològica d'aquesta llei tot just entri en vigor.

Disposició Final.

La llei present entrarà en vigor tres mesos després de la
seva publicació en el BOCAIB.

Palma, 20 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5422/96, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA , relativa a objectius i línies d'ajudes propis de la
Comunitat Autònoma en matèria d'habitatge. (Mesa de 30 d'octubre
del 1995).

Palma, a 30 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

preveuen els articles 149 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre els objectius i les línies d'ajudes propis de la
Comunitat Autònoma en matèria d'habitatge.

Per tal de facilitar i millorar amb polítiques pròpies
l'accés de l'habitatge als ciutadans de les Illes Balears i que ajudi
a complir bé els objectius que el Govern de la Comunitat s'ha
plantejat dins el II Pla Quadriennal de l'Habitatge, és
importantíssim conèixer quina és la política del Govern en matèria
d'habitatge.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista interpel•la
el Govern sobre els objectius i les línies d'ajudes propis de la
Comunitat Autònoma en matèria d'habitatge.

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

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5423/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4574/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
en matèria de declaració i gestió d'espais naturals protegits. (Mesa
de 30 d'octubre del 1996).

Palma, a 30 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 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 4574/96
relativa a política en matèria de declaració i gestió d'espais
naturals protegits, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears, a punt de complir-se
el sisè aniversari de la promulgació de la Llei 1/91, d'espais naturals
(LEN), en proclama la seva plena vigència i adequació als
interessos generals de les Illes Balears i reclama de tots els poders
públics una ferma implicació en l'estricte compliment d'aquesta
norma i una oberta disposició a contribuir a fer realitat els seus
objectius.

2. El Parlament de les Illes Balears reprova la passivitat
del Govern en el desenvolupament de la Llei 1/91, d'espais naturals
(LEN), quant a la seva obligació d'ordenar els espais mitjançant pla
especial de protecció o pla d'ordenació del medi natural,
incompliment que provoca greus conseqüències en la preservació
dels valors específics de cada espai.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a accelerar l'elaboració del Pla territorial parcial de la
Serra de Tramuntana de Mallorca que preveu l'article 9 de la Llei
1/91, d'espais naturals (LEN), i a la seva declaració com a parc o
reserva natural d'acord amb la disposició transitòria tercera de la llei
esmentada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a iniciar sense més dilacions i a elaborar i tramitar amb
celeritat el Pla territorial parcial dels Amunts d'Eivissa que preveu
l'article 9 de la Llei 1/91, d'espais naturals (LEN).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a resoldre abans del mes d'abril del 1997 la falta de
depuració de les aigües residuals de les zones edificades pròximes
al parc natural de Mondragó, que són la causa d'inacceptable
contaminació fecal de les aigües de la cala.

6. El Parlament de les Illes Balears urgeix al Govern de la
Comunitat a declarar parc o reserva natural els espais des Trenc-
Salobrar de Campos, s'Albufereta i illots de migjorn i Ponent
d'Eivissa d'acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei
1/91, d'espais naturals (LEN).

7. El Parlament de les Illes Balears reclama del Govern de
la Comunitat el compliment de la resolució parlamentària d'11 de
maig del 1994, unànimement a favor de la declaració de la Serra de
Na Burguera com a parc natural.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Govern balear a fer efectiva en el menor termini possible,
la gestió paritària del parc natural marítimoterrestre de Cabrera en
compliment de la Sentència del Tribunal Constitucional relativa a
la Ley 4/89 de protección de los espacios naturales y de la flora y
fauna silvestres.

9. El Parlament de les Illes Balears reclama del Govern de
l'Estat el compliment de la Llei 26/95 per la qual es declara reserva
natural Ses Salines d'Eivissa i Formentera, mitjançant l'elaboració
del pla d'ordenació dels recursos naturals i la constitució del
patronat.

Palma, a 25 d'octubre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5351/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts
d'informació juvenil i oficines d'informació juvenil. (Mesa de 30
d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5364/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a instruments per realitzar el seguiment i avaluació de
l'elaboració i implantació dels projectes lingüístics als centres
escolars. (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5365/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a instruments per realitzar el seguiment i avaluació de la
implantació de la llengua catalana als centres escolars. (Mesa de
30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5366/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a inversions en infraestructura realitzades a l'Hospital
Psiquiàtric. (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5367/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a instruments per controlar la qualitat dels serveis
sanitaris. (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5368/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a demanda econòmica en transferència corrent i inversions
per negociar les transferències en matèria d'educació. (Mesa de 30
d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5372/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
celebració d'unes jornades gastronòmiques de les Illes Balears a
Monteagudo (Múrcia). (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5375/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
sol•licitud de dictamen al Consell Consultiu referit al procés
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'agricultura i pesca. (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5377/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
objectiu de la campanya publicitària "preservam la mar, preservam
els recursos". (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5379/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a utilitat
de l'estudi "hàbits de compra dels turistes". (Mesa de 30 d'octubre
del 1996).

 RGE núm. 5380/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a utilitat
de l'estudi "monografies turístiques". (Mesa de 30 d'octubre del
1996).

 RGE núm. 5387/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
addicionals als projectes d'execució d'obres de carreteres de les Illes
Balears aprovades l'any 1996. (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5388/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
addicionals als projectes d'execució d'obres de carreteres de les Illes
Balears aprovades l'any 1995. (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5389/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
addicionals als projectes d'execuicó d'obres de carreteres de les Illes
Balears aprovades l'any 1994. (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5392/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a despesa realitzada en normalització lingüística a través
d'organitzacions sindicals i patronals. (Mesa de 30 d'octubre del
1996).

