
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 24 de gener del 1997 IV Legislatura Núm. 85

SUMARI

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ
A) RGE núm. 5721/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a la participació

de l'empresa Semilla a la constitució de "Plantes dissecades, SA". 2292
 

2.4. COMPAREIXENCES
A) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre la situació de

l'empresa pública Serveis d'aqüicultura marina, SA (Seamasa) alternatives a la seva liquidació. (RGE núm. 5887/96).
2292

2.5. INFORMACIÓ
A) Relativa a constitució de la Comissió de Drets Humans i elecció de la mesa d'aquesta. 2292

 
B) Relativa a ajornament de les preguntes amb sol•licitud de resposta oral RGE núms. 5373/96, 5374/96 i 5376/96, i de les

proposicions no de llei RGE núms. 5412/96 i 5868/96. 2292
 

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

 
A) RGE núm. 124/97, de l'estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2293



2288 BOPIB núm.85 - 24 de gener del 1997

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
 

A) RGE núm. 30/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells
insulars, i de la Llei de mesures tributàries administratives i de patrimoni, aprovada pel Parlament el 20 de desembre del 1995

2303

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
 

A) RGE núm. 12/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa que
es té prevista destinar a la publicitat del Pla Mirall. 2306

 
B) RGE núm. 13/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de la

campanya publicitària "... compra bé". 2306
 

C) RGE núm. 14/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectiu de la
campanya publicitària "controlam el creixement, controlam el paisatge". 2306

 
D) RGE núm. 15/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de la

campanya publicitària de la Conselleria d'Agricultura, "els plaers de la carn". 2306
 

E) RGE núm. 17/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a desglossament
per illes de la partida pressupostària prevista en els pressuposts generals de la CAIB per al 1997: secció 20, centre de cost 20101,
subprograma 711101, subconcepte 76100. 2306

 
F) RGE núm. 18/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a desglossament

per illes de la partida pressupostària prevista en els pressuposts generals de la CAIB per al 1997: secció 18, centre de cost 18201,
subprograma 413301, subconcepte 46100. 2306

 
G) RGE núm. 19/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a desglossament

per illes de la partida pressupostària prevista en els pressuposts generals de la CAIB per al 1997: secció 11, centre de cost 11601,
subprograma 314101, subconcepte 76100. 2307

 
H) RGE núm. 20/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a desglossament

per illes de la partida pressupostària prevista en els pressuposts generals de la CAIB per al 1997: secció 11, centre de cost 11101,
subprograma 112101, subconcepte 76100. 2307

 
I) RGE núm. 21/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de les

partides pressupostàries destinades al programa Foner II. 2307
 

J) RGE núm. 22/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de les
partides pressupostàries destinades al Pla Mirall. 2307

 
K) RGE núm. 23/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de les

partides pressupostàries destinades al Pla Mestral. 2307
 

L) RGE núm. 41/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
que es realitzaran a la seu cedida a l'Associació de vídues de Balears. 2307

 
M) RGE núm. 42/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni

signat amb l'Associació de vídues de Balears. 2307
 

N) RGE núm. 43/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions
realitzades als serveis de la ITV a Menorca. 2308

 
O) RGE núm. 44/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts de Menorca

ingressats a l'Hospital Psiquiàtric. 2308
 



BOPIB núm.85 - 24 de gener del 1997 2289

P) RGE núm. 45/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions realitzades
a càrrec de la secció 18, subconcepte 62000 dels pressuposts del 1996. 2308

 
Q) RGE núm. 46/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuntaments

subvencionats amb càrrec a la secció 18, subconcepte 76012 dels pressuposts del 1996. 2308
 

R) RGE núm. 47/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del conveni entre
la Creu Roja i la CAIB per a l'atenció als toxicòmans. 2308

 
S) RGE núm. 48/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanyes de salut. 2308

 
T) RGE núm. 62/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de la

campanya de publicitat relativa als pressuposts generals de la CAIB per al 1997. 2308
 

U) RGE núm. 63/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inspeccions
a piscines públiques. 2309

 
V) RGE núm. 64/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a patrocini per

part del Govern de la retransmissió de les dotze campanades de la nit de cap d'any. 2309
 

X) RGE núm. 68/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control d'instal•lacions
mèdiques de raigs-x. 2309

 
Y) RGE núm. 70/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a retransmissió

de la "Missa del gall". 2309
 

Z) RGE núm. 71/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a licitació d'un
contracte de servei de publicitat del centre d'emergències. 2309

 
AA) RGE núm. 92/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aportació

econòmica del Govern a la publicació de diferents col•lecionables. 2310
 

AB) RGE núm. 98/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut Balear de serveis a la joventut l'any 1996. 2310

 
AC) RGE núm. 99/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis

encarregats per l'Ibagua l'any 1996. 2310
 

AD) RGE núm. 100/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Ibasan l'any 1996. 2310

 
AE) RGE núm. 101/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis

encarregats per Gesma l'any 1996. 2311
 

AF) RGE núm. 102/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut Balear de disseny l'any 1996. 2311

 
AG) RGE núm. 103/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis

encarregats per Foment Industrial SA l'any 1996. 2311
 

AH) RGE núm. 104/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per SFM l'any 1996. 2311

 
AI) RGE núm. 105/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis

encarregats per Ibavi l'any 1996. 2311
 

AJ) RGE núm. 106/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per Semilla l'any 1996. 2311

 
AK) RGE núm. 107/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis

encarregats per Sefobasa l'any 1996. 2312
 

AL) RGE núm. 108/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per Seamasa l'any 1996. 2312

 
AM) RGE núm. 109/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis

encarregats per l'Ibabsa l'any 1996. 2312
 

AN) RGE núm. 110/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per Agama l'any 1996. 2312

 
AO) RGE núm. 111/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis

encarregats pel Centre Balears Europa l'any 1996. 2312
 



2290 BOPIB núm.85 - 24 de gener del 1997

AP) RGE núm. 112/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Ibatur l'any 1996. 2312

 
AQ) RGE núm. 113/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis

encarregats per Ficobalsa l'any 1996. 2313
 

AR) RGE núm. 149/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carreteres
d'interès general. 2313

 
AS) RGE núm. 150/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aigua que

utilitzen els camps de golf. 2313
 

AT) RGE núm. 151/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria pública del projecte Noventadapt. 2313

 
AU) RGE núm. 152/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats

proposades pel projecte Noventadapt. 2313
 

AV) RGE núm. 153/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grup de
treball Coomalab. 2313

 
AX) RGE núm. 154/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció

d'un pla d'ordenació de la badia de Fornells. 2313
 

AY) RGE núm. 156/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanyes publicitàries
de vacances de sexe, alcohol i tota mena de desmesures a les Illes Balears. 2314

 
AZ) RGE núm. 157/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Futures 1997. 2314

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
 

A) RGE núm. 16/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a derogació formal del Decret de Nova Planta. 2314
 

B) RGE núm. 25/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a increment dels serveis de les escoles oficials d'idiomes. 2315
 

C) RGE núm. 27/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a reducció dels descomptes a viatgers de Balears en el
transport aeri. 2315

 
D) RGE núm. 142/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de concurs públic per a l'adquisició de patrimoni

natural a Menorca. 2315

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
 

A) RGE núm. 24/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compromís del Govern en la lluita contra el treball infantil
2316

 
B) RGE núm. 40/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a campanya d'eradicació del Carpobrotus Edulis 2317

 
C) RGE núm. 69/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a rendibilitat i control en l'encàrrec d'estudis per part de la

Conselleria d'Agricultura 2318
 

D) RGE núm. 90/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compliment del Decret 53/95, que regula les condicions
mínimes exigibles a les piscines públiques 2319

 
E) RGE núm. 94/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a transparència en les exportacions d'armament 2320

 
F) RGE núm. 141/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garanties als residents de les Illes Balears de retorn dels descomptes

indeguts per l'aplicació de les limitacions en les subvencions al transport aeri 2320



BOPIB núm.85 - 24 de gener del 1997 2291

3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a retirada de les proposicions no de llei RGE núms. 4729/96 i 4556/96. 2321

 
B) Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei d'ordenació d'emergències, RGE núm. 6872/96. 2321

 
C) Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei de patrimoni cultural de les Illes Balears, RGE núm.

5759/96. 2321
 

D) Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei de la recerca i del desenvolupament tecnològic, RGE
núm. 5758/96. 2321

 
E) Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei de consells escolars de les Illes Balears, RGE núm.

