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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Interpel•lació RGE núm.
4341/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a normalització lingüística a l'Administració a
Justícia de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 4926/96,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a si està d'acord el Govern a no reformar el
Decret de la ITV amb la finalitat d'aconseguir d'aquesta manera la
ruptura del pacte de Govern del Consell de Mallorca. (BOPIB 66 de
4 d'octubre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Presidència.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Josep Ramon
Balanzat i Torres del G.P. Mixt, Hble Sr. Damià Pons i Pons del
G.P. Nacionalista-PSM, Hble Sr. Andreu Crespí i Plaza del G.P.
Socialista i Hble Sr. Simó Gornés i Hachero del G.P. Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Josep
Ignaci Portella i Coll i Joan Flaquer i Riutort.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 4 de novembre de 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 4927/96,
de l'Hble. Sra. Diputada Miriam Muñoz i Laso de la Vega, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a campanyes de promoció i difusió
de la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears. (BOPIB 66 de 4
d'octubre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum.

Ordre de Publicació

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Interpel•lació
RGE núm. 4434/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gestió del POOT de l'illa de Mallorca.
Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sra. Maria Antònia
Munar i Riutort del G.P. Mixt, Hble Sra. Margalida Thomàs i
Andreu, del G.P. d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Hble Sr.
Antoni Sansó i Servera del G.P. Nacionalista-PSM i Hble Sr. Carles
Felip Cañellas i Fons del G.P. Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Francesc
Quetglas i Rosanes i José M. González i Ortea.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 4 de novembre de 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

1931

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 4931/96,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a solució a la llista d'espera per
accedir a la teràpia amb metadona. (BOPIB 66 de 4 d'octubre del
1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1932
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

H)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
4709/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Maria Bover i Nicolau,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a l'elaboració
del Decrets de mínims de l'àrea curricular en llengua catalana.
(BOPIB 66 de 4 d'octubre del 1996).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 4960/96,
de l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inversions del Govern central en
el Pla de modernització del comerç. (BOPIB 67 de 11 d'octubre del
1996).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

I)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
4778/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
guardes de caça. (BOPIB 66 de 4 d'octubre del 1996).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 4779/96,
de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a codi
ètic del Govern autònom. (BOPIB 66 de 4 d'octubre del 1996).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del territori i Litoral.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

F)

J)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
4934/96, de l'Hble. Sr. Diputada Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a criteris i partida del pressupost
amb la qual es té previst pagar la inversió de 96 milions de pessetes
signat amb l'ajuntament de Manacor (BOPIB 66 de 4 d'octubre del
1996).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 4929/96,
de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inici del curs al conservatori de Música. (BOPIB
66 de 4 d'octubre del 1996).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
4959/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a obres de la infraestructura de
desguàs de la ciutat d'Eivissa. (BOPIB 67 de 11 d'octubre del
1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
4932/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motiu de
l'endarreriment que sofreix la creació del centre de salut de Santa
Eulàlia. (BOPIB 66 de 4 d'octubre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Consum.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4722/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a motiu pel qual s'adquirí
el solar anomenat "Sa Casa Nova". (BOPIB 66 de 4 d'octubre del
1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria.

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4924/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament de les activitats
de la fundació Antonio Maura. (BOPIB 66 de 4 d'octubre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4933/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions que s'han
realitzat des del mes de maig en matèria agroalimentària. (BOPIB
66 de 4 d'octubre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4930/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa que el concurs de trasllat de
funcionaris pugui ser utilitzat com un element de normalització
lingüística. (BOPIB 66 de 4 d'octubre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Funció
Pública i Interior.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4876/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a perceptor de les
subvencions concedides a la "Agrupación Forestal del
Mediterráneo". (BOPIB 66 de 4 d'octubre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

Q)

B)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4925/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova taxa
aeroportuària. (BOPIB 66 de 4 d'octubre del 1996).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 8 d'octubre del 1996, rebutjà la Proposició no de
Llei, RGE núm. 2592/96 del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a regular l'adquisició del certificat de capacitació per fer
l'ensenyament en llengua catalana. (BOPIB núm. 41 de 13 de maig
del 1996).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 8 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4877/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a problemes que
impedeixen la continuació de les obres en estacions de tren. (BOPIB
66 de 4 d'octubre del 1996).

1.4. INFORMACIÓ

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Foment.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la Pregunta RGE núm. 4682/96.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 8 d'octubre del 1996, el diputat Hble. Sr. Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, retirà la pregunta
de referència, relativa a inversió de la baixa corresponent al
poliesportiu d'Es Mercadal, publicada al BOPIB núm. 65, de 17 de
setembre del 1996.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 8 d'octubre del 1996, rebutjà la Proposició no de Llei,
RGE núm. 2124/96 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a projecte de llei de carreteres paisatgístiques
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 37 de 22 d'abril del 1996).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a presa en consideració de l'escrit RGE núm.
4001/96, presentat per la Comissió Tècnica Interinsular, relatiu a
proposta d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'ordenació turística.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 8 d'octubre del 1996, prengué en consideració d'escrit de
referència per 29 vots a favor, 28 en contra i cap abstenció.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

C)
Relativa a rebuig de les propostes de creació d'una
comissió no permanent d'investigació sobre la compra de l'edifici
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca (RGE núms. 4487/96 i
4376/96.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 8 d'octubre del 1996, debaté conjuntament les
dues propostes de referència, presentades pels Grups Parlamentaris
Nacionalista-PSM i d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
respectivament. Ambdues propostes foren rebutjades per 28 vots a
favor, 29 en contra i cap abstenció.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
D)
Relativa a retirada de la Pregunta RGE núm. 4875/96.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 8 d'octubre del 1996, el diputat Hble. Sr. Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, retirà la
pregunta de referència, relativa a representant legal de la
"Agrupación Forestal del Mediterráneo", publicada al BOPIB núm.
66, de 4 d'octubre del 1996.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de novembre del 1996, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 5517/96, sobre taxes per a inspeccions i controls sanitaris
oficials de carns fresques.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent al de la
seva publicació, per presentar davant la Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts , esmenes al projecte esmentat, el text del
qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 26 de
novembre, a les 13 hores.
Palma, a 6 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, secretària del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
CERTIFIC

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

42.- Avantprojecte de llei de taxes per a inspeccions i
controls sanitaris oficials de carns fresques.
A proposta del conseller de Sanitat i Consum, el Consell
de Govern adopta el següent acord:

1.5. COMPAREIXENCES

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de taxes per a inspeccions i
controls sanitaris oficials de carns fresques.