 RGE núm. 5409/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a Protocol Balear, SL. (Mesa de 30 d'octubre del
1996).

 RGE núm. 5421/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
del pacte per l'ocupació. (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

Palma, a 30 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 escrita.

Quina és l'aportació econòmica que li suposa al Govern de
la Comunitat el 1996 cadascun dels convenis signats i existents amb
els ajuntaments per al manteniment i obertura de punts d'informació
juvenil i oficines d'informació juvenil?

Palma, a 21 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 escrita.

Quins instruments té la Conselleria d'Educació per
realitzar el seguiment i l'avaluació de l'elaboració i implantació dels
projectes lingüístics als centres escolars?

Palma, a 19 d'octubre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.
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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.

Quins instruments té la Conselleria d'Educació per
realitzar el seguiment i l'avaluació de la implantació de la llengua
catalana als centres escolars?

Palma, a 19 d'octubre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

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.

Quines inversions en infraestructura i millora de l'edifici
s'han realitzat a l'Hospital Psiquiàtric durant els anys 1994, 1995
i 1996?

Palma, a 19 d'octubre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

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.

Quins instruments té la Conselleria de Sanitat per
controlar la qualitat dels serveis sanitaris que es realitzen als
hospitals de les Illes Balears?

Quins resultats té la Conselleria de Sanitat del control de
qualitat dels hospitals de la CAIB dels anys 1994, 1995 i 1996?

Palma, a 19 d'octubre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

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.

Quina és la demanda econòmica en transferència corrent
i inversions del Govern de la Comunitat Autònoma al Ministeri
d'Educació i Cultura per negociar les transferències en matèria
d'educació?

Palma, a 22 d'octubre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La setmana del 21 al 27 d'octubre se celebren a
Monteagudo (Múrcia) unes "Jornades gastronòmiques de les Illes
Balears" promocionades per Ibatur.

Els mitjans de comunicació han fet referència a la
"promoció de la cuina mallorquina" com a objectiu d'aquestes.

Quins aliments produïts a les Balears es promocionaran
amb aquestes jornades?

L'objectiu de les jornades és realment, com han anunciat
els mitjans de comunicació, la promoció de la cuina mallorquina o
així mateix es promocionarà la cuina de les illes d'Eivissa,
Formentera i Menorca?

Quins restaurants de cadascuna de les Illes tenen previst
participar-hi?

Quina és l'aportació econòmica prevista per part d'Ibatur?

Palma, a 22 d'octubre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Ha demanat el Govern algun dictamen al Consell
Consultiu de les Illes Balears referit al procés d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'agricultura i pesca?

En quina data s'ha sol•licitat?

Palma, a 22 d'octubre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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.

Quin és l'objectiu de la campanya publicitària del
Govern, realitzada per la Direcció General de Ports i Litoral, amb
el lema "Preservam la mar, preservam els recursos"?

A quins mitjans de comunicació de cadascuna de les
Illes s'ha previst que s'inserti la publicitat esmentada?

Quin és el cost previst de la campanya? Quina la seva
durada?

Quin serà el cost de la publicitat insertada a cadascun
dels mitjans de comunicació?

Menorca, a 22 d'octubre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

L'any 1993, la Conselleria de Comerç i Indústria va
encarregar l'estudi "Hàbits de compra dels turistes" amb un cost
de 17.250.000 pessetes.

Quina ha estat la utilitat d'aquest estudi?

Quina ha estat la divulgació del seu contingut?

Palma, a 17 d'octubre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

L'any 1993, la Conselleria de Comerç i Indústria va
encarregar l'estudi "monografies turístiques" amb un cost de
10.999.750 pessetes.

Quina ha estat la utilitat d'aquest estudi?

Quina ha estat la divulgació del seu contingut?

Creu el Govern que amb aquest estudi s'ha augmentat
l'efectivitat i la rendibilitat dels comerços a les zones turístiques?

Palma, a 17 d'octubre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són cadascuna de les addicionals i el seu import,
a projectes d'execució d'obres de carreteres de les Illes Balears,
aprovades l'any 1996?

Palma, a 22 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quines són cadascuna de les addicionals i el seu import,
a projectes d'execució d'obres de carreteres de les Illes Balears,
aprovades l'any 1995?

Palma, a 22 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quines són cadascuna de les addicionals i el seu import,
a projectes d'execució d'obres de carreteres de les Illes Balears,
aprovades l'any 1994?

Palma, a 22 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa ha realitzat el Govern de les Illes Balears
en normalització lingüística a través d'organitzacions sindicals i
patronals durant els anys 1993, 1994, 1995 i 1996, especificant el
nom de cadascuna de les organitzacions, nif i quantitat atorgada
cada any?

Palma, a 24 d'octubre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.
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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.

Quins contractes ha establert l'Administració autonòmica
amb l'empresa Protocol Balear SL, per quines quanties, per quins
conceptes i amb quin tipus de modalitat contractual?

Quines altres tasques foren realitzades, dins el marc de
la contractació de Protocol Balear SL, on s'inclogué la tasca
d'assessorament per a la redacció del discurs d'investidura del Sr.
Soler?

Palma, a 23 d'octubre del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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

Dels 12.711.361.895 pessetes que té com a quantificació
per al 1997 el Pacte de l'ocupació, quina quantitat rebrà o té
previst rebre per part de la Unió Europea i del Govern de l'Estat
durant l'any 1997 per cadascun dels conceptes que s'estableixen a
la quantificació econòmica?