5757/96. 2321
 

F) Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei pel qual s'afegeix un nou apartat a l'article 8 de la Llei
10/1988, de 20 d'octubre, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 2321

 



2292 BOPIB núm.85 - 24 de gener del 1997

2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 21 de novembre del 1996, debaté la
Pregunta RGE núm. 5721/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a la
participació de l'empresa Semilla a la constitució de "Plantes
dissecades, SA". (BOPIB núm. 73 de 15 de novembre de 1996).

Fou contestada en 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 22 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A) 
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,

Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre la
situació de l'empresa pública Serveis d'aqüicultura marina, SA
(Seamasa) alternatives a la seva liquidació. (RGE núm. 5887/96).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 de novembre del 1996, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria, que informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a constitució de la Comissió de Drets Humans i

elecció de la mesa d'aquesta.

Dia 15 de novembre del 1996, tengué lloc la constitució
de la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes Balears.

Els diputats designats pels diversos grups parlamentaris
per tal de formar part d'aquesta comissió són:

Hble. Sra. Carlota Alberola i Martínez.
Hble. Sr. Ramon Balanzat i Torres.
Hble. Sra. Catalina Maria Bover i Nicolau.
Hble. Sra. Margalida Ferrando i Barceló.
Hble. Sra. Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.
Hble. Sr. Eberhard Grosske i Fiol.
Hble. Sr. Manuel Jaén i Palacios.
Hble. Sra. Maria Àngels Leciñena i Esteban.
Hble. Sr. Joan Mesquida i Ferrando.
Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons.
Hble. Sra. Catalina Palau i Costa.

Hble. Sr. Pere Palau i Torres.
Hble. Sr. Damià Pons i Pons (GP Socialista).
Hble. Sr. Maurici Rovira i de Alós.
Hble. Sr. Cristòfol Soler i Cladera.
Hble. Sr. Xavier Tejero i Isla.
Hble. Sr. Guillem Vidal i Bibiloni.

Així mateix, es procedí a l'elecció de la mesa de la comissió
esmentada, que resultà la següent:

Presidenta: Hble. Sra. Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.
Vicepresident: Hble. Sr. Damià Pons i Pons (GP Socialista).
Secretari: Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ajornament de les preguntes amb sol•licitud de

resposta oral RGE núms. 5373/96, 5374/96 i 5376/96, i de les
proposicions no de llei RGE núms. 5412/96 i 5868/96.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 de novembre del 1996, s'ajornaren les
preguntes amb sol•licitud de resposta oral davant comissió RGE
núms. 5373/96, 5374/96 i 5376/96, publicades al BOPIB núm. 71, de
5 de novembre; i les proposicions no de llei RGE núms. 5412/96 i
5868/96, publicades als BOPIB núms. 71, de 5 de novembre i 74, de
22 de novembre, respectivament.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de gener del 1997, d'acord amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei RGE
núm. 124/97, de l'estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia següent al de la
seva publicació, per presentar davant la Mesa de la Comissió
d'Assumptes Socials, esmenes al projecte esmentat, el text del qual
s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 18 de febrer,
a les 13 hores.

Palma, a 22 de gener del 1997.
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

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 12 de desembre del 1996, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

54.- Projecte de llei de l'estatut dels consumidors i
usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

"Primer.- Aprovar el projecte de llei de l'estatut dels
consumidors i usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Segon.- Trametre el projecte de llei al Parlament de les
Illes Balears per a la seva tramitació parlamentària, atès el
disposat a l'article 112 del Reglament de la Cambra."

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 7 de gener del 1997.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Jaume Matas i Palou.

A) 
PROJECTE DE LLEI DE L'ESTATUT DELS

CONSUMIDORS I USUARIS DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

L'article 51 de la Constitució disposa que els poders
públics garantiran la defensa dels
consumidors i usuaris i en protegiran, mitjançant procediments
eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics,
i que promouran la informació i l'educació dels consumidors i
usuaris, fomentaran les seves organitzacions i les escoltaran en les
qüestions que puguin afectar-los, en els termes que la llei
estableixi.

A fi de complir el mandat constitucional, les Corts
Generals aprovaren la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a
la defensa dels consumidors i usuaris, que establí el marc general
a nivell estatal en aquesta matèria tan recent en el nostre Dret.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears realitza la
funció executiva en matèria de defensa dels consumidors, en el
marc de la legislació estatal des de l'aprovació del nostre Estatut
d'autonomia. Amb l'ampliació de competències operada per Llei
orgànica 9/1994, de 24 de març, s'ha elevat el nivell competencial
al desenvolupament legislatiu de la matèria de defensa dels
consumidors i dels usuaris, d'acord amb les bases i l'ordenació de
l'activitat econòmica general i la política monetària de l'Estat, i les
bases i la coordinació general de la Sanitat, en virtut del que disposa
l'article 11.12 de l'Estatut.

L'exercici d'aquesta competència requereix la regulació de
la matèria de defensa del
consumidor i usuari a l'àmbit de la nostra Comunitat, concretament
per regular les peculiaritats i interessos propis de les Illes Balears,
mitjançant una norma de rang legal que desenvolupi el mandat
constitucional imposat per la nostra norma fonamental als poders
públics a l'article 51.

S'ha aprofitat l'elaboració de la norma per omplir totes
aquelles llacunes que la Llei estatal conté especialment en el camp
de l'actuació administrativa, que necessitaven d'una regulació amb
rang legal; també s'han adequat determinades actuacions
administratives a les prescripcions contingudes a la Llei 30/1992,
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. En aquest camp s'han definit les competències
de l'Administració autonòmica amb vista a la protecció dels
consumidors i usuaris a l'àmbit territorial de les Illes Balears.

També s'incorporen les prescripcions de les darreres
directives comunitàries en matèria de defensa del consumidor a fi
de fer efectives les polítiques de protecció dels consumidors i
usuaris de la Unió Europea.

La Llei tracta de donar una nova visió al reconeixement
dels drets dels consumidors i usuaris ja que s'ha volgut esgotar la
regulació del reconeixement d'aquests drets fins allà on l'àmbit
competencial de l'Estatut ho permeti.

Destacam com a novetats la protecció prioritària de
determinats col•lectius, l'establiment d'un únic model de full de
reclamació per a tots els sectors econòmics i professionals, afavorir
la normalització lingüística en l'etiquetatge i les relacions
comercials, el foment de l'educació del consumidor en el sistema
ordinari d'ensenyament, afavorir el diàleg i la participació de les
associacions de consumidors i usuaris i les organitzacions
empresarials entre aquestes i amb les administracions públiques,
consolidar el Consell Balear de Consum, obtenir el suport
institucional en el Sistema Arbitral de Consum i a la resolució de
reclamacions, la creació d'una xarxa d'oficines d'informació al
consumidor, l'establiment de procediments d'inspecció eficaços,
amb especial referència a l'adopció de mesures cautelars i
preventives, i un procediment de vigilància i amonestació per a les
infraccions menors, en un marc de coordinació i col•laboració de les
administracions públiques.

La Llei pretén aconseguir un elevat grau de protecció dels
consumidors i usuaris, mitjançant fórmules de participació i
col•laboració amb tots els agents socials, principalment amb les
organitzacions de consumidors i usuaris i la coordinació a tots els
nivells.
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Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei

La present Llei té per objecte garantir la protecció dels
drets i dels legítims interessos dels consumidors i usuaris en el
territori de les Illes Balears en compliment del mandat contingut
a l'article 51 de la Constitució i en l'exercici de les competències
que l'Estatut d'autonomia atribueix a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Article 2. Concepte de consumidor

1. Als efectes d'aquesta Llei es consideren consumidors
i usuaris totes aquelles persones físiques o jurídiques que, com a
destinataris finals, adquireixen, gaudeixen o utilitzen productes,
béns o serveis per al consum o ús personal, familiar o col•lectiu,
sempre que el proveïdor sigui una empresa, un professional o la
pròpia Administració pública.

2. Als efectes de l'apartat anterior només l'Administració
pública serà considerada proveïdora quan presti un servei o
subministri un bé respecte del qual no s'exigeixi una prestació
patrimonial de caràcter públic.

Article 3. Subjectes exclosos

No tendran la consideració de consumidors o usuaris
aquells que, sense ser destinataris finals, adquireixin,
emmagatzemin, utilitzin o consumeixin béns o serveis amb la
finalitat d'integrar-los en els processos de producció,
transformació, comercialització o prestació de serveis a tercers.