Ordre de Publicació

Segon. Remetre el projecte de llei al Parlament de les Illes Balears
per a la tramitació parlamentària, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament de la Cambra."

A)
Relativa a compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda per tal d'informar del nou sistema de
finançament autonòmic de la CAIB.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'hoprabaixa de dia 8 d'octubre del 1996, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda que
informà sobre el tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 16 d'octubre del 1996.
La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Jaume Matas i Palou.
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A)
PROJECTE DE LLEI DE TAXES
PER A INSPECCIONS I CONTROLS SANITARIS
OFICIALS DE CARNS FRESQUES
Exposició de motius
La Directiva del Consell de la Comunitat Europea
93/118/CE, de 22 de desembre de 1993, per la qual es modifica la
Directiva 85/73/CEE del Consell, relativa al finançament de les
inspeccions i controls veterinaris dels productes d'origen animal
contemplats a l*Annex A de la Directiva 89/662/CEE, i en la
Directiva 90/675/CEE, estableix que els estats membres fixaran
les taxes a percebre per les inspeccions i controls sanitaris de
carns fresques i de carns d*aus de corral, en funció dels nivells que
estableix la pròpia Directiva.
En virtut del que estableix i considerant que la darrera
finalitat de l*esmentada normativa comunitària persegueix tres
objectius fonamentals:

També s*ha de tenir present que segons estableix
l*esmentada Directiva 93/118/CEE, les reduccions que en aquest cas
es poguessin establir en la normativa pròpia dels diferents estats
membres, no podran donar lloc, en cap cas, a disminucions
superiors al 55% dels nivells de les taxes que fixa el Capítol I de
l*Annex de la Directiva 93/118/CE del Consell.
S*ha d*afegir a tot això que, en aquells casos
d*establiments que realitzen diverses operacions o cadenes de
producció, si la taxa percebuda a l*escorxador cobreix la totalitat de
les despeses d*inspecció corresponents al conjunt de totes aquestes,
no es percebrà cap altra taxa a la sala d*especejament ni en el
magatzem frigorífic.
Igualment a l*esmentada Directiva 93/118/CEE s*estableix
com a límit de referència el total de costs reals de la inspecció,
precepte que concorda amb el que disposa el núm. 3 de l*article 7
de la LOFCA, així com en el número 1 de l*article 19 de la Llei
8/1989, de 13 d*abril, de taxes i preus públics.

b) Mantenir la lliure circulació de productes dins la
Comunitat, en base a unes garanties similars, tant per al consum
nacional dels productes comercialitzats en el mercat interior de
cada estat membre, com per als procedents de tercers estats.

En virtut del que antecedeix i en base a la facultat
d*aquesta Comunitat per a l*establiment de taxes, determinada en
els articles 133 i 157 de la Constitució, article 7 de la Llei Orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats
autònomes, i els articles 57 i 58 de l*Estatut d*Autonomia de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la present Llei té per
objecte l*establiment de la taxa d*inspeccions i controls sanitaris de
carns fresques i carns d*aus de corral, que substitueix la totalitat dels
diferents gravàmens que es perceben per aquest concepte.

c) Evitar distorsions en la competència dels diferents
productes sotmesos a les regles d*organització comuna dels
mercats.

Capítol únic.- Taxes per inspeccions i controls sanitaris oficials de
carns fresques

a) Garantir una protecció sanitària uniforme del
consumidor en tot el que fa referència a la qualitat del producte.

Davant tot això, sorgeix la necessitat d*adoptar les
mesures legals adequades per donar compliment a la Directiva
comunitària en ordre a les finalitats perseguides.
Ara bé, si es té en compte que d*acord amb el que
disposa el número 2 de l*article 7 de la Llei Orgànica de
Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA) 8/1980, de
22 de setembre, les taxes sanitàries que graven la inspecció de
carns fresques tenen la consideració de tributs propis de les
comunitats, com a conseqüència de les transferències dels serveis
realitzades en virtut del que preveuen els distints Estatuts
d*Autonomia, la finalitat d*aquesta norma és la de donar
compliment al compromís comú d*aplicar l*esmentada Directiva
en funció d*uns criteris homogenis establerts per a tot el territori
nacional.
Per això, serà necessari tenir en compte que
l*harmonització de la inspecció veterinària s*ha donat després de
l*entrada en vigor, el 13 de març de 1993, del Reial Decret
147/1993, de 29 de gener, pel qual s*estableixen les condicions de
producció i comercialització de carns fresques; del Reial Decret
1543/1994, de 8 de juliol, regulador dels requisits aplicables a la
producció i comercialització de carn de conill domèstic i de caça
de granja, i que així mateix, en el cas de les aus, el Reial Decret
2087/1994, de 20 d*octubre, pel qual s*estableixen les condicions
sanitàries de producció i comercialització de carns fresques d*aus
de corral, ha aplicat la Directiva 92/116/CEE.