Palma, a 24 d'octubre del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5350/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nau dins sòl rústic de Pollença. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5352/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla de salut mental. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5353/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament del Partit Socialista de les Illes Balears PSOE.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 30 d'octubre del
1996).

 RGE núm. 5354/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanyes per
potenciar la donació d'òrgans. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5355/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats de
formació realitzades dins el programa Foner II. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5356/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
Mirall. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 30 d'octubre
del 1996).

 RGE núm. 5357/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a discriminació per
motius de transport dels ciutadans de Formentera. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5369/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sancions
a establiments turístics per no acatar l'ordre de tancament. (Mesa de
30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5370/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a queixes
per la mala actuació d'alguns monitors del campament de Cala
Jonda. (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5390/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
establiments turístics que han rebut ordre de tancament. (Mesa de 30
d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5391/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
establiments turístics denunciats als tribunals per no acatar l'ordre
de tancament. (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5393/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
exclusió dels municipis que no estan governats pel PP en les
promocions de l'Ibavi d'habitatges de protecció oficial. (Mesa de 30
d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5410/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a competències transferides als consells insulars.
(Mesa de 30 d'octubre del 1996).

Palma, a 30 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es ratifica el president del Govern a denunciar com a
il•legal la nau industrial, la fotografia de la qual exhibí durant el
debat sobre l'orientació política general del Govern de la
Comunitat presumptament edificada dins sòl rústic en el terme
municipal de Pollença?

Palma, a 21 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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.

Quan pensa el Govern presentar el Pla de salut mental?

Palma, a 18 d'octubre del 1996.
El diputat:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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 a la consellera de Presidència la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines activitats del Partit Socialista de les Illes Balears
PSOE ha finançat el Govern de la Comunitat Autònoma?

Palma, a 21 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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 campanyes per potenciar la donació d'òrgans fa
a la Conselleria de Sanitat a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera?

Palma, a 22 d'octubre del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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.

Quina és l'execució de les activitats en matèria de
formació realitzades l'any 1995 en la zona 5b dins el programa
operatiu FONER II?

Palma, a 22 d'octubre del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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.

En quina data s'inicia el Pla Mirall?

Palma, a 22 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, el diputat sotasignant
formula al president del Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina fórmula té prevista el Govern per abaratir els costos
de transport dels habitants de Formentera i evitar la seva
discriminació respecte d'altres ciutadans de la Comunitat
Autònoma?

Palma, a 21 d'octubre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines sancions econòmiques s'han posat a cada
establiment turístic que no ha acatat l'ordre de tancament feta pel
Govern?

Palma, a 23 d'octubre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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 oral davant Ple.

Aquest estiu alguns pares s'han queixat a la Conselleria
de la Presidència del funcionament del campament de Cala Jondal
a Eivissa i més concretament de la mala actuació d'alguns
monitors. Quina resposta ha donat el Govern a aquestes queixes?

Palma, a 23 d'octubre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 oral davant Ple.

Quins establiments turístics han rebut ordre de
tancament per part del Govern de les Illes Balears durant l'any
1996?

Palma, a 23 d'octubre del 1996.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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 oral davant Ple.

Quins establiments turístics han estat denunciats als
tribunals per no acatar l'ordre de tancament de la Conselleria de
Turisme durant l'any 1996?

Palma, a 23 d'octubre del 1996.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu en les promocions de l'Ibavi d'habitatges
de protecció oficial per al 1997 s'han exclòs tots els municipis que
no estan governats pel Partit Popular?

Palma, a 24 d'octubre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 oral davant Ple.

Ha iniciat el Sr. Conseller d'Hisenda els tràmits necessaris
per a la realització de l'estudi, que es va comprometre en la seva
compareixença a la comissió de dia 25 de setembre del 1996, sobre
els dèficits existents en l'exercici de les competències transferides
als consells insulars?

Palma, a 23 d'octubre del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5373/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a disseny
d'una imatge distintiva dels productes elaborats o fabricats a les
Balears. (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5374/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a controls
sobre empreses especialitzades en la lluita contra plagues amb
productes químics. (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5376/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a paràlisi
en l'execució de les obres del polígon industrial d'Es Mercadal. (Mesa
de 30 d'octubre del 1996).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria ha afirmat
en les seves compareixences per tal d'explicar el seu programa
d'actuacions per a l'actual legislatura, la voluntat del Govern
d'impulsar el disseny d'una imatge distintiva dels productes
elaborats o fabricats a les Balears per tal de contribuir a la seva
millor comercialització.

Ha estudiat el Govern la conveniència de comptar amb
aquesta imatge conjunta de totes les illes en tost de promocionar-ne
una pròpia per a cada illa?

En el cas dels productes agroalimentaris, es té en compte
la seva diversitat per a cadascuna de les illes?

Es tindrà en compte el fet que alguns compten ja amb una
denominació d'origen o una denominació específica, que fan
referència precisament al territori de producció d'aquests i que, en
cap cas no es coincideix amb la idea d'Illes Balears?
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Té coneixement el Govern que algun consell insular, com
és el cas del de Menorca, treballa amb el mateix plantejament fet
a nivell insular, per tal d'evitar actuacions amagades que podrien
malmetre l'actuació prevista per part de les dues administracions,
insular i autonòmica?

Menorca, a 22 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 oral davant comissió.