Títol II. Dels drets dels consumidors i usuaris

Article 4. Drets dels consumidors

En el marc de la Constitució i les lleis es reconeix als
consumidors i usuaris:

a) El dret a ser protegits enfront dels riscs que en puguin
afectar la salut i la seguretat.

b) El dret a la protecció dels seus legítims interessos
econòmics i socials.

c) El dret a la protecció jurídica i a la reparació dels
danys i perjudicis soferts.

d) El dret a rebre una informació veraç, correcta i
suficient sobre els diferents productes i serveis.

e) El dret a l'educació i formació en relació amb totes les
matèries que puguin afectar-los com a consumidors i usuaris,
concebuda de manera integral i a la vegada incloent-hi el respecte
al medi ambient.

f) El dret d'associar-se per a la representació i defensa
dels legítims interessos i de la participació i audiència en consulta
en les matèries la regulació de les quals els afecti.

g) El dret a ser protegits jurídicament,
administrativament i tècnicament en les situacions d'inferioritat,
subordinació,  indefensió o discriminació.

Article 5. Situacions de protecció especial

Els drets dels consumidors i usuaris seran protegits
prioritàriament:

a) Quan guardin relació directa amb productes o serveis
d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat.

b) Quan afectin els següents col•lectius: els nins i
adolescents, les embarassades, els ancians, els malalts, les
persones amb capacitats disminuïdes i els turistes o persones
desplaçades temporalment de la seva residència habitual.

Article 6. Béns de primera necessitat

Seran objecte d'una especial vigilància i control els béns
i productes de primera necessitat i els serveis essencials per a la
comunitat. S'entén per aquests els que, per les característiques
especials, resultin bàsics per als consumidors.

Article 7. Irrenunciabilitat dels drets

1. La renúncia prèvia a l'exercici dels drets reconeguts en
aquesta Llei i les normes complementàries, els actes en frau de llei
i els pactes que tenguin per objecte l'exclusió de la seva aplicació
són nuls de ple dret, d'acord amb la legislació civil.

2. En cas que hi hagi condicions més favorables per al
consumidor en les normes estatals s'aplicaran aquestes.

Article 8. Marc legal de protecció

1. Els legítims interessos econòmics i socials dels
consumidors hauran de ser respectats en els terminis establerts en
aquesta Llei i en la legislació general sobre la defensa dels
consumidors i usuaris.

2. Els casos de concurrència entre aquesta normativa i les
disposicions civils, mercantils i aquelles que regulen el comerç
interior i d'altres que puguin afectar-les, es resoldran d'acord amb el
principi de condició més beneficiosa per al consumidor.

Capítol I. Dret a la protecció de la salut i la seguretat dels
consumidors i usuaris

Article 9. Mesures per garantir la idoneïtat dels productes

1. Els productes, béns i serveis posats en el mercat a
disposició dels consumidors no implicaran cap risc per a la salut o
la seguretat.

2. Les administracions públiques, en l'àmbit de les
respectives competències, exerciran l'adequada vigilància i control
en l'elaboració, utilització i circulació en el seu territori de
substàncies, béns, productes i serveis a fi de complir les condicions
reglamentàriament exigides per garantir la salut i la seguretat dels
consumidors i usuaris, d'acord amb la legislació vigent.

Capítol II. Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials

Article 10. Protecció contra els abusos contractuals

Les administracions públiques  vetllaran i adoptaran les
mesures que siguin de la seva competència per aconseguir el
compliment de la legislació vigent amb la finalitat que els
consumidors estiguin protegits contra les pràctiques abusives en la
contractació, en especial les contingudes en les condicions generals
dels contractes, i perquè el contingut de la publicitat, promoció i
oferta dels béns i serveis s'imposi quan s'hagi incorregut en una falta
de correspondència amb la realitat en perjudici dels consumidors.
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Article 11. Full de reclamacions

1. Tots els comerços, serveis i activitats professionals de
les Illes Balears hauran de tenir un mateix model de full de
reclamacions a disposició dels consumidors i usuaris.

2. Reglamentàriament s'establiran les característiques del
model únic de full de reclamacions, la manera en la qual s'haurà
d'informar de la seva existència i el procediment de tramitació
d'aquestes reclamacions.

Capítol III. Del dret a la protecció jurídica i a la reparació dels
danys i perjudicis soferts

Article 12. Dret a reclamar i a rescabalar-se pels danys i
perjudicis soferts

1. Els consumidors tenen dret, d'acord amb la legislació
vigent, a la reparació dels danys i perjudicis que puguin patir com
a conseqüència de l'adquisició o utilització de béns, productes i
serveis.

2. Sense perjudici del dret a acudir directament a la via
judicial, els consumidors i les associacions de consumidors es
podran dirigir a les administracions públiques a fi de ser atesos i
obtenir la informació necessària sobre les formes de protecció dels
seus drets i interessos.

Capítol IV. Del dret a la informació del consumidor i usuari

Article 13. Informació sobre productes i serveis

Per garantir el dret a una correcta informació sobre els
béns, productes i serveis posats a disposició dels consumidors i
usuaris, hauran de dur-hi, de forma verídica i objectiva, una
informació veraç, completa i eficaç sobre les característiques
essencials i la utilització.

Article 14. Llengua utilitzada en la informació

1. La informació facilitada al consumidor, a la qual es
refereix l'article anterior haurà de figurar com a mínim en alguna
de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma.

2. Quan es tracti de productes les dades d'etiquetatge del
qual tenguin rellevància per a la salut o la seguretat de les
persones, la informació facilitada figurarà com a mínim en la
llengua oficial de l'Estat.

3. No s'exigirà l'establert en l'apartat anterior quan les
dades expressades en la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma
siguin fàcilment intel•ligibles.

Article 15. Contingut mínim de la informació

Els productes i serveis posats a disposició dels
consumidors i usuaris han d'oferir la mínima informació següent:

a) L'origen, la naturalesa, la composició i la finalitat.
b) Els additius que, si n'és el cas, duguin incorporats.
c) La qualitat, la quantitat, la categoria i la denominació

usual o comercial, si la tenen.
d) El preu complet o pressupost, si pertoca; i les

condicions jurídiques o econòmiques d'adquisició i utilització,
indicant-ne amb claredat i de manera diferenciada el preu del
producte o servei i l'import dels increments o descomptes, si n'és
el cas, i dels costs addicionals per serveis, accessoris,
finançament, ajornament del pagament o similars.

e) La data de producció o proveïment, el termini
recomanat per a l'ús o consum, o data de caducitat.

f) Les instruccions o indicacions per al correcte ús o
consum, advertències i riscs previsibles.

Article 16. Documentació informativa dels habitatges

En els habitatges de nova construcció es facilitarà al
comprador una documentació completa subscrita pel venedor, en la
qual es detalli, en planta a escala, l'habitatge i el traçat de totes les
instal•lacions, en especial aquelles dels subministraments i fluids,
els materials utilitzats a la construcció, en especial aquells en els
quals el comprador no tengui accés directe.

També s'entregaran al comprador d'un habitatge els
documents següents:

- la cèdula d'habitabilitat,
- en els subministraments en què sigui preceptiu, els butlletins de
l'instal•lador autoritzat, en especial els d'energia elèctrica i gas,
- el manual d'ús i manteniment de l'habitatge i els seus elements.
- les garanties i instruccions dels aparells d'ús domèstic instal•lats
pel constructor i que formen part de l'habitatge com elements
accessoris.

Article 17. Control de l'activitat publicitària

L'activitat publicitària es desenvoluparà d'acord amb els
principis d'objectivitat, veracitat i autenticitat, en el marc de la
legislació general sobre publicitat. Els poders públics faran ús dels
mecanismes que estableixi la legislació vigent per obtenir la
cessació o rectificació de la publicitat il•lícita.

Article 18. Oferta, promoció i publicitat

1. L'Administració pública adoptarà les mesures oportunes
perquè l'oferta, promoció i publicitat dels productes, activitats o
serveis s'ajustin a la seva naturalesa, a les característiques, les
condicions, la utilitat o la finalitat, sense perjudici de l'establert en
les disposicions de publicitat.

2. En el marc de la legislació estatal, podran ser exigides
pels consumidors  i usuaris, encara que no figurin expressament en
el contracte realitzat,  les condicions més favorables de l'oferta, de
la promoció i la publicitat.

3. No obstant el que disposa l'apartat anterior, si el
contracte realitzat tingués clàusules més beneficioses, aquestes
s'imposaran sobre el contingut de l'oferta, promoció o publicitat.
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Article 19. Ofertes il•lícites

L'Administració autònoma vetllarà especialment per la
protecció enfront a la publicitat, promoció i ofertes il•lícites
dirigides a la població en edat infantil o a d'altres col•lectius a què
es refereix l'article 5.