Article 1.- Objecte del tribut
La taxa grava la inspecció i control sanitari de carns
fresques i s*exigirà a partir de l*entrada en vigor de la Llei.
Per aquest motiu el tribut es denominarà d*ara endavant
“Taxa d*inspecció i control sanitari de carns fresques”, i substituirà
la totalitat dels diferents gravàmens que es perceben per aquest
mateix concepte.
Aquest control i inspecció serà el realitzat pels tècnics
facultatius en les següents fases de producció:
* Sacrifici d*animals
* Especejament de les canals
* Operacions d*emmagatzematge de carns fresques per al
consum humà.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d*aquesta taxa la prestació de
les activitats realitzades per l*Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per a preservar la salut pública
mitjançant la pràctica d*inspeccions i controls sanitaris d*animals i
les seves carns fresques destinades al consum i efectuades pels
facultatius dels serveis corresponents, tant en els locals o
establiments de dipòsit, escorxador o manipulació, situats en el
territori de la Comunitat, com a la resta de controls i anàlisis
realitzats en els centres habilitats a l*efecte.
A efectes de l*exacció del tribut, les activitats d*inspecció
i control sanitari que s*inclouen dins el fet imposable es cataloguen
de la següent manera:
* Inspeccions i controls sanitaris ante mortem per a
l*obtenció de carns fresques de bestiar boví, porcí, oví i cabrum,
solípedes/èquids i aus de corral, conills i caça de cria.
* Inspeccions i controls sanitaris post mortem dels animals
sacrificats per a l*obtenció de les mateixes carns fresques.
* Inspeccions i controls sanitaris de les operacions
d*especejament de carns fresques.
* Investigació de residus en els animals i les carns
fresques en la forma prevista per la normativa vigent.
* Certificat d*inspecció sanitària, quan sigui necessari.
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* El control i estampillat de les canals, els caps, les
llengües, els cors, els pulmons i els fetges i d*altres vísceres i
despulles destinades al consum humà, així com la marcada o
marcatge de les peces obtingudes a les sales d*especejament.
* Operacions d*emmagatzematge de carns fresques per
al consum humà des del moment en què així s*estableixi, excepte
les relatives a petites quantitats realitzades en locals destinats a la
venda als consumidors finals.
Article 3.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa, en qualitat de
contribuents, les persones físiques o jurídiques que sol.licitin la
prestació dels serveis o aquells per als quals es realitzin les
operacions de sacrifici, especejament o emmagatzematge, descrits
a l*article anterior.
Estan obligats al pagament de l*impost en qualitat de
substituts del contribuent:
* En el cas de les taxes relatives a les inspeccions i
controls sanitaris oficials ante mortem i post mortem dels animals
sacrificats, investigació de residus i estampillat de canals i caps,
llengües i vísceres destinades al consum humà, els propietaris i
empreses explotadores dels escorxadors o llocs de sacrifici ja
siguin persones físiques o jurídiques.
* Quant a les taxes relatives al control de les operacions
d*especejament:
a) Les mateixes persones determinades en el paràgraf
anterior quan les operacions d*especejament es realitzin en el
mateix escorxador.
b) Les persones físiques o jurídiques propietàries
d*establiments dedicats a l*operació d*especejament de forma
independent, a la resta de casos.
I pel que fa a les taxes relatives a control
d*emmagatzematge, des del moment en què es fixin, les persones
físiques o jurídiques propietàries de les esmentades instal.lacions
d*emmagatzematge.
En tot cas tendran igualment la condició de subjectes
passius, les herències jacents, comunitats de béns i d*altres entitats
que, amb manca de personalitat jurídica, constitueixin una unitat
econòmica o un patrimoni separat susceptible d*imposició.
Els substituts del contribuent carregaran l*import de la
taxa a la factura i es procedirà posteriorment a l*ingrés a favor de
la Comunitat Autònoma, en la forma que reglamentàriament
s*estableixi.
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Article 4.- Responsables de la percepció del tribut.
Seran responsables subsidiaris, en els supòsits i a l*abast
previst a l*article 40 de la Llei General Tributària, els
administradors de les societats i síndics, interventors o liquidadors
de fallides, concursos, societats i entitats en general que es dediquin
a les activitats la inspecció i control de les quals generen la
meritació del tribut.
Igualment seran responsables subsidiaris els titulars del
comerç on s*expedeixin les carns al consumidor final, encara que
sigui en forma de producte cuinat i condimentat, sempre que no es
conegui l*origen o procedència.
Article 5.- Meritació del tribut.
Les taxes que correspon satisfer es meritaran en el
moment en què s*iniciïn les activitats d*inspecció i control sanitari
de carns fresques i carns d*aus de corral, conills i caça de cria en els
establiments o instal.lacions on es desenvolupin, sense perjudici
d*exigir el pagament previ quan el procediment tributari s*iniciï a
sol.licitud del subjecte passiu.
En cas que en un mateix establiment i a sol.licitud de
l*interessat es realitzin en forma successiva les tres operacions de
sacrifici, especejament i emmagatzematge, o dues d*aquestes en
fases igualment successives, el total de les taxes a percebre es farà
efectiu en forma acumulada en començar el procés, amb
independència del moment de la meritació de les quotes
corresponents, sense perjudici del que preveu l*article 8 següent.
Article 6.- Lloc de realització del fet imposable.
El fet imposable s*entendrà realitzat a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears quan hi radiqui l*establiment on se
sacrifiquin els animals, s*esquarterin les canals o s*emmagatzemin
les carns, sense que hi pugui haver restitucions a favor d*altres
comunitats autònomes.
S*exceptua de la norma general anterior la quota
corresponent a la investigació de residus en el cas que, malgrat
haver-se produït el sacrifici del bestiar en un establiment radicat en
aquesta Comunitat, el centre públic en el qual es desenvolupi
aquesta investigació i no depengui d*aquesta, en el cas del qual la
part de les taxes corresponent s*atribuirà a l*Administració de la
qual, efectivament, depengui l*esmentat centre en la forma
establerta a l*article 9 següent.
Article 7.- Quota tributària.
La quota tributària s*exigirà al contribuent per cada una de
les operacions relatives a:
* Sacrifici d*animals.
* Operacions d*especejament.
* Control d*emmagatzematge.
No obstant això, quan concorrin en un mateix establiment
les tres operacions, l*import total de la taxa a percebre comprendrà
el de les quotes de les tres fases acumulades en la forma prevista a
l*article 8.
En les operacions de sacrifici realitzades en escorxadors
les quotes exigibles al subjecte passiu es determinaran en funció del
nombre d*animals sacrificats.
Les quotes tributàries relatives a les activitats conjuntes
d*inspecció i control sanitari ante mortem i post mortem, estampillat
de les canals, caps, llengües, pulmons i fetges, etc., i investigació de
residus, exigibles amb ocasió del sacrifici d*animals es xifren, per
a cada animal sacrificat en els establiments o instal.lacions
degudament autoritzats, en les quanties que es recullen en el quadre
adjunt.
a) Per a bestiar:
Classe de bestiar/Quota per animal sacrificat (pessetes)
Boví
Major amb més de 218 kg de pes per canal: 300,Menor amb menys de 218 kg de pes per canal: 167,Solípedes/èquids: 293,-
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Porcí
Comercial de més de 12 kg de pes per canal: 86,Porcell de menys de 12 kg de pes per canal: 11,Oví i cabrum
Amb més de 18 kg de pes per canal: 33,Entre 12 i 18 kg de pes per canal: 23,De menys de 12 kg de pes per canal: 11,b) Per a les aus de corral:
Classe de bestiar/Quota per animal sacrificat (pessetes)
Per a les aus adultes pesades amb més de 5 kg de pes per canal:
2,60,Per a les aus de corral joves d*engreixament amb més de 2,5 kg de
pes per canal: 1,30,Per a pollastres i gallines de carn i d*altres aus de corral joves
d*engreixament amb
menys de 2,5 kg de pes per canal: 0,67,Per a gallines de reposició: 0,67,Conills, per unitat: 0,67,Per a la resta de les operacions la quota es determinarà
en funció del nombre de tones sotmeses a l*operació
d*especejament i a les de control d*emmagatzematge. En aquests
darrers efectes i per a les operacions d*especejament es prendrà
com a referència el pes real de la carn abans d*especejar, inclosos
els ossos.
La quota relativa a les inspeccions i controls sanitaris a
les sales d*especejament, inclòs l*etiquetatge i marcatge de peces
obtingudes en les canals, es fixa en 200 PTA per tona.
La quota relativa al control i inspecció de les operacions
d*emmagatzematge, des del moment que s*estableixin per haverse produït el desenvolupament previst a l*annex de la Directiva
93/118/CEE, es xifra igualment en 200 PTA per tona.
Igualment es percebrà una quota per aquesta taxa de 48
PTA per tona, en concepte de despeses administratives inherents
a les activitats desenvolupades per a la pràctica de les inspeccions
i controls sanitaris en establiments dedicats al sacrifici de bestiar,
i es computarà a l*efecte el pes en canal dels animals sacrificats.
També es podrà calcular l*import de la taxa per
l*esmentat concepte de despeses administratives, tot aplicant-ne
les quanties per cada cap de bestiar que consten en el quadre que
segueix i que s*han determinat en funció dels pesos mitjans en
canal resultants per a cada tipus d*animal.
Unitats/Quotes despeses administratives per unitat (pessetes)
De boví major, amb més de 218 kg de pes per canal: 12,40,De vedell amb menys de 218 kg de pes per canal: 8,50,De porcí comercial de més de 12 kg de pes per canal: 3,60,De porcí ibèric i creuat, de més de 12 kg de pes per canal: 5,30,De porcells de menys de 12 kg de pes per canal: 0,30,De xots de menys de 12 kg de pes per canal: 0,30,De xots entre 12 i 18 kg de pes per canal: 0,60,D*oví major, amb més de 18 kg de pes per canal: 0,90,De cabrit lletó de menys de 12 kg de pes per canal: 0,25,De cabrum d*entre 12 i 18 kg de pes per canal: 0,57,De cabrum major, de més de 18 kg de pes per canal: 0,93,De bestiar cavallí: 7,00,D*aus de corral: 0,80,-