El suplement especial de medi ambient del Diario de
Mallorca de dia 11 d'octubre, inclou una entrevista amb el
representant d'una empresa especialitzada en tractaments químics
i lluita contra plagues. Hi afirma que "existeix molt poc control
per part del Govern cap a les empreses especialitzades en
tractaments plaguicides". I afegeix que "el més trist és que haurà
d'ocórrer alguna desgràcia per tal que es prenguin les mesures
legals oportunes en aquest àmbit professional".

Quins controls du a terme el Govern de les Illes Balears
sobre les empreses especialitzades en la lluita contra plagues amb
productes químics?

Té coneixement el Govern de si és certa l'afirmació
inclosa en aquesta entrevista, en el sentit que "existeixen empreses
que manegen productes químics no homologats o que els
transporten en vehicles particulars o, fins i tot, els tenen guardats
a les seves cases"?

Quantes inspeccions ha dut a terme el Govern a les
empreses autoritzades per utilitzar plaguicides? Amb quin
resultat? 

Menorca, a 22 d'octubre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És certa l'afirmació feta per part de representants de
l'ajuntament d'Es Mercadal a través dels mitjans de comunicació,
en el sentit que la paràlisi en l'execució de les obres del polígon
industrial d'aquest municipi és degut a la manca de previsió
pressupostària per part de Foment Industrial, empresa pública
dependent del Govern i que és propietària del 60% dels terrenys
del futur polígon?

Per quin motiu s'ha produït aquesta improvisació?

Té previst el Govern dotar de manera suficient i
específica els pressuposts per al 1997, de tal manera que es puguin
iniciar les obres el polígon avui paralitzades?

Menorca, a 22 d'octubre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5424/96, dels Grups Parlamentaris Mixt,
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Nacionalista-PSM, Socialista
i Popular, relativa a conflicte de Burundi. (Mesa de 29 d'octubre del
1996).

 RGE núm. 5446/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a modificació de l'article 12 del Decret 38/1985, de 16 de maig, de
creació de la Comissió Balear de Medi Ambient. (Mesa de 30
d'octubre del 1996).

Palma, a 30 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, els Grups
Parlamentaris Mixt, d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
Nacionalista-PSM, Socialista i Popular presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Tenint en compte les resolucions del Parlament Europeu
referents al conflicte de Burundi, i d'una manera especial la del 19
d'octubre del 1996.

Consternat pel cop d'estat militar perpetrat el 25 de juliol
del 1996 contra el Govern legítim de Burundi -sorgit del consens
entre els diferents partits polítics, a través de la Convenció
Governamental del 10 d'octubre del 1994- i el seu president,
Sylvestre Ntibantunganya.

Insistint en el caràcter totalment il•legal del règim de
Pierre Buyoya i denunciant la manera com accedí al poder, atès que
l'ordre democràtic mai no podrà arrelar-se a Burundi per mitjà de la
usurpació ni l'exercici il•legal del poder.

Denunciant la coerció permanent sobre el president
legítim del Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, a través de la qual
els enemics de la democràcia han intentat obstruir la tasca política
de dirigir el país.

Terroritzats per l'episodi mortal de Gitega del 9 de
setembre, durant el qual l'arquebisbe de Burundi, monsenyor
Joachim Ruhuna, tan lligat a Mallorca des dels anys 60, fou
assassinat juntament amb altres persones indefenses.

Recordant que des de l'any 1993 hi ha hagut molts
d'assassinats selectius, entre els quals es poden ja comptabilitzar una
vintena de diputats de l'Assemblea Nacional burundesa, vuit
governadors i trenta-tres batles.
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Alarmat per les múltiples crides dirigides a la població
perquè es prepari per a la guerra i s'entreni per aprendre a usar les
armes i, alhora, per la manca de mecanismes de protecció i
seguretat de la població civil indefensa, els quals, si fossin creats,
permetrien evitar que la esmentada població se sentís temptada a
recórrer a l'autodefensa, atès el clima d'inseguretat que regna
actualment dins el país.

Horroritzat per l'agreujament de les condicions de
seguretat dins el conjunt del país i per les matances
indiscriminades de la població civil indefensa, les quals, en
comptes de disminuir, estan augmentant de forma accelerada.

Sumant-se als esforços desenvolupats per l'expresident
tanzanià Julius K. Nyerere, en el marc de les reunions de Mwanza
i d'Arusha.

Remarcant que és un deure de les institucions polítiques
internacionals contribuir, dins la regió dels Grans Llacs i arreu del
món, a l'establiment o a la consolidació , en el seu cas,
d'institucions legítimes i democràtiques que garanteixin la pau i la
reconciliació nacional dins els diferents països del planeta.

Lamentant el silenci i la passivitat de moltes de les
esmentades institucions internacionals, que ni han reaccionat a
temps ni han emprat tots els mitjans al seu abast per tal d'evitar
l'increment de la violència a Burundi i per comminar d'una vegada
per a sempre el tan anunciat i denunciat genocidi en marxa des de
fa temps dins aquell país.

Reafirmant el seu compromís irrevocable envers la
democràcia, els drets humans, els drets del pobles i la dignitat de
la persona humana, com a condició necessària per poder resoldre
els conflictes actuals i els potencials, tant dins la regió dels Grans
Llacs Africans com arreu del món.

Profundament preocupat per la partida de Burundi de les
diferents organitzacions intergovernamentals i no governamentals
per motius de seguretat, atès que això deixa la població civil sense
testimonis objectius de les violacions dels drets humans.