Article 20. Actuacions administratives en matèria d'informació

Les administracions públiques que actuïn a l'àmbit
territorial de les Illes Balears duran a terme les següents
actuacions:

a) Impulsar la difusió de la informació als consumidors
i usuaris, i concertar amb les seves associacions i amb les
organitzacions empresarials fórmules de participació activa en les
campanyes informatives.

b) Promoure l'existència d'espais divulgadors sobre el
consum en els mitjans de comunicació.

c) Fomentar, en col•laboració amb les organitzacions
empresarials, l'existència de distintius
de qualitat per als productes, béns i serveis de les Illes Balears.

d) Informar els consumidors i usuaris sobre els productes
perillosos detectats en el mercat, en les condicions que
reglamentàriament s'estableixin.

e) Promoure la utilització de la llengua pròpia de la
Comunitat Autònoma en l'etiquetatge dels productes i en la
informació dels serveis.

Capítol V. Dret a l'educació i formació dels consumidors i
usuaris

Article 21. Educació i formació dels consumidors

1. Les administracions públiques a les Illes Balears
vetllaran perquè els ciutadans puguin rebre formació i educació en
matèria de consum, conèixer-ne els drets com a consumidors i la
manera d'exercir-los amb responsabilitat, com una contribució a
la formació integral de la persona.

2. L'educació del consumidor i usuari estarà orientada al
coneixement dels  seus drets i a l'adequació de les pautes de
consum dirigida a la utilització racional dels recursos, a la
incorporació de valors ecològics en les decisions individuals de
compra, ús i gaudiment, i a la corresponsabilitat del consumidor
en la conservació del medi ambient.

Capítol VI. Participació, representació i consulta de les
associacions de consumidors i usuaris

Article 22. Concepte d'associacions de consumidors

1. Als efectes d'aquesta Llei, tenen la consideració
d'associacions de consumidors i usuaris les entitats sense finalitat
de lucre, constituïdes legalment, que tenguin com a objectiu la
defensa dels drets i interessos dels consumidors i usuaris.

2. També es consideraran associacions de consumidors
i usuaris les entitats constituïdes per consumidors d'acord amb la
legislació de cooperatives, entre les finalitats de les quals figuri,
necessàriament, l'educació i formació dels socis i estiguin obligats
a constituir un fons a tal objecte, segons la legislació específica.

Article 23. Foment de les associacions de consumidors

1. Es reconeixen les associacions de consumidors i usuaris
com a via de representació i participació dels consumidors i usuaris.
Els poders públics de les Illes Balears fomentaran, en els àmbits
respectius, l'associacionisme dels consumidors i usuaris, i
promouran el diàleg de les associacions amb les organitzacions
empresarials i professionals a través del Consell Balear de Consum
i d'altres consells territorials i sectorials.

2. L'Administració autonòmica concertarà amb les
associacions de consumidors i usuaris fórmules de participació
activa en programes conjunts de protecció als consumidors.

Article 24. Drets de les associacions de consumidors

1. Es reconeixen els següents drets a les associacions de
consumidors i usuaris:

a) Estar presents en els òrgans col•legiats de participació
i representades en els consells de
caràcter general i sectorial en els quals es tractin assumptes que
puguin interessar els consumidors i usuaris, inclòs el Consell Balear
de Consum, en la manera que reglamentàriament es determini.

b) La legitimació, en el marc de la legislació de
procediment administratiu, per promoure'n com interessades per a
la defensa dels interessos dels consumidors i usuaris en tot l'àmbit
territorial de les Illes Balears, i per personar-se en els procediments
iniciats per tercers.

c) Participar en el Sistema Arbitral de Consum.
d) Gaudir del benefici de justícia gratuïta d'acord amb les

lleis que ho regulen.
e) Accedir a les ajudes i subvencions, que convoquin i

concedeixin les administracions públiques de les Illes Balears per
a la defensa dels consumidors i usuaris, en els termes que
reglamentàriament s'estableixin.

f) Accedir als beneficis establerts en la legislació
específica sobre el voluntariat una de les àrees d'intervenció del qual
és la protecció del consumidor.

g) Exigir la rectificació pública de les comunicacions i
informacions publicitàries enganyoses o il•lícites i exercitar en
aquests casos el corresponent dret de rèplica, d'acord amb la
normativa vigent.

h) En general, col•laborar amb l'Administració i
concertar-ne les actuacions d'interès comú especialment orientades
a la satisfacció dels interessos generals.

2. Per poder gaudir dels drets enumerats en els apartats a),
c) i e) dels reconeguts en el punt anterior, hauran de figurar inscrites
en el registre d'associacions de consumidors que duu la Direcció
General de Consum de la Conselleria de Sanitat i Consum, del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i reunir les
condicions i requisits que reglamentàriament s'estableixin per a cada
tipus de benefici.

3. Les associacions de consumidors i usuaris queden
obligades a aplicar els mitjans d'ajuda i col•laboració que rebin amb
aquesta finalitat, exclusivament a la defensa dels consumidors o a
l'obtenció dels mitjans instrumentals i personals per aconseguir
aquest fi.

4. No podran gaudir dels beneficis als quals al•ludeixen
les lletres a), c) i e) de l'apartat primer, les associacions que
incloguin com a associats persones jurídiques amb ànim de lucre, o
que rebin ajudes o subvencions d'empreses o agrupacions
d'empreses proveïdores de béns o serveis als consumidors i usuaris,
o que efectuïn publicitat no exclusivament informativa d'aquests
béns o serveis.
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Article 25. Audiència

Les associacions de consumidors i usuaris, les
organitzacions empresarials i les associacions i col•legis
professionals legalment constituïts, radicats en la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears seran oïts en consulta, en el
procediment d'elaboració de les disposicions administratives de
caràcter general que afectin directament els drets i interessos que
representen.

Capítol VII. Consell Balear de Consum

Article 26. Consell Balear de Consum

1. El Consell Balear de Consum, adscrit a la Conselleria
de Sanitat i Consum, es configura com l'òrgan consultiu, de
col•laboració i participació en matèria de consum de les
associacions de consumidors i organitzacions empresarials.

2. Seran funcions del Consell informar sobre projectes
de disposicions generals que afectin els consumidors i usuaris,
promoure iniciatives en relació amb el consum i ús de béns,
fomentar el diàleg entre associacions de consumidors i
organitzacions empresarials i d'altres que reglamentàriament
s'estableixin.

3. Reglamentàriament se n'establirà la forma de
participació i el funcionament.

Títol III. De l'actuació administrativa per a la
protecció dels consumidors i usuaris

Capítol I. Actuacions generals

Article 27. Accions administratives

Les diverses administracions desenvoluparan les
actuacions jurídiques, administratives i tècniques que siguin
necessàries per a l'efectiva protecció dels consumidors. Entre
d'altres duran a terme les següents accions:

a) Col•laborar i cooperar en la protecció als consumidors
i usuaris, i coordinar totes les actuacions amb la finalitat de fer
efectiu el principi d'eficàcia en l'activitat administrativa.

b) Intervenir com a mediadores en la resolució dels
conflictes entre els consumidors i empresaris.

c) Fomentar el Sistema Arbitral de Consum.
d) Proporcionar als consumidors i usuaris tota classe

d'informació sobre els seus drets i d'altres qüestions que els afectin
com a tals.

e) Promoure l'educació i formació dels consumidors i
usuaris.

f) Fomentar l'associacionisme dels consumidors i
usuaris.

g) Col•laborar amb les associacions de consumidors i les
organitzacions empresarials en campanyes d'informació i
sensibilització de consumidors i empresaris en matèria de
Consum.

h) Programar i realitzar actuacions de control i inspecció
dels productes, béns i serveis.

i) Citació dels ciutadans per a la compareixença en les
oficines públiques quan sigui necessari per aclarir les actuacions
de control i inspecció, o clarificar les reclamacions, sempre que
s'hagués intentat pels mitjans habituals i aquests no resultassin
suficients.

j)Adoptar les mesures cautelars i preventives oportunes
per a la protecció dels consumidors i usuaris enfront de cada
classe de risc, i d'altres circumstàncies que puguin afectar-ne o
perjudicar-ne la generalitat.

k) Sancionar les conductes que constitueixin infracció a
les normes de consum.