Article 8.- Regles relatives a l*acumulació de liquidacions.
Les quotes tributàries meritades en cada cas s*acumularan
quan concorri la circumstància d*una integració de totes o qualcuna
de les fases de meritacions en un mateix establiment d*acord amb
les regles següents:
a) En cas que en el mateix establiment s*efectuïn
operacions de sacrifici, especejament i/o emmagatzematge
s*aplicaran els següents criteris per a l*exacció i meritació del tribut:
1. La taxa a percebre serà igual a l*import acumulat de les
quotes tributàries meritades per les operacions esmentades fins a la
fase d*entrada al magatzem, tot inclòs.
2. Si la taxa percebuda a l*escorxador cobrís igualment la
totalitat de les despeses d*inspecció per operacions d*especejament
i/o control d*emmagatzematge no es percebrà cap taxa per aquests
conceptes.
b) Quan concorrin en un mateix establiment únicament
operacions de sacrifici i especejament i la taxa percebuda cobrís
igualment la totalitat de les despeses d*inspecció per operacions
d*especejament no es percebrà cap taxa per aquest concepte.
c) En el cas que en el mateix establiment es realitzin
només operacions d*especejament i emmagatzematge no es meritarà
la quota relativa a inspeccions i controls sanitaris de carns per
l*operació d*emmagatzematge.
Article 9.- Atribució de l*import de les quotes per investigació de
residus.
En el supòsit que per part d*establiments o serveis
dependents d*aquesta Comunitat Autònoma es duguin a terme, de
forma independent, investigacions de residus d*animals sacrificats
en una altra comunitat, per no disposar-ne laboratoris homologats
oficialment en els quals es practiquin els mètodes d*anàlisis prevists
en les reglamentacions tecnicosanitàries sobre la matèria dictades
pel mateix estat, o catalogades d*obligat compliment en virtut de
normes emanades de la UE, es percebrà una quota de 182 PTA per
tona resultant de l*operació de sacrifici, d*acord amb les regles per
les quals es regula la liquidació de quotes, encara que l*operació es
realitzi per mostreig.
L*ingrés de la quota corresponent, així com de les
despeses d*enviament de les mostres de carns o vísceres a analitzar,
una vegada seleccionades pel personal tècnic facultatiu, aniran a
càrrec del sol.licitant d*aquestes anàlisis o investigació.

BOPIB núm.72 - 8 de novembre del 1996
En el cas que, pel contrari, la investigació de residus
d*animals sacrificats en aquesta Comunitat s*hagi de realitzar en
un centre no dependent d*aquesta, per no disposar de laboratoris
adequats, la part de la taxa corresponent a aquesta operació
s*atribuirà a l*Administració de la qual en depengui l*esmentat
centre.
L*import de la taxa a percebre, que ascendeix a 182 PTA
per tona teòrica, es podrà xifrar amb referència als pesos mitjos a
nivell nacional de les canals obtingudes del sacrifici dels animals
que conté l*escala següent, amb indicació de la quota per unitat:
Unitats/Quotes per unitat (pessetes)
De boví major, amb més de 218 kg de pes per canal: 47,00,De vedells amb menys de 218 kg de pes per canal: 32.00,De porcí comercial de més de 12 kg de pes per canal: 14,00,De porcí ibèric i creuat de més de 12 kg de pes per canal: 20,00,De porcells de menys de 12 kg de pes per canal: 1,20,De xots de menys de 12 kg de pes per canal: 1,20,De xots d*entre 12 i 18 kg de pes per canal: 2,20,D*oví major amb més de 18 kg de pes per canal: 3,40,De cabrit lletó de menys de 12 kg de pes per canal: 0,90,De cabrum d*entre 12 i 18 kg de pes per canal: 2,20,De cabrum major, de més de 18 kg de pes per canal: 3,50,De bestiar cavallí: 27,00,D*altres aus de corral, conills i d*altres: 0,30,-
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Unitats/Despeses administratives suplertes màximes (per unitat
sacrificada)
De boví major, amb més de 218 kg de pes per canal: 11,00,De vedells amb menys de 218 kg de pes per canal: 7,50,De porcí comercial de més de 12 kg de pes per canal: 3,20,De porcí ibèric i creuat de més de 12 kg de pes per canal: 4,75,De porcells de menys de 12 kg de pes per canal: 0,28,De xots de menys de 12 kg de pes per canal: 0,28,De xots d*entre 12 i 18 kg de pes per canal: 0,50,D*oví major amb més de 18 kg de pes per canal: 0,80,De cabrit lletó de menys de 12 kg de pes per canal: 0,20,De cabrum d*entre 12 i 18 kg de pes per canal: 0,50,De cabrum major, de més de 18 kg de pes per canal: 0,83,De bestiar cavallí: 6,27,D*altres aus de corral, conills i d*altres: 0,07,De la mateixa manera els titulars dels establiments
dedicats al sacrifici de bestiar podran deduir el cost suplert del
personal auxiliar veterinari i ajudants, el qual no podrà superar la
xifra de 391 pessetes per tona per als animals d*abastament i 120
pessetes per tona per a les aus de corral. A aquest efecte, es podrà
computar l*esmentada reducció i s*aplicaran les quanties següents
per unitat sacrificada.
Unitats/Costs suplerts màxims per auxiliars veterinaris (per unitat
sacrificada)