El Parlament de les Illes Balears

1.- Denuncia la violació dels Drets dels Pobles i de les
Lleis burundeses pel cop d'estat militar perpetrat a Burundi per les
forces armades, en connivència amb el que els usurpadors
anomenen "les forces vives" de la nació.

2.- Condemna l'esmentat cop de forma inequívoca i
denuncia l'abandó de l'Estat de Dret a Burundi, com un nou intent
desencoratjador de substituir la voluntat popular per la força de les
armes.

3.- Denuncia també el procés continu de desestabilització
de les institucions legítimes de Burundi, que ha estat utilitzat per
justificar el cop i per fer oblidar a les persones honestes el procés
del cop del 21 d'octubre del 1993, l'execució del qual s'intentà
culminar el 25 de juliol del 1996.

4.- Demana el restabliment d'un règim democràtic que
sorgeixi de la modificació de la composició dels grans cossos de
l'estat, segons un calendari susceptible de retornar la confiança al
conjunt de la població burundesa.

5.- Demana insistentment que es constitueixi una força
interafricana de manteniment de la pau, immediatament
mobilitzable, que compti amb el suport logístic de l'Organització de
les Nacions Unides -ONU- susceptible d'evitar l'aparició de
matances i que pugui interposar-se amb la finalitat de poder imposar
negociacions immediates entre les parts implicades.

6.- Felicita l'Assemblea parlamentària paritària ACP/UE
per la fermesa mostrada contra el règim dictatorial de Pierre Buyoya
i pel suport a les sancions imposades a Burundi pels països africans.

7.- Celebra la decisió presa amb un coratge inaudit pels
caps d'Estat dels països africans de Kènia, Uganda, Zàmbia i
Rwanda i pels caps dels Governs d'Etiòpia i Zaire, els quals, malgrat
les fortes pressions en sentit contrari per part d'enviats de potències
occidentals, després d'haver estat capaços d'unificar, per mitjà de
l'Organització de la Unitat Africana -OUA- els seus criteris en el
moment de condemnar amb una actitud clara i de forma inequívoca
el cop d'estat i de decretar el bloqueig econòmic, es comprometeren
el dia 12 d'octubre del 1996, a Arusha, a mantenir les esmentades
sancions sobre Burundi fins que es retorni a la legalitat, fixant fins
i tot el termini màxim d'un mes perquè arribin a un acord de pau les
diferents parts implicades en el conflicte.

8.- Demana que s'ordeni d'immediat l'obertura d'una
investigació imparcial sobre l'assassinat de monsenyor Joachim
Ruhuna i que els que l'assassinaren i també les persones inculpades
en l'informe de la Comissió d'Investigació sobre l'assassinat, l'any
1993, del president Ndadaye siguin posades sense tardança en mans
de la justícia, com una prova inequívoca d'un desig real de lluitar
contra la impunitat que està sens dubte a la base d'aquest conflicte.

9.- Dóna suport de forma incondicional als membres de
les institucions legítimes de Burundi que ni han dimitit ni han
renunciat a les seves responsabilitats polítiques.

10.- Manifesta la necessitat imperiosa d'exigir als colpistes
el retorn immediat a l'Estat de Dret tal com fou definit a la
declaració de Carcassonne del 20 de març del 1995 i a la legitimitat,
mitjançant el restabliment incondicional de la Constitució que es
donà al poble burundès en exercici de la sobirania popular, la qual,
segons l'article 2 d'aquesta "no se la pot atribuir ni una part del
poble, ni cap individu en particular", per la qual s'ha de regir
l'Assemblea Nacional, que fou elegida l'any 1993 per a un mandat
de cinc anys, i d'acord amb la qual han d'actuar els partits polítics
perquè puguin garantir a tota la població burundesa, tal com preveu
l'article 55 de la seva constitució, l'exercici del dret fonamental de
participar en la vida política del país.

11- Denuncia, com una altra forma de confondre la
comunitat internacional, el Decret-Llei núm 1/001/96 del
comandant Pierre Buyoya sobre el "restabliment de l'Assemblea
Nacional, dels partits polítics i de les associacions amb vocació
política", i la supressió de la immunitat parlamentària a través de
l'article 90 de l'esmentat Decret-Llei, que autoritza l'arrest fins i tot
arbitrari, d'un parlamentari.
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12.- Condemna amb fermesa, com una provocació i
crida a la guerra, les maniobres que obliguen els estudiants de
secundària i de la universitat a integrar-se com a soldats a l'exèrcit.

13.- Condemna el doble llenguatge d'aquelles instàncies
o països occidentals que, mentre condemnen oficialment el cop
d'estat, accepten de fet el dictador com una solució per a Burundi,
fent, fins i tot, pressió sobre els països dels Grans Llacs perquè
acceptin alleugerir o aixecar l'embargament, tancant els ulls
davant els assassinats de milers i milers de persones indefenses,
assassinats que s'han quasi triplicat des del cop d'estat a l'interior
del país.

14.- Encoratja els països africans i el mediador en el
conflicte burundès, l'expresident tanzanià  Julius K. Nyerere, que
han donat fins al present davant tot el món una lliçó inaudita
d'unitat i de respecte a la sobirania popular, perquè es mantinguin
forts davant les dificultats i les pressions, vinguin d'on vinguin, i
es mantinguin ferms en les seves lloables posicions contra el
règim il•legal del comandant P. Buyoya, sabent que ells estan
escrivint una bella pàgina en la història d'Àfrica i que no poden
decebre els que arreu del món treballen per la pau i el respecte
dels drets humans.