Capítol II. Resolució de conflictes

Article 28. Procediment en denúncies i reclamacions

Reglamentàriament es regularà el procediment
administratiu de mediació en l'atenció de les denúncies i
reclamacions dels consumidors i usuaris, presentades contra els
professionals o empreses, sense perjudici de les actuacions
d'inspecció i sanció que corresponguin.

El procediment haurà de tenir, com a mínim, una fase
d'al•legacions del reclamat i una altra d'informació per al qui
reclama.

Article 29. Sistema Arbitral de Consum

La Conselleria de Sanitat i Consum promourà, en el marc
de la legislació vigent, el desenvolupament del Sistema Arbitral de
Consum i l'adhesió a aquest de les empreses, els professionals i les
seves organitzacions, així com de les associacions de consumidors
i usuaris de tota la Comunitat Autònoma.

Article 30. Promoció de l'arbitratge de Consum en les empreses
dependents de les administracions públiques

Les administracions públiques radicades a les Illes Balears
propiciaran en els àmbits respectius que les entitats i empreses
públiques que depenguin d'aquesta i les entitats o empreses privades
que gestionin serveis públics o en rebin recursos s'afegeixin al
Sistema Arbitral de Consum.

Capítol III. Actuacions administratives en matèria d'informació
als consumidors i usuaris

Article 31. Oficines d'informació al consumidor

1. Es promourà l'existència d'oficines i departaments de
titularitat pública, com a òrgans d'informació i assessorament als
consumidors i usuaris, l'àmbit dels quals podrà ser autonòmic,
insular, municipal o supramunicipal, i s'atendran els criteris
d'eficàcia i eficiència.

2. Aquestes oficines podran tenir un caràcter específic
quan estiguin especialitzades en una matèria concreta que pugui
afectar els ciutadans com a consumidors o usuaris.

Article 32. Funcions de les oficines d'informació al consumidor

1. Són funcions de les oficines d'informació al consumidor
i usuari:

a) Informar i orientar els consumidors i usuaris per a
l'adequat exercici dels seus drets.

b) La recepció i registre de denúncies i reclamacions dels
consumidors i usuaris, i la remissió a les entitats i organismes
corresponents.

c) Intercedir en la resolució de conflictes i fomentar el
Sistema Arbitral de Consum, com a via de resolució d'aquests i que
serveixi de seu, si n'és el cas, dels arbitratges de consum.

d) Donar la informació requerida per les administracions
públiques a efectes estadístics i de col•laboració en l'actuació de
defensa dels consumidors i usuaris.

e) Realitzar campanyes informatives i activitats de
formació i educació dels consumidors i usuaris.

f) Informar sobre les associacions de consumidors i
usuaris existents i col•laborar amb aquestes.

2. Queda prohibida tota forma de publicitat expressa o
encoberta en les oficines d'informació al consumidor.
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Article 33. Col•laboració i cooperació amb les administracions
locals

L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears concertarà amb les entitats locals del territori fórmules de
participació activa en els programes conjunts de protecció dels
consumidors i de cooperació en matèria de consum amb les
administracions locals de tota la Unió Europea.

Capítol IV. Actuacions administratives per a l'educació i
formació dels consumidors i usuaris

Article 34. Desenvolupament del dret a l'educació

A l'objecte de fer efectiu el dret a l'educació en matèria
de consum, el Govern de la
Comunitat Autònoma adoptarà les mesures oportunes per :

a) Establir la col•laboració necessària amb els òrgans
competents, a fi d'incloure l'educació del consumidor dins el
currículum ordinari dels centres d'ensenyament,  en tots els cicles
i nivells de l'educació obligatòria.

b) Assegurar la formació permanent en matèria de
Consum del personal docent, en col•laboració amb els organismes
competents en matèria d'educació.

c) Garantir la formació permanent en matèria de consum
del personal que exerceixi funcions d'informació i orientació als
consumidors.

d) Elaborar i publicar materials didàctics de suport a
l'educació i formació dels consumidors i usuaris.

e) Promoure l'edició i difusió de vocabularis
especialitzats i d'altres materials que facilitin l'ús de la llengua
pròpia de les Illes Balears en els contractes i, en general, en les
activitats comercials i professionals.

Capítol V. Control i inspecció dels productes,  béns i serveis

Article 35. Coordinació en el control i inspecció

1. Les administracions públiques de les Illes Balears en
els respectius àmbits competencials desenvoluparan actuacions de
control i inspecció de manera coordinada, sobre els béns,
productes i serveis posats a disposició dels consumidors i usuaris,
per comprovar l'adequació a les normes vigents en matèria de
protecció del consumidor i usuari.

2. En especial, s'adoptaran les mesures de vigilància
prioritària i continuada per assegurar el compliment de la
normativa reguladora sobre:

a) La qualitat dels aliments i begudes i la idoneïtat dels
establiments on s'elaborin, manipulin, envasin, emmagatzemin o
expedeixin.

b) L'origen, distribució i utilització dels productes
tòxics; substàncies, preparats i productes perillosos.

c) La qualitat i la seguretat dels habitatges i les
instal•lacions, dels serveis comunitaris, com el fluid elèctric, gas,
aigua, sanejament i aparells elevadors, així com la idoneïtat dels
sistemes de prevenció i extinció d'incendis.

d) La qualitat en els mitjans de transport públic o
col•lectiu i, en particular, la seguretat dels menors en el transport
escolar.

e) La seguretat en establiments d'hoteleria i restauració,
establiments públics i d'altres llocs d'ús o gaudiment comunitari,
d'esplai o de pràctiques esportives.

f) La composició, grau d'inflamabilitat, toxicitat i
normes d'ús dels productes, així com la seguretat, salubritat i
qualitat de les joguines i d'altres productes destinats a la infància
i a les embarassades.

3. L'Administració autonòmica actuarà coordinadament
amb les administracions locals en la realització de les activitats
d'inspecció i control.

4. Les actuacions d'inspecció tendran per objecte,
preferentment el control dels béns, productes i serveis considerats
com d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat.

5. L'actuació inspectora s'ajustarà a les prescripcions
establertes legalment en les lleis i reglaments.

Article 36. Procediment de vigilància i amonestació

La detecció per part de la inspecció de Consum d'accions
o omissions que no causin un perjudici directe als consumidors o
usuaris, que donen lloc a simples irregularitats que es poden
esmenar a requeriment de la inspecció, podran donar lloc a
l'obertura d'un procediment de vigilància i, eventualment, a una
amonestació al responsable d'aquestes.

Article 37. Del personal inspector

Els inspectors de Consum tendran caràcter d'autoritat en
l'exercici de les seves funcions. Per al desenvolupament de
l'actuació inspectora podran sol•licitar l'ajuda que resulti necessària
de qualsevol altra autoritat o els seus agents, que els l'haurà de
donar.

Article 38. Valor probatori dels fets recollits en Acta de la
Inspecció de Consum

D'acord amb el que disposa l'article 137 de la Llei
30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, els fets constatats pels inspectors
de Consum que es realitzin en Acta, tendran valor probatori, sense
perjudici de les proves que en defensa dels respectius drets i
interessos puguin assenyalar o aportar els propis administrats.

Article 39. Obligacions dels ciutadans respecte del control i la
inspecció

1. Les persones físiques i jurídiques titulars dels
establiments, els seus representants o persones a càrrec de
l'establiment en el moment de la inspecció estan obligades a:

a) Consentir i facilitar les visites d'inspecció i accés a les
dependències de l'establiment fins i tot fora de l'horari d'obertura
quan sigui necessari per al control de l'activitat que desenvolupen.

b) Donar tota classe d'informació sobre instal•lacions,
productes o serveis, i també les autoritzacions, els permisos i les
llicències necessaris per a l'exercici de l'activitat, de manera que
permeti al personal inspector comprovar directament les dades
aportades.

c) Tenir a disposició de la inspecció la documentació que
serveixi de justificació de les transaccions efectuades, com els
contractes, les factures, els albarans,  i d'altres documents exigits
legalment, així com aquells que siguin necessaris per determinar les
responsabilitats pertinents.

d) Facilitar l'obtenció de còpia o reproducció de la
documentació esmentada en els punts anteriors.

e) Permetre que es practiqui la presa de mostres o que
s'efectuï qualsevol altre tipus de control o assaig sobre els productes
i béns en qualsevol fase d'elaboració, envasament o
comercialització.

2. Les persones físiques o jurídiques i, si pertoca, els seus
representants, titulars d'empreses que intervenen en la fabricació,
comercialització i venda de béns o prestacions de serveis estan
obligades a informar o presentar la documentació que els sigui
requerida pels òrgans competents en matèria de Consum, a efectes
del control de productes i serveis.