Normes de gestió
Article 10.- Liquidacions i ingressos.
L*ingrés, en cada cas, es realitzarà mitjançant
autoliquidació del titular o titulars dels establiments destinats al
sacrifici, especejament i emmagatzematge de carns fresques, en la
forma i terminis que s*estableixin reglamentàriament.
Els titulars de l*explotació dels establiments esmentats,
en cada cas, percebran la taxa resultant carregant l*import en la
corresponent factura, una vegada practicada la procedent
liquidació de quotes que resultin per les activitats que s*assenyalen
en els apartats anteriors.
Aquesta liquidació s*haurà de registrar en un llibre
habilitat a tal efecte i autoritzat per la Conselleria de Sanitat i
Consum. L*omissió d*aquest requisit donarà origen a la imposició
de les sancions d*ordre tributari que correspongui, amb
independència d*aquelles que puguin determinar-se en tipificar les
conductes dels titulars de les explotacions en l*ordre sanitari.
En les quotes de referència atribuïbles a les operacions
de sacrifici s*inclou necessàriament la part de la quota relativa a
la investigació de residus.
De l*import resultant de les corresponents liquidacions
practicades pels establiments dedicats al sacrifici de bestiar es
deduiran, si pertoca, les quantitats esmentades a l*article 9,
relatives a la investigació de residus per altres administracions,
així com les despeses administratives suplertes pels titulars de les
explotacions, si n*és el cas, i aquestes darreres no podran superar
la xifra de 43 pessetes per tona, a efectes de determinar l*ingrés a
realitzar. També es podrà xifrar l*esmentada reducció aplicant-ne
les següents quanties per unitat sacrificada.

De boví major, amb més de 218 kg de pes per canal: 101,0,De vedells amb menys de 218 kg de pes per canal: 69,3,De porcí comercial de més de 12 kg de pes per canal: 29,0,De porcí ibèric i creuat de més de 12 kg de pes per canal: 43,0,De porcells de menys de 12 kg de pes per canal: 2,6,De xots de menys de 12 kg de pes per canal: 2,6,De xots d*entre 12 i 18 kg de pes per canal: 4,7,D*oví major amb més de 18 kg de pes per canal: 7,3,De cabrit lletó de menys de 12 kg de pes per canal: 1,9,De cabrum d*entre 12 i 18 kg de pes per canal: 4,7,De cabrum major, de més de 18 kg de pes per canal: 7,5,De bestiar cavallí: 57,0,D*altres aus de corral: 0,2,Article 11.- Competències.
Sense perjudici de les facultats que competeixen a la
Conselleria d*Economia i Hisenda, la gestió i recaptació de la taxa
correspon a la Conselleria de Sanitat i Consum.
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Article 12.- Infraccions i sancions tributàries.
En tot allò que fa referència a la qualificació
d*infraccions tributàries, així com en la determinació de les
sancions corresponents, s*aplicarà, en cada cas, el que disposen els
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Article 13.- Exempcions i bonificacions.
Sobre les quotes que resultin de les liquidacions
practicades segons les regles contingudes en els apartats anteriors,
no es concedirà cap exempció ni bonificació, qualsevol que sigui
el titular de les explotacions o el territori on es trobin ubicats.
Article 14.- Jurisdicció competent.
1. Contra els actes de gestió de la present taxa es podrà
interposar reclamació economicoadministrativa davant la Junta
Superior d*Hisenda de la CAIB, previ el potestatiu recurs de
reposició.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5515/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4573/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
criteris del Govern per regular l'activitat turística en règim d'ús
compartit, conegut com a "time sharing". (Mesa de 6 de novembre del
1996).
RGE núm. 5534/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4532/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del
Govern respecte de mesures per tal de conèixer i prevenir els efectes
que el canvi climàtic provoca a les nostres illes. (Mesa de 6 de
novembre del 1996).
RGE núm. 5545/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4840/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
d'ordenació de l'oferta turística d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 6
de novembre del 1996).