15.- Exigeix de forma contundent i inequívoca que
l'embargament econòmic sigui ampliat a armes i municions, no
només a Burundi, sinó també a tota la regió dels Grans Llacs.

16.- Demana a les institucions europees competents i als
estats membres de la Unió Europea:

a) que reafirmin, avui més que mai, el seu suport total a
la tasca de mediació de l'expresident tanzanià Julius K. Nyerere,
per solidaritat amb els països africans i amb la finalitat d'evitar un
conflicte regional de dimensions imprevisibles en el cor d'Àfrica,
per tal que el senyor Nyerere pugui obtenir els recursos logístics,
humans, materials, polítics i diplomàtics que permetin garantir
l'eficàcia del seu mandat d'ajuda al poble burundès i de recerca
d'una solució política estable que permeti un pacte de cohabitació
en pau;

b) que es creï al costat del Mestre Nyerere un Consell de
Notables o d'experts internacionals, reconeguts a nivell mundial
per la seva experiència en pacificació i mediació, acceptats per les
diferents parts implicades en el conflicte, per tal que l'aconsellin
en la seva difícil tasca de mediació i l'encoratgin i li donin suport
davant les pressions que està rebent en aquests moments tan
difícils;

c) que s'habilitin tots els mitjans necessaris per exigir
l'obertura immediata de negociacions que reuneixin totes les parts
implicades, dins un esperit de sinceritat, en presència
d'observadors internacionals i sense cap tipus d'exclusió, amb
l'única condició que els que hi participin abandonin, si s'escau, les
armes i renunciïn a tota classe de suport a la lluita armada, amb la
finalitat de consolidar a Burundi l'Estat de Dret;

d) que es garanteixi la seguretat de la població indefensa
i de les persones compromeses en el procés de pau, i d'una manera
especial la d'aquells que s'han atrevit a abandonar les ambaixades i
les del president legítim de Burundi, que està encara com
empresonat, sense llibertat d'expressió, dins l'ambaixada dels Estats
Units a Burundi;

e) que s'animi les parts negociadores perquè es posin en
marxa els mecanismes que permetin la inhabilitació política
d'aquells que es neguin a participar en les negociacions de pau.

f) que donin suport, i els encoratgin,

- als burundesos que treballen per la pau i el respecte dels
drets humans, amb la finalitat que no se sentin sols en front dels
usurpadors dels poder legítim;

- a les organitzacions i les personalitats d'arreu del món
que es preocupen pels esdeveniments dramàtics de Burundi i de la
regió dels Grans Llacs i els segueixen, perquè no es deixin vèncer
pel fatalisme ni arribin a la conclusió que no hi ha res a fer pels
països d'aquella regió;

- a les organitzacions compromeses en la prevenció activa
de conflictes, perquè no es desanimin en la seva difícil tasca de
denunciar i fer pressió per evitar els conflictes.

17.- I acorda de traslladar la present resolució al Consell
de Ministres de la Unió Europea, al Secretari General de
l'Organització de la Unió Africana, al president del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides, als caps d'Estat de Tanzània,
d'Uganda, de Kènia, de Zaire, d'Etiòpia, de Mali, de Zàmbia i de
Rwanda, al president legítim de Burundi, Sr. Sylvestre
Ntibantunganya, al secretari general de l'Organització de les
Nacions Unides, al director general de la UNESCO, a l'alt comissari
per als Drets Humans de les Nacions Unides, al Sr. Julius K.
Nyerere i al Govern de l'Estat espanyol.

Palma, a 24 d'octubre del 1996.
Els portaveus:
Maria Antònia Munar i Riutort (GP Mixt)
Eberhard Grosske i Fiol (GP d'Esquerra Unida de les Illes

Balears)
Pere Sampol i Mas (GP Nacionalista-PSM)
J. Francesc Triay i Llopis (GP Socialista)
Maria Salom i Coll (GP Popular)

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.

Pel Decret 38/1985, de 16 de maig, es va crear la
C.B.M.A.

A l'article 1r. es diu: "Es crea la Comissió Balear de Medi
Ambient que ha de tenir a càrrec seu l'elaboració de propostes
tendents a adoptar i desenvolupar una política integrada de defensa,
ordenació i millora del medi ambient dins l'àmbit territorial de les
Illes Balears, amb la participació dels diferents organismes
competents en la matèria".

A l'article 3r. es diu que en el desenvolupament de les
funcions que té encomanades, correspon a la C.B.M.A.: "recollir i
analitzar les aspiracions socials i d'entitats científiques sobre temes
de medi ambient i promoure la creació d'una consciència pública en
la matèria".

A l'article 9è. es diu: "Constitueixen el Ple de la
C.B.M.A., a més del president, el vicepresident i el secretari, els
membres següents -entre d'altres-: fins a sis membres a designar el
president entre persones i entitats de prestigi reconegut en el camp
de l'ecologia i el medi ambient".

Pel Decret 51/1988, de 12 de maig, es reestructura la
C.B.M.A. i en la seva exposició de motius es diu que "atès que el
Ple del Parlament, a la sessió de dia 15 d'abril del 1988, aprovà una
resolució en la qual demanava que les entitats de conservació de la
naturalesa participassin a la Comissió esmentada", a l'article 1r.
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d'aquest decret es diu: "Es modifica l'article 9è. del Decret
38/1985, de 16 de maig, de creació de la C.B.M.A. en el sentit
d'afegir-hi un representant de cada entitat per a la conservació de
la naturalesa declarada d'utilitat pública i radicada a l'àmbit de la
CAIB".