3. Serà obligatòria la compareixença dels ciutadans en les
oficines públiques en els termes prevists en l'article 27 i).
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Article 40. Formació i recursos de la inspecció

Les diverses administracions públiques de les Illes
Balears amb competències en la matèria hauran de vetllar perquè
la dotació de recursos de la inspecció sigui l'adequada a la funció
a realitzar i, en especial, per a la formació continuada del personal
inspector.

Article 41. Laboratoris de consum

El Govern de la Comunitat Autònoma establirà
reglamentàriament el procediment de registre i, si pertoca,
acreditació dels laboratoris habilitats per a la realització de proves
pericials analítiques dels productes d'ús i consum.

Capítol VI. De les mesures cautelars i preventives

Article 42. Mesures cautelars i preventives

1. L'autoritat competent adoptarà les mesures cautelars
o preventives que es considerin oportunes en aquells supòsits on
hi hagi clars indicis de vulneració dels drets reconeguts als
consumidors, i, en tot cas, en els següents supòsits:

a) Quan hi hagi clars indicis de risc per a la salut i
seguretat dels consumidors i usuaris.

b) Quan es vulnerin de forma generalitzada els legítims
interessos econòmics i socials dels consumidors i usuaris.

c) Quan es comercialitzin productes amb manca
d'etiquetatge obligatori o aquest figuri en una llengua no oficial en
la Comunitat Autònoma.

Article 43. Tipus de mesures cautelars

1. Les mesures cautelars podran consistir en:

a) La immobilització de productes.
b) La retirada del mercat de productes.
c) La suspensió de funcionament d'un element de

l'establiment o servei.
d) El tancament d'un establiment o la paralització d'una

activitat.
e) La informació pública en la forma reglamentàriament

establerta.

2.  Les mesures cautelars i preventives hauran de ser
proporcionades a la irregularitat detectada i mantenir-se el temps
estrictament necessari per a la realització dels oportuns controls i
verificacions en els centres qualificats per això, o el temps que els
interessats inverteixin per esmenar el problema o eliminar
completament el risc, la qual cosa haurà de ser convenientment
verificada per l'autoritat que ordenà la mesura.

Article 44. Procediment d'actuació

Si s'adopten aquestes mesures abans de la iniciació del
procediment sancionador a l'acte de notificació d'aquestes es fixarà
un termini màxim d'audiència a l'interessat de cinc dies hàbils, i
l'autoritat competent dictarà resolució sobre les mesures adoptades,
en el termini de deu dies hàbils.

Article 45. Sistema d'intercanvi d'informació

Si el risc sobrepassàs l'àmbit de les Illes Balears, l'autoritat
competent ho posarà en coneixement de la resta d'administracions,
el territori de les quals es pugui veure afectat, a través de les vies i
procediment establerts.

Títol IV. De la potestat sancionadora

Article 46. Atribució de la potestat sancionadora

1. Correspon a les administracions públiques de la
Comunitat Autònoma la potestat sancionadora en matèria de
Consum, que exerceixen els òrgans administratius que la tenguin
atribuïda.

2. Les infraccions en matèria de Consum comeses en
l'àmbit territorial de les Illes Balears seran sancionades, amb
tramitació prèvia del corresponent procediment sancionador.

Article 47. Tipificació d'infraccions

Es consideren infraccions en matèria de defensa dels
consumidors i usuaris:

1. L'incompliment dels requisits, condicions, obligacions
o prohibicions de caràcter sanitari.

2. Les accions o omissions que produeixin o puguin
produir risc o dany efectiu per a la salut dels consumidors o usuaris,
ja sigui de forma conscient o deliberada, ja per incórrer en
negligència o abandonament de les precaucions exigibles en
l'activitat, servei o instal•lacions de què es tracti.

3. La inclusió en els contractes d'adhesió o en els
documents annexos, de clàusules que excloguin els drets reconeguts
als consumidors en les lleis o que resultin manifestament abusives
per a aquests o contràries a la bona fe.

4. La utilització de qualsevol mètode de venda que limiti
la llibertat d'elecció dels consumidors o que en condicioni la decisió
de compra mitjançant tècniques de venda agressives.

5. El frau en la qualitat o quantitat de béns, serveis o
subministraments, per addicció, substracció o substitució de
qualsevol substància o element; i l'adulteració d'aquests per
alteració de la composició o qualitat, ja sigui de manera negligent
o intencionada.

6. El frau, engany o incompliment en l'oferta, promoció i
publicitat dels productes, serveis o activitats destinats als
consumidors i usuaris.
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7. L'incompliment de les condicions que corresponen a
la naturalesa, garantia, acord o reparació dels béns de consum de
llarga durada; i en general, qualsevol situació que indueixi a
engany o confusió al consumidor o usuari o que disfressi la
vertadera naturalesa del bé, servei o proveïment oferts, així com
l'exigència del pagament de mercaderies o serveis no sol•licitats.

8. La negativa injustificada a satisfer les demandes del
consumidor o usuari produïdes de bona fe o d'acord a l'ús
establert, així com qualsevol situació de discriminació respecte de
les esmentades demandes.

9. L'incompliment de les normes reguladores de preus;
la imposició injustificada de condicions o prestacions accessòries
no sol•licitades o de quantitats mínimes; i, en general, qualsevol
tipus d'actuació que suposi un increment abusiu dels preus o
marges comercials o un desequilibri entre les contraprestacions
del contracte.

10. L'incompliment de les normes que exigeixen el
registre d'establiments, productes o serveis, la normalització o
tipificació d'aquests, l'etiquetatge, envasament i la publicitat de
béns, serveis i proveïments i els seus preus.

11. L'incompliment de les disposicions sobre seguretat
de béns, productes, serveis i proveïments, sempre que afectin o
puguin suposar un risc per al consumidor o usuari.

12. La represàlia, coacció, pressió o desconsideració
exercida sobre els funcionaris per influir en l'actuació inspectora.

13. L'obstrucció o negativa a facilitar les funcions
d'inspecció, vigilància o informació, així com facilitar dades als
inspectors i, en especial, la negativa encaminada a evitar les preses
de mostres o a fer ineficaç la inspecció.

14. L'incompliment dels requeriments efectuats pels
òrgans administratius, encaminats a l'esclariment dels fets i a
l'aclariment de les responsabilitats susceptibles de sanció.

15. L'incompliment de les mesures cautelars i
preventives adoptades per l'autoritat competent i qualsevol
conducta tendent a ocultar, fer desaparèixer o manipular les
mercaderies intervingudes.

16. L'incompliment de les condicions establertes per a
la defensa dels consumidors i usuaris en les normes reguladores
de les vendes fora de l'establiment comercial, vendes ambulants
i domiciliàries i en les vendes a distància, i l'incompliment dels
requisits, obligacions i prohibicions regulats en la normativa de
vendes en general, per a la protecció dels consumidors i usuaris.

17. L'incompliment dels requisits, obligacions o
prohibicions expressament establerts en la normativa en matèria
de defensa dels consumidors i usuaris, i disposicions
complementàries.

Article 48. Responsabilitat de les infraccions

1. Seran responsables de les infraccions tipificades en
aquesta Llei  les persones físiques o jurídiques que per acció o
omissió hi haguessin participat.

2. El fabricant, importador, venedor o proveïdor de
productes o serveis als consumidors o usuaris en respon de l'origen,
identitat i idoneïtat, i de les infraccions comprovades en aquests.

3. Dels productes a granel en serà responsable el tenidor,
sense perjudici que es pugui identificar i provar la responsabilitat de
l'anterior tenidor o proveïdor.

4. En el supòsit de productes envasats, etiquetats o tancats
amb tancament íntegre respon la firma o raó social que figuri a
l'etiqueta, presentació o publicitat. Es podrà eximir d'aquesta
responsabilitat provant-ne la falsificació o la incorrecta manipulació
per tercers, que en seran els responsables.

5. Quan una infracció sigui imputada a una persona
jurídica es podran considerar responsables també les persones
físiques que n'integrin els òrgans rectors o de direcció, així com els
tècnics responsables de l'elaboració i control.

6. Si en la comissió de la infracció concorren diverses
persones en respondran solidàriament.

Article 49. Qualificació de les infraccions

1. Les infraccions en matèria de Consum es qualificaran
de lleus, greus o molt greus, en funció de la concurrència dels
següents criteris:

- Dany o risc considerable en la salut o seguretat dels consumidors
o usuaris.
- Lesió considerable dels interessos econòmics dels consumidors i
usuaris.
- Quantia desproporcionada del benefici il•lícit obtingut, relació
amb el valor del bé, servei o proveïment.
- Gravetat de l'alteració sanitària produïda.
- Negligència greu o dol.
- Generalització de la infracció,  quant al nombre de destinataris
afectats per aquesta.
- Posició de predomini de l'infractor en el mercat o en qualsevol
àmbit que en  sigui d'aplicació.
- Que afecti directament un col•lectiu especialment protegit.