2. Una vegada esgotada la via econòmicoadministrativa
serà competent la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Palma, a 6 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Disposició addicional primera
L*import de les taxes corresponents no podrà ser objecte
de restitució a tercers a causa de l*exportació de les carns, tant en
forma directa com indirecta.
Disposició addicional segona
Les activitats realitzades durant horari nocturn i festiu
patiran el recàrrec previst a l*Annex V, de la Llei 7/1986, de 9 de
novembre, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Disposició derogatòria
A partir de l*entrada en vigor d*aquesta norma, queden
derogades totes les disposicions d*igual o inferior rang que
s*oposin a aquesta Llei.
Disposició final primera
S*autoritza el Consell de Govern perquè dicti totes les
disposicions que estimi oportunes i convenients per al
desenvolupament del que preveuen les normes anteriors.
Disposició final segona
La present Llei entrarà en vigor l*endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Palma, 11 d'octubre del 1996.
El conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.
El president:
Jaume Matas i Palou.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb el
que estableix l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel•lació
RGE núm. 4573/96, relativa a criteris del Govern per regular
l'activitat turística en règim d'ús compartit coneguda com "time
sharing".
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a regular, en l'àmbit de les seves competències, l'activitat de
multipropietat o de temps compartit.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a aplicar la normativa vigent a les empreses
de multipropietat o de temps compartit, d'acord amb l'ordre de dia
15 de gener del 1990.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a què, en un termini de 6 mesos, reguli
l'activitat d'allotjament en règim de multipropietat o d'ús a temps
compartit, tenint en compte, com a mínim, els següents criteris:
a) Dret a resoldre el contracte introduint un període de
reflexió no inferior a quinze dies naturals.
b) Prohibició dels sistemes agressius de publicitat,
captació de clients i venda al carrer.
c) Garanties en el manteniment dels immobles.
d) Designació d'un representant legal resident a les Illes
Balears que assumeixi les responsabilitats que corresponguin a
l'empresa.
e) Establiment d'un distintiu específic.
f) Constitució d'una fiança.
Palma, a 31 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que estableix
l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4532/96, relativa a política del Govern respecte de mesures
per tal de conèixer i prevenir els efectes que el canvi climàtic
provoca a les nostres illes.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a redactar i presentar, abans d'un any, un pla
regional de protecció del clima.
El Pla Energètic de les Illes Balears i la política de
transports del Govern hauran d'implementar les mesures
necessàries per tal d'aconseguir els objectius proposats al punt 2
d'aquesta moció.
El Pla regional de protecció del clima contemplarà
aquests dos aspectes:
1.- El Govern elaborarà un estudi sobre la contribució
balear al canvi climàtic i sobre els seus efectes previsibles a les
nostres illes, d'acord amb els actuals coneixements científics.
2.- El Govern implementarà un paquet de mesures, dins
l'àmbit de les seves competències, per tal d'estabilitzar l'emissió
de CO2 a l'any 2000 i reduir un 20% aquestes emissions l'any
2005, en relació als nivells del 1990.
Eivissa, a 30 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
estableix l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel•lació
RGE núm. 4840/96, relativa a política d'ordenació de l'oferta
turística d'Eivissa i Formentera.
1.- El Parlament de les Illes Balears constata, una vegada
més, l'incompliment per part del Govern de la Comunitat
Autònoma del mandat de la Llei 8/87, de l'Ordenació territorial de
les Illes Balears, d'elaborar i aprovar les Directrius d'ordenació
territorial de les Illes Balears, i l'insta a donar-li compliment.
2.- El Parlament de les Illes Balears considera que, en
absència de directrius d'ordenació territorial, el Pla d'Ordenació de
l'Oferta Turística ha d'establir màxims de població i places
turístiques per a cadascuna de les zones, i ha de justificar que el
resultat per a cada illa és viable des d'una perspectiva de
desenvolupament sostenible.
3.- El Parlament de les Illes Balears constata l'excessiu
nombre de places turístiques de nova creació que permet la no
regulació dels sòls urbans i urbanitzables amb pla parcial aprovat
i insta el Govern a decretar una moratòria que permeti revisar la
vigència dels plans parcials no executats.
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4.- El Parlament de les Illes Balears considera que el
POOT de l'illa d'Eivissa i Formentera no té garantit el seu
finançament, i insta el Govern de la Comunitat a aportar un estudi
econòmicofinancer solvent que s'ajusti a les determinacions que la
Llei d'Ordenació territorial exigeix als plans directors.
5.- El Parlament de les Illes Balears constata la
inexistència en el POOT d'Eivissa i Formentera d'un programa
d'actuació i inversions, i insta el Govern de la Comunitat a elaborarlo, per tal de ser tengut en compte en cada llei anual de Pressuposts
de la Comunitat Autònoma.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a incloure en el POOT d'Eivissa i Formentera un pla
d'esponjament i reconversió a les zones turístiques, prioritzat,
mitjançant actuacions aïllades o amb la figura dels PERIS.
S'establiran convenis, entre les institucions implicades i
els afectats, imputant els costs a cadascuna de les parts, i se
sotmetran totes les realitzacions a un calendari no superior a 8 anys.
Palma, a 31 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Vicent Tur i Torres.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 5482/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides a fundacions. (Mesa de 6 de novembre del 1996).
RGE núm. 5483/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
producció lletera. (Mesa de 6 de novembre del 1996).
RGE núm. 5484/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a borsi de
quotes lleteres. (Mesa de 6 de novembre del 1996).
RGE núm. 5485/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'abandonament de la quota lletera. (Mesa de 6 de novembre del
1996).
RGE núm. 5486/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament addicional per la creació d'ocupació. (Mesa de 6 de
novembre del 1996).
RGE núm. 5487/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
instal•lacions nàutiques a Fornells. (Mesa de 6 de novembre del
1996).
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RGE núm. 5488/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistències tècniques en carreteres. (Mesa de 6 de novembre del
1996).
RGE núm. 5535/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació econòmica de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria en el II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la dona. (Mesa
de 6 de novembre del 1996).
RGE núm. 5536/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació econòmica de la Conselleria de Sanitat i Consum en el
II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la dona. (Mesa de 6 de
novembre del 1996).

RGE núm. 5502/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat del
laboratori de sanitat vegetal. (Mesa de 6 de novembre del 1996).
RGE núm. 5549/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a titulars
dels establiments turístics que han rebut ordre de tancament. (Mesa
de 6 de novembre del 1996).
Palma, a 6 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

RGE núm. 5537/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació econòmica de la Conselleria de Turisme en el II Pla
d'igualtat d'oportunitat per a la dona. (Mesa de 6 de novembre del
1996).
RGE núm. 5538/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació econòmica de la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral en el II Pla d'igualtat d'oportunitat
per a la dona. (Mesa de 6 de novembre del 1996).
RGE núm. 5539/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació econòmica de la Conselleria de Treball i Formació en
el II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la dona. (Mesa de 6 de
novembre del 1996).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines subvencions ha concedit el Govern de la
Comunitat a través de cadascuna de les conselleries, empreses o
organismes públics a fundacions, fent una relació detallada del nom
de la fundació, concepte i quantitat d'aquestes?
Palma, a 25 d'octubre del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

RGE núm. 5540/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació econòmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports en el II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la dona. (Mesa de
6 de novembre del 1996).
RGE núm. 5541/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació econòmica de la Conselleria d'Economia i Hisenda en
el II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la dona. (Mesa de 6 de
novembre del 1996).
RGE núm. 5542/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació econòmica de la Conselleria de Funció Pública i
Interior en el II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la dona. (Mesa de
6 de novembre del 1996).