Atès que "el Ple de la C.B.M.A. s'ha de reunir amb
caràcter ordinari una vegada a l'any" -art. 11- i la "Comissió
Permanent s'ha de reunir amb caràcter ordinari una vegada al mes"
-art.14.

Atès que el pes més efectiu de la feina de la C.B.M.A.
-en compliment de l'esperit i la lletra d'allò que es diu a l'article 1r.
del Decret 38/1985, de 16 de maig, pel qual es creava la
C.B.M.A.- resideix en la Comissió Permanent de la C.B.M.A.

Atès que la composició de la Comissió Permanent queda
coixa sense la presència d'un representant de les entitats per a la
conservació de la naturalesa declarada d'utilitat pública i radicada
a l'àmbit de la CAIB.

L'aportació d'aquestes entitats és fonamental per
l'equilibri dels nostres recursos naturals i pel funcionament
equitatiu i racional de la Comissió Permanent de la C.B.M.A.,
aportant noves perspectives fins ara no contemplades a la mateixa.

És per tot això que el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent Proposició no de Llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a modificar, abans de tres mesos, la
composició dels membres integrants de la Comissió Permanent de
la Comissió Balear de Medi Ambient regulada per l'article 12 del
Decret 38/1985, de 16 de maig, en el sentit d'incloure en el sí de
la mateixa un representant de les associacions de conservació de
la naturalesa de les Illes Balears, de reconegut prestigi i declarada
d'utilitat pública.

Eivissa, 25 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 5397/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a retallada en el nombre de treballadors de la
companyia Transmediterranea, amb sol•licitud de tramitació davant
comissió (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5412/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a seguiment de l'escull artificial
instal•lat a Sa Punta Prima (Sant Lluís), amb sol•licitud de tramitació
davant comissió (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5413/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a finançament de la contractació
de la piscina municipal de Ciutadella per part del Govern balear,
amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 30 d'octubre
del 1996).

 RGE núm. 5414/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a oficialitat de la llengua catalana
en la Universiada de Palma de Mallorca del 1999, amb sol•licitud de
tramitació davant comissió (Mesa de 30 d'octubre del 1996).

 RGE núm. 5415/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a reconeixement dels esports Joc
de la bolla i Joc maonès com a modalitats esportives autòctones de
les Illes Balears, amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa
de 30 d'octubre del 1996).

Palma, a 30 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 comissió.

El president de la companyia Transmediterranea, Josep
Maria Trias de Bes, va anunciar el passat dia 9 d'octubre al Congrés
de Diputats que, dins el Pla Estratègic de l'empresa -i abans de
procedir a la seva privatització- es contemplaria una important
reducció en el seu nombre de treballadors. Concretament, va afirmar
que, amb la màxima urgència, la plantilla hauria de veure's reduïda
en 300 treballadors, la qual cosa suposa un 15% del total.

Per raons òbvies, les Illes Balears concentren una part
molt important del total de treballadors de la companyia
Transmediterranea, la qual cosa fa pensar que la nostra comunitat
sigui de les més afectades -si no la que més- pels plans de reducció
de personal. A banda de l'evident perjudici per als treballadors
directament afectats, cal no oblidar, així mateix, l'empitjorament en
la qualitat del servei prestat als usuaris que una mesura d'aquestes
característiques ocasionaria. En el cas de les Balears, aquesta encara
resultaria menys comprensible, tot tenint en compte que, segons han
reconegut en diverses ocasions responsables de la
Transmediterranea, les línies que uneixen les Illes i la Península són
unes de les més rendibles de la companyia.
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El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM considera, en
definitiva, que l'únic beneficiari per aquesta reducció de plantilla
de la companyia Transmediterranea resultarà ser el futur
comprador de l'empresa. Per contra, els seus treballadors i usuaris
-entre els quals els pertanyents a les Illes Balears hi tenen un
importantíssim pes específic- en resultaran, amb molta diferència,
els principals perjudicats.

Per tot això, el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent Proposició no de Llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
absolut desacord davant les mesures anunciades pel president de
Transmediterranea referents a una retallada del 15% en el nombre
de treballadors de la companyia, i davant qualsevol altra mesura
similar que es pugui contemplar en el seu Pla Estratègic.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a que renunciï a la mesura consistent en retallar en un 15%
el nombre de treballadors de la companyia Transmediterranea, així
com a qualsevol mesura similar que es pugui contemplar en el Pla
Estratègic de l'esmentada empresa.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central perquè, en cas de procedir a la privatització de la
companyia Transmediterranea, s'introdueixin entre les condicions
de compra les garanties necessàries a fi de garantir als treballadors
actuals de l'empresa el manteniment dels seus llocs de feina.

Palma, a 24 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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Exposició de motius:

Atès que el 30 de juliol del 1991 el Govern balear
procedí a la instal•lació de l'escull artificial de Punta Prima-Illa de
l'Aire -Sant Lluís- i que des de llavors l'únic seguiment que se n'ha
fet ha estat una filmació en video l'any 1992.

Atès que altres esculls artificials instal•lats pel Govern
balear a altres indrets del litoral balear sí que són objecte de
seguiment.

Atès que està pendent la instal•lació de dos altres esculls
artificials a l'illa de Menorca, concretament a Fornells i a
Ciutadella, i que consideram d'interès que abans s'hagi fet
l'avaluació dels resultats de l'escull instal•lat fa cinc anys a Sant
Lluís.