2. Es qualificaran de lleus les infraccions que
incompleixin els tipus tractats a l'article 36, quan no hi concorri cap
dels criteris agreujants esmentats.

3. Seran qualificades greus les conductes tipificades a
l'article 36, en aquelles que hi concorri com a mínim un dels criteris
agreujants anteriors.

4. Seran infraccions molt greus les conductes tipificades
a l'article 36, en les quals es donin dos o més criteris agreujants.



BOPIB núm.85 - 24 de gener del 1997 2301

Article 50. Quanties de les sancions de multa

Per la comissió d'infraccions en matèria de defensa del
consumidor es podran imposar les següents sancions:

a) Multa de fins a 500.000 pessetes en cas d'infraccions
lleus.

b) Multa compresa entre les 500.001 i els 2.500.000
pessetes per les faltes greus.

c) Multa compresa entre els 2.500.001 i els 100.000.000
de pessetes per a les faltes molt greus, i podrà sobrepassar aquesta
quantitat fins a arribar al quíntuple del valor dels productes o
serveis objecte de la infracció.

Article 51. Criteris de gradació de les sancions

Una vegada qualificades les infraccions com a lleus,
greus o molt greus, es graduaran les sancions en grau mínim, mitjà
o màxim. En la gradació de les sancions s'hauran d'observar els
següents criteris:

1. Agreujants:

a) Existència d'intencionalitat  o reiteració en la
conducta infractora.

b) La naturalesa dels perjudicis causats als consumidors
i usuaris.

c) Reincidència, per comissió en el termini d'un any de
més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat
declarat per resolució ferma.

d) Amonestació prèvia.
e) Volum de vendes o de prestació de serveis.
f) Que afecti a béns d'ús comú o de primera necessitat.

2. Atenuants:

a) L'esmena posterior dels fets, sempre que es realitzi
abans de dictar-se resolució del procediment sancionador.

b) La reparació efectiva del dany causat a l'usuari o
consumidor.

Article 52. Principis de proporcionalitat i efectivitat de les
sancions

La imposició de les sancions pecuniàries es farà de
manera que la comissió de les infraccions no resulti més
beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes
infringides. Sempre que respecti el principi de proporcionalitat, i
guardi la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de
la infracció i la sanció a imposar.

Article 53. Altres sancions

1. L'autoritat a la qual correspon resoldre l'expedient podrà
acordar, a proposta prèvia de l'instructor i com a sanció, el decomís
de la mercaderia adulterada, falsificada, fraudulenta o no
identificada i d'aquella que pugui suposar un risc per al consumidor,
i serà l'infractor qui pagarà les despeses que originin les operacions
d'intervenció, dipòsit, comís i destrucció de la mercaderia.

2. Per raons d'exemplaritat i sempre que concorri alguna
de les circumstàncies de risc o dany efectiu per a la salut o seguretat
dels consumidors i usuaris o menyscabament dels seus interessos
econòmics, reincidència en infraccions greus o molt greus, o
acreditada intencionalitat en la comissió de les infraccions,
l'autoritat que adopti la resolució del procediment sancionador podrà
acordar que es doni publicitat de les sancions imposades, que duran
annex el nom de l'empresa i persones naturals o jurídiques
responsables, amb expressa indicació de les infraccions comeses.
Aquestes dades es publicaran en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l'Estat, si
l'empresa infractora és d'àmbit estatal o internacional i en els
mitjans de comunicació que es considerin oportuns.

3. També es podrà imposar com a sanció el pagament de
les anàlisis necessàries per a comprovar la infracció investigada, a
l'empresa responsable d'aquesta.

4. A més es podrà procedir al tancament temporal de
l'establiment, instal•lació o servei on es va cometre la infracció, en
el termini màxim de cinc anys, en aquells casos on es cometi una
falta molt greu.

5. En les infraccions en matèria de publicitat, l'òrgan
competent per sancionar exigirà a l'infractor, d'ofici o a instància de
les organitzacions de consumidors i usuaris, la publicació a compte
seu d'un comunicat en el qual es rectifiqui la publicitat efectuada,
que s'haurà de realitzar en aquestes o en similars condicions en què
es produís l'actuació sancionada.

Article 54. Prescripció i caducitat

1. Les infraccions en matèria de defensa del consumidor
prescriuen als cinc anys. El termini de prescripció comença a
comptar des del dia de la comissió de la infracció i s'interromp en
el moment que el procediment es dirigeixi contra el presumpte
infractor.

2. L'acció per perseguir les infraccions caducarà quan una
vegada coneguda per l'Administració competent per sancionar
l'existència d'una infracció i, finalitzades les diligències dirigides a
l'esclariment dels fets, o finalitzades les anàlisis inicials, transcorrin
sis mesos sense que l'òrgan competent d'aquella ordeni iniciar el
procediment sancionador.

3. Les sol•licituds d'anàlisis contradictòries i diriments que
fossin necessàries interrompran els terminis de prescripció de l'acció
de persecució de la infracció, o de caducitat del procediment ja
iniciat, fins que es practiquin.

Article 55. Conservació d'arxius

1. La documentació dels procediments de control,
inspecció i reclamacions en matèria de Consum podrà ser destruïda
una vegada que hagin transcorregut cinc anys des de la  data de
realització o d'inici, en el supòsit que es tracti de procediments.

2. En el supòsit dels expedients sancionadors i arbitrals el
termini esmentat a l'apartat anterior serà de deu anys.
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Article 56. Òrgans competents
Els òrgans competents per iniciar, trametre i resoldre els

procediments sancionadors en matèria de Consum seran aquells
que es determinin reglamentàriament.

Títol V. De les competències de les administracions públiques

Article 57. Coordinació de les competències

1. El Govern de la Comunitat Autònoma dirigeix la
política de defensa dels consumidors i usuaris, exerceix la potestat
reglamentària en la matèria i coordina l'actuació dels consells
insulars i de les altres entitats locals en la consecució dels
objectius fixats en aquesta Llei.

2. A efectes de coordinació de l'actuació de les diverses
administracions públiques s'establiran acords entre elles que
permetin rendibilitzar els recursos humans i materials dels quals
disposin i fer efectiu i eficaç el control del compliment de la
normativa vigent.

3. La Direcció General de Consum, de la Conselleria de
Sanitat i Consum del Govern de la Comunitat Autònoma, serà
l'encarregada de la coordinació dels diferents departaments del
Govern, amb competències concurrents respecte de la política de
defensa dels consumidors i usuaris que s'estableixi per aquest.

4. Reglamentàriament s'establirà una comissió de
coordinació en matèria de Consum en la qual estaran
representades totes les conselleries que puguin tenir competència
en matèria de Consum i defensa del consumidor i usuari.

Article 58. Atribució de competències

Correspon a les diverses conselleries de la Comunitat
Autònoma amb competència sectorial en matèria de Consum
l'execució de la present Llei i de les normes que la desenvolupen,
i la realització de les actuacions amb subjecció als principis que la
inspiren.

Article 59. Col•laboració interadministrativa

1. Les administracions públiques competents en matèria
de defensa dels consumidors i usuaris ajustaran la seva actuació
als principis de col•laboració, cooperació i lleialtat institucional,
d'acord amb les regles generals de les relacions
interadministratives.

2. Els consells insulars i els ajuntaments proporcionaran
a l'Administració de la Comunitat Autònoma la informació
necessària per a l'exercici de les seves competències.

3. Les corporacions locals seran competents en matèria
de defensa del consumidor i usuari respecte de les vendes
ambulants i mercats permanents o temporals que es realitzin en el
municipi.

4. El Govern de la Comunitat Autònoma podrà establir
la col•laboració de les corporacions locals en campanyes concretes
de control de productes o serveis.

5. Quan no resulti possible assumir el control establert
en els apartats anteriors, les corporacions locals podran sol•licitar
l'ajuda dels consells insulars, en els termes establerts en les
normes que els regulen i, si no n'hi ha, el dels òrgans del Govern
de la Comunitat Autònoma.