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 ha estat l'evolució de la producció lletera de Balears
des de l'aplicació dels plans d'abandonament de la producció lletera?
Quina valoració en fa la Conselleria d'ASgricultura?
Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

RGE núm. 5543/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació econòmica de la Conselleria de Foment en el II Pla
d'igualtat d'oportunitat per a la dona. (Mesa de 6 de novembre del
1996).
RGE núm. 5544/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació econòmica de la Conselleria de Presidència en el II
Pla d'igualtat d'oportunitat per a la dona. (Mesa de 6 de novembre
del 1996).

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 han estat fins ara les actuacions del Borsi de
quotes lleteres que va crear la Conselleria d'Agricultura en la seva
ordre del 24 de maig passat?
Quina és la valoració que en fa el Govern?
Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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.

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

Quantes explotacions ramaderes s'han acollit al Pla
d'abandonament de la producció lletera a cadascuna de les illes?

Quin és el cost de cadascuna de les assistències tècniques
contractades pels responsables de carreteres a 1995 i 1996?

Quin ha estat l'import de la quota afectada pel Pla?

Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Quin ha estat l'import de les primes d'abandonament?
Quin ha estat l'import de la quota retornada pel MAPA
en aplicació del conveni signat amb la Conselleria d'ASgricultura,
Comerç i Indústria?

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

Com s'ha distribuït?
Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la participació econòmica de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria en el II Pla d'igualtat d'oportunitat
per a la dona?

E)

Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines són les quantitats econòmiques previstes pel
Govern de la Comunitat a 1996 i 1997 per a creació d'ocupació i
concretament per als programes de creació de treballs fixos,
conversió de contractes laborals en indefinits, suport a
cooperatives i societats anònimes laborals, promoció del treball
autònom, contractació de col•lectius desfavorits, fomentar
l'empresa jove i col•laboració amb l'administració local?
Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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.
Quines són les previsions de la Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral en relació a noves
instal•lacions nàutiques a Fornells?
Quins són els projectes presentats o existents?
Qui els presenta?
Quin és el pressupost de cadascun dels projectes?
Quines són les ofertes en nombre d'amarraments, de
serveis de terra, de construccions de serveis, d'equipaments
comercials i de places turístiques?
Quina és la localització de cadascun d'ells?
Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la participació econòmica de la Conselleria de
Sanitat i Consum en el II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la dona?
Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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.

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 participació econòmica de la Conselleria de
Turisme en el II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la dona?

Quina és la participació econòmica de la Conselleria
d'Economia i Hisenda en el II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la
dona?

Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la participació econòmica de la Conselleria de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral en el II Pla
d'igualtat d'oportunitat per a la dona?

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 és la participació econòmica de la Conselleria de
Funció Pública i Interior en el II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la
dona?

Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quina és la participació econòmica de la Conselleria de
Treball i Formació en el II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la
dona?

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la participació econòmica de la Conselleria de
Foment en el II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la dona?

Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

Q)

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

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

Quina és la participació econòmica de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports en el II Pla d'igualtat d'oportunitat
per a la dona?

Quina és la participació econòmica de la Conselleria de
Presidència en el II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la dona?

Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 28 d'octubre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina ha estat en aquest darrer any l'activitat del
laboratori de sanitat vegetal?

RGE núm. 5496/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes per a la prevenció de l'osteoporosi a la menopausa.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 6 de novembre del
1996).
RGE núm. 5551/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a situació de
l'expedient sancionador contra Formentera Interplan, SA. (Mesa de
6 de novembre del 1996).

Qui és la persona responsable (nom i llinatges),
contractada o funcionari públic i quina feina ha fet?
Palma, a 29 d'octubre del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.
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Palma, a 6 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al conseller de Sanitat i Consum la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quantes inspeccions de sanitat i consum ha realitzat la
Conselleria a hotels que comercialitzen les seves places amb la
modalitat de "tot inclòs"?

Quins són els establiments turístics que han rebut ordre
de tancament del Govern de les Illes Balears durant l'any 1996?
Quins són els titulars de cadascun d'aquests establiments?
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 29 d'octubre del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al conseller de Sanitat i Consum la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quants expedients d'inspecció de sanitat i consum ha obert
a hotels que comercialitzen les seves places amb la modalitat de "tot
inclòs"?
Palma, a 29 d'octubre del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

RGE núm. 5492/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions als
hotels de "tot inclòs". (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 6 de novembre del 1996).
RGE núm. 5493/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
d'inspeccions obert a hotels del "tot inclòs". (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 6 de novembre del 1996).
RGE núm. 5494/96, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero
i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
pressupostària per a la piscina coberta a Ciutadella. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 6 de novembre del 1996).
RGE núm. 5495/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a collaboració
amb la unitat de cures pal•liatives. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 6 de novembre del 1996).

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.
Quina és la previsió pressupostària per a l'any 1997 per tal
de cofinançar la finalització de la piscina coberta a Ciutadella?
Palma, a 29 d'octubre del 1996.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

A)

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

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

Quina és la col•laboració que realitza la Conselleria de
Sanitat amb la unitat de cures pal•liatives que recentment es va
crear a Palma?

La singularitat dels mitjans de transport en la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, donada pel poc marge de
possibilitats d'escollir, ha determinat l'establiment d'ajudes als
usuaris que vénen desenvolupant-se des de l'any 1981 en condicions
satisfactòries entre els usuaris, sense majors problemes. La
liberalització del transport aeri i la plena integració d'Espanya en la
Unió Europea ha produït l'entrada de nous operadors en el transport
aeri que han dinamitzat la competència i millorat sensiblement el
nombre de places i tarifes existents en els trajectes entre les illes i
de les illes amb la península, mantenint-se els ajuts als residents. Un
sistema d'ajuts caracteritzat per la seva equitat, ja que és un
percentatge sobre la tarifa, a més de ser neutral sobre la
competència entre les empreses.