És per tot això que presentam la següent Proposició no
de Llei:

El Parlament de les Illes Balear insta el Govern a
elaborar un estudi-informe d'avaluació dels resultats obtinguts
amb la instal•lació de l'escull artificial Punta Prima-Illa de l'Aire
i presentar-lo als grups parlamentaris i als grups polítics del
Consell Insular de Menorca, per al seu coneixement i valoració.

Palma, a 23 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Exposició de motius:

Atès que en resposta del conseller d'Educació, Cultura i
Esports del Govern balear, l'Hble. Sr. Joan Flaquer, a pregunta
relativa al compromís del Govern balear de finançar una part de les
obres de construcció i equipament de la piscina municipal de
Ciutadella, en la qual es manifesta que no es preveu l'aportació de
cap partida ja que la responsabilitat en aquesta matèria és exclusiva
del consell insular.

Atès que en la mateixa resposta el conseller d'Educació,
Cultura i Esports indica que l'única possibilitat de finançament és
que la piscina entràs en el Pla d'instal•lacions per a la celebració de
la Universiada '99, la qual cosa és altament improbable.

Atès que la celebració de la Universiada significarà la
inversió de 2.400 milions de pessetes, en previsió inicial, en
instal•lacions esportives a Mallorca durant el període 1997-1999.

Atès que el mateix President de la CAIB va comprometre,
segons afirma l'alcaldesa de Ciutadella, verbalment, la participació
del Govern balear en el finançament parcial de la segona fase de
construcció de la piscina municipal de Ciutadella, en una quantitat
que s'ha xifrat no inferior a 25 milions de pessetes.

Presentam la següent Proposició no de Llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
complir amb els compromisos adquirits davant els representants de
la corporació municipal de Ciutadella i, en conseqüència, a
incorporar en els pressuposts per al 1997 la partida necessària per
ajudar al finançament de les obres de construcció i equipament de
la piscina municipal de Ciutadella.

Palma, a 22 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Atès que la Universiada de Palma de Mallorca del 1999
serà un esdeveniment esportiu que tindrà una projecció
informativa internacional.

Atès que la Comunitat Autònoma assigna importants
recursos econòmics a la celebració de l'esdeveniment i, igualment,
participa activament en la seva preparació.

Atès que el Govern balear és el primer interessat en fer
complir la Llei de Normalització lingüística quant a l'ús oficial i
social de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.

Atès que els fets de transcendència internacional són
també focus de projecció de la realitat cultural i lingüística d'un
país.

És per tot això que el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta la següent Proposició no de
Llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a assegurar la presència de la llengua
catalana en tot el material publicitari i comunicacional que s'editi
en el període de preparació de la Universiada de Palma de
Mallorca.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a assegurar la presència de la llengua
catalana en el mateix nivell d'ús que les altres llengües oficials
durant la celebració de la Universiada de Palma de Mallorca.

Es Castell, a 14 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

El Govern balear, en resposta escrita, ha manifestat que
les modalitats esportives que considera autòctones i pròpies de les
Illes Balears són el tir de fona i el trot.

D'acord amb la Llei de l'Esport balear, el Govern balear
té el deure de promoure la recuperació, manteniment i
desenvolupament de les modalitats esportives autòctones de les
Illes Balears.

És per això que el Govern balear dedica anualment
ajudes econòmiques i materials per al sosteniment d'aquests
esports. 

A Menorca també existeixen modalitats esportives
pròpies, antigues i en perill de desaparició, que consideram que
reuneixen tots els requisits per a ser considerades autòctones i per
rebre, en conseqüència, les ajudes que distribueix el Govern balear.
Es tracta del joc maonès i el joc de la bolla.

És per aquest motiu que presentam la següent Proposició
no de Llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
perquè consideri les modalitats esportives conegudes com a joc
maonès i joc de la bolla com autòctones pròpies de les Illes Balears
i hi destini les ajudes necessàries per a la seva recuperació,
manteniment i desenvolupament.

Palma, a 23 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 5455/96, del 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 30 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 el projecte del decret regulador de
la segona activitat de les policies locals de Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

3996/96, relativa a rebuig als comentaris del diputat Hble. Sr.
Gabriel Cañellas i Fons sobre l'assassinat de la Sra. Margalida
Fiol Gelabert. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 d'octubre del 1996, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
5489/96, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual es retira la proposició no de llei de referència, publicada al
BOPIB núm 54, d'1 d'agost del 1996.

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

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

4433/96, relativa al manteniment dels enllaços aeris directes
d'Iberia entre Palma i Londres, Frankfurt i Paris. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 d'octubre del 1996, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
5381/96, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual es retira la proposició no de llei de referència, publicada al
BOPIB núm 63, de 13 de setembre del 1996.

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

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

3797/96, relativa a unions de fet. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 d'octubre del 1996, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
5398/96, presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
mitjançant el qual es retira la proposició no de llei de referència,
publicada al BOPIB núm 51, de 22 de juliol del 1996.

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

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a canvi de tramitació per a la Proposició no de llei

RGE núm. 5225/96, relativa a 1996 Any internacional per a
l'eradicació de la pobresa. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 d'octubre del 1996, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
5383/96, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se sol•licita que la proposició no de llei de referència, publicada
al BOPIB núm 68, de 17 d'octubre del 1996, sigui tramitada davant
comissió.

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