Palma, a 29 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.
Quins programes per a la prevenció de l'osteoporosi a la
menopausa ha dut a terme la Conselleria de Sanitat i Consum a les
illes d'Eivissa, Formentera i Menorca durant l'any 1996?
Palma, a 29 d'octubre del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
L'instructor de l'expedient sancionador contra
Formentera Interplan, SA, en data 25 d'abril del 1996 va proposar
una multa de 2.000.000 de pessetes per infracció greu, notificada
a la interessada dia 7 de maig. En quina situació es troba aquest
expedient?
Palma, a 4 de novembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 5500/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a racionalització dels costos de transport aeri. (Mesa de 6
de novembre del 1996).
Palma, a 6 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Així i tot, la Comissió Europea ha remès al Govern de
l'Estat informes que demanden un canvi del sistema d'ajuts pels
residents en el transport aeri actualment vigent, passant del
percentatge a la quantitat fixa per trajecte, el que seria clarament
perjudicial al poder donar-se en qualsevol moment, per part de les
empreses, pujades en les tarifes dels trajectes que deixarien sense
efectes positius els descomptes fixes.
Pels motius exposats, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent Proposició no de Llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita del Govern
de la Comunitat el compromís de treball per a la defensa, front al
Govern de l'Estat, de l'actual sistema d'ajuts pels residents, usuaris
del transport aeri, basats en un percentatge de cost del trajecte a
realitzar.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, conjuntament amb el Govern de l'Estat, a
promoure davant les companyies aèries públiques:
a) la supressió de la classe preferent en els vols entre illes;
b) que pels vols entre les illes i la península, en cas de no
existir places en classe turista per estar ja exhaurides, els residents
de les Illes Balears tenguin accés a les places de categoria preferent
al mateix cost de la tarifa de la classe turista.
Palma, a 28 d'octubre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

BOPIB núm.72 - 8 de novembre del 1996

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 5501/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a 1997 "any europeu contra el racisme", amb sol•licitud de
tramitació davant comissió (Mesa de 6 de novembre del 1996).
RGE núm. 5516/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a domini propi de les Illes Balears a la xarxa
Internet, amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 6
de novembre del 1996).
Palma, a 6 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Drets Humans.
Un dels problemes seriosos que tenen plantejats els
països occidentals és l'aparició creixent i alarmant d'actituds
racistes i xenòfobes. Les situacions de crisis econòmiques
conjunturals que viuen els països més desenvolupats provoquen
l'exclusió de moltes persones de la Unió Europea de tota forma de
participació econòmica i contribueixen a avivar les actituds
racistes i xenòfobes que perjudiquen, en definitiva, la cohesió
econòmica i social de la pròpia Unió Europea.
Considerant la necessitat d'establir mecanismes
correctors d'aquesta situació a través de la reflexió, el debat i
donant a conèixer, en definitiva, els avantatges de la política
d'integració. el Grup Parlamentari presenta la següent Proposició
no de Llei:
El Parlament de les Illes Balears s'adhereix a la resolució
del Consell de la Unió Europea i als representants dels governs
dels estats membres, de data 23 de juliol del 1996, en la qual es
declara 1997 com "Any europeu contra el racisme", instant el
Govern de la Comunitat, en coordinació amb l'Administració
europea, nacional i local, a promoure durant l'any 1997:
- Organització de conferències d'obertura i clausura de
l'any europeu.
- Organització de seminaris sobre aspectes concrets de
la lluita contra el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme. Difusió
dels seus resultats.
- Promoció de campanyes informatives, amb especial
incidència a centres educatius, per facilitar la generalització de les
pràctiques adequades.
Palma, a 29 d'octubre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.
L'espectacular evolució de la xarxa d'interconnexió entre
ordinadors, anomenada Internet, ha estat en els darrers anys a les
Illes Balears tan impressionant que totes les previsions que es
puguin fer del seu abast en un futur immediat probablement serien
errònies.
Aquest nou mitjà de comunicació, que a hores d'ara té més
de 40 milions d'usuaris a tot el món i que apunta al gran objectiu de
la comunicació global, és un repte per a la supervivència o el declivi
d'una societat i d'una cultura. És en aquest sentit que des de les Illes
Balears cal fer un gran esforç per no quedar enrere en l'ús d'aquest
nou mitjà de comunicació de gran utilitat per a empresaris,
estudiants, associacions, l'Administració i els ciutadans en general.
Fins a hores d'ara, la gran majoria dels recursos que es
poden trobar a través d'Internet són en anglès, però val a dir que es
dóna una tendència creixent a la presència de la resta d'idiomes
d'arreu del món. De fet, el català ja té presència a la xarxa Internet,
sempre en la mesura de les possibilitats d'una nació com nosaltres.
En qualsevol cas, Internet és un nou i potentíssim mitjà de
comunicació molt útil per donar a conèixer arreu del món la nostra
llengua, la nostra cultura i la nostra identitat nacional. Però, per ferho, s'escau fer explícita la nostra pròpia identitat, també en aquesta
nova xarxa d'interconnexió entre ordinadors.
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.- Fer les gestions necessàries per aconseguir un domini
propi i diferenciat per als servidors d'Internet a les Illes Balears.
2.- Atenent-nos a la norma actual que segueix Internet a
nivell internacional, el domini propi per als servidors residents a les
Illes Balears hauria de ser de dues lletres, com ara IB.
3.- Quan la proposta sigui aprovada pels organismes de
coordinació d'Internet, el Govern de les Illes Balears haurà de
nomenar una entitat o institució que coordinarà l'ús d'aquest domini.
Palma, a 31 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.
4103/96, relativa a distribució dels nous medicaments contra la sida
per part de la sanitat pública.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de novembre del 1996, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
5498/96, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se sol•licita la retirada de la proposició no de llei de
referència, publicada en el BOPIB núm. 54 d'1 d'agost del 1996.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a convocatòria de sessions extraordinàries per
a la tramitació de l'Informe sobre el nivell de compliment del
PICAB del sector lleter, i habilitació dels dies necessaris.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de novembre del 1996, a la vista de l'escrit RGE núm.
5510/96, presentat pels membres de la Comissió d'Economia
encarregada d'estudiar l'informe sobre el nivell de compliment del
PICAB del sector lleter, , acordà conformement amb l'article 61.2
del Reglament del Parlament, de convocar sessions extraordinàries
per a la tramitació de l'informe esmentat, la data de les quals es
fixarà oportunament.
Consegüentment, acordà d'habilitar els dies necessaris
per tal que es pugui procedir a la tramitació de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a canvi de tramitació per a la Proposició no de
llei RGE núm. 5446/96, relativa a modificació de l'article 12 del
Decret 38/1985, de 6 de maig, de creació de la Comissió balear de
medi ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de novembre del 1996, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
5533/96, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual
se sol•licita que la proposició no de llei de referència, publicada en
el BOPIB núm. 71 de 5 de novembre del 1996, sigui tramitada
davant comissió.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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