Article 60. Pla d'objectius

1. El Govern de la Comunitat Autònoma, oïdes les
conselleries amb competències en matèria de Consum, aprovarà
anualment un pla d'objectius que establirà les prioritats de l'acció
pública en la consecució dels objectius fixats en aquesta Llei.

2. Les determinacions del pla tendran caràcter prioritari
per a les administracions actuants en relació amb la concessió de
subvencions i el finançament de projectes.

3. Anualment el Govern de la Comunitat Autònoma
trametrà al Parlament una memòria sobre l'aplicació del pla.

Disposició addicional primera

En tot allò que no està previst en aquesta Llei i en les
normes que la desenvolupin o la complementin,  serà d'aplicació la
Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels
consumidors i usuaris.

Disposició addicional segona

S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma per
dictar les normes reglamentàries de desenvolupament d'aquesta Llei.

Disposició transitòria primera

Fins que no s'aprovi un reglament específic  procediment
sancionador en matèria de Consum, serà d'aplicació el general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició transitòria segona

Fins que no es produeixi el necessari desenvolupament
reglamentari, seran d'aplicació en aquesta Comunitat Autònoma els
reglaments estatals en la matèria, en especial el Reial decret
1945/1983, d'infraccions i sancions en matèria de defensa dels
consumidors, així com la normativa autonòmica respectiva.

Disposició transitòria tercera

Els fulls de reclamacions seran exigits obligatòriament a
tots aquells comerços, serveis i activitats professionals que a
l'entrada en vigor de la present Llei ja estaven obligats a
disposar-ne. Mentre no s'aprovi el model únic, es mantindran els
models vigents. El nou model s'implantarà progressivament, d'acord
amb un calendari fixat reglamentàriament.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor el mes següent al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Palma, a 12 de desembre de 1996
El president:
Jaume Matas i Palou.
El conseller de Sanitat i Consum:
Francisco Fiol i Amengual.
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3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de gener del 1997, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
30/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
modificació de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, i
de la Llei de mesures tributàries administratives i de patrimoni,
aprovada pel Parlament el 20 de desembre del 1995.

Palma, a 22 de gener del 1997.
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 125 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la següent proposició de
llei de modificació de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells
insulars, i de la Llei de mesures tributàries, administratives i de
patrimoni, aprovada pel Parlament el 20 de desembre del 1995.

Exposició de motius

El Parlament de les Illes Balears va aprovar dia 13
d'abril del 1989 la Llei de consells insulars, la qual preveia en el
seu capítol X un doble sistema, provisional i definitiu, de
finançament dels consells insulars.

En posterioritat, amb l'aprovació de la Llei de mesures
tributàries, administratives i de patrimoni, aprovada pel Parlament
de les Illes Balears dia 20 de desembre del 1995, es modificava,
de fet, l'establert en alguns dels articles del capítol X de la Llei
5/1989, referits als sistemes provisional i definitiu de finançament
dels consells insulars.

La situació financera dels consells insulars i el
reconeixement que el finançament de les competències
transferides s'ha demostrat insuficient, avalen la necessitat de
modificar el contingut del capítol X, en el sentit de fixar nous
terminis per a l'aprovació del sistema definitiu de finançament,
així com per a la creació del Fons de Compensació Interinsular
contemplat als articles 32 i 40 de la Llei 5/1989.

Article únic.

Es modifica el contingut dels articles 31, 32, 39 i 40 de
la Llei 5/1989, de consells insulars, que quedaran redactats d'acord
amb el text següent:

"Capítol X. Finançament.

Secció Primera. Disposicions generals.

Article 31.

El finançament de les competències atribuïdes per llei
del Parlament als consells insulars s'estructura en dos sistemes, el
provisional i el definitiu.

En el sistema provisional, que per a les competències
pròpies tindrà efectivitat fins el 1r de gener del 1998, les
transferències econòmiques seran iguals a la dotació econòmica
que cada llei d'atribució de competències determina, la qual serà
actualitzada anualment segons l'increment de l'índex general de
preus al consum (IPC) estatal, i tendrà el caràcter de finançament
incondicionat, podent-se assignar per part de cada consell insular
a qualsevol dels programes i conceptes que integren els seus
respectius pressuposts en l'estat de despeses.

Article 32.

Amb la finalitat de corregir desequilibris interinsulars i de
fer efectiu el principi de solidaritat, anualment, i a partir de
l'aprovació dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per al 1998, es dotarà en aquests pressuposts un
fons de compensació interinsular conformement amb els principis
establerts a l'article 54.3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.

Secció tercera. Sistema definitiu.

Article 39.

Abans de l'1 de gener del 1998, una llei del Parlament de
les Illes Balears establirà el sistema definitiu de finançament de les
competències transferides als consells insulars, que tindrà efectivitat
a partir d'aquesta data.

Article 40.

Abans de l'1 de gener del 1998, una llei del Parlament de
les Illes Balears regularà el fons de compensació interinsular,
previst a l'article 32 d'aquesta llei, que s'aplicarà en entrat en vigor
el sistema de finançament definitiu."

Disposició derogatòria.

A l'entrada en vigor d'aquesta llei, queda derogada la
disposició addicional segona de la Llei de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni, aprovada pel Parlament el 20 de
desembre del 1995.

Disposició final.

La present llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Palma, 8 de gener del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 12/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
que es té prevista destinar a la publicitat del Pla Mirall. (Mesa de
22 de gener del 1997).

 RGE núm. 13/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de
la campanya publicitària "... compra bé". (Mesa de 22 de gener del
1997).

 RGE núm. 14/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectiu
de la campanya publicitària "controlam el creixement, controlam
el paisatge". (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 15/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de
la campanya publicitària de la Conselleria d'Agricultura, "els
plaers de la carn". (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 17/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
desglossament per illes de la partida pressupostària prevista en els
pressuposts generals de la CAIB per al 1997: secció 20, centre de
cost 20101, subprograma 711101, subconcepte 76100. (Mesa de 22
de gener del 1997).

 RGE núm. 18/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
desglossament per illes de la partida pressupostària prevista en els
pressuposts generals de la CAIB per al 1997: secció 18, centre de
cost 18201, subprograma 413301, subconcepte 46100. (Mesa de 22
de gener del 1997).

 RGE núm. 19/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
desglossament per illes de la partida pressupostària prevista en els
pressuposts generals de la CAIB per al 1997: secció 11, centre de
cost 11601, subprograma 314101, subconcepte 76100. (Mesa de 22
de gener del 1997).

 RGE núm. 20/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
desglossament per illes de la partida pressupostària prevista en els
pressuposts generals de la CAIB per al 1997: secció 11, centre de
cost 11101, subprograma 112101, subconcepte 76100. (Mesa de 22
de gener del 1997).

 RGE núm. 21/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
les partides pressupostàries destinades al programa Foner II. (Mesa
de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 22/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
les partides pressupostàries destinades al Pla Mirall. (Mesa de 22
de gener del 1997).

 RGE núm. 23/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
les partides pressupostàries destinades al Pla Mestral. (Mesa de 22
de gener del 1997).

 RGE núm. 41/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres que es realitzaran a la seu cedida a l'Associació de vídues de
Balears. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 42/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni signat amb l'Associació de vídues de Balears. (Mesa de 22 de
gener del 1997).

 RGE núm. 43/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions realitzades als serveis de la ITV a Menorca. (Mesa de 22
de gener del 1997).

 RGE núm. 44/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts de Menorca
ingressats a l'Hospital Psiquiàtric. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 45/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a càrrec de la secció 18, subconcepte 62000 dels
pressuposts del 1996. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 46/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuntaments
subvencionats amb càrrec a la secció 18, subconcepte 76012 dels
pressuposts del 1996. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 47/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del conveni
entre la Creu Roja i la CAIB per a l'atenció als toxicòmans. (Mesa de
22 de gener del 1997).

 RGE núm. 48/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanyes de salut.
(Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 62/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de la
campanya de publicitat relativa als pressuposts generals de la CAIB
per al 1997. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 63/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inspeccions a piscines públiques. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 64/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a patrocini
per part del Govern de la retransmissió de les dotze campanades de
la nit de cap d'any. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 68/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i
Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control
d'instal•lacions mèdiques de raigs-x. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 70/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
retransmissió de la "Missa del gall". (Mesa de 22 de gener del 1997).
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 RGE núm. 71/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a licitació
d'un contracte de servei de publicitat del centre d'emergències.
(Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 92/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aportació econòmica del Govern a la publicació de diferents
col•lecionables. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 98/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut Balear de serveis a la joventut l'any 1996.
(Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 99/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Ibagua l'any 1996. (Mesa de 22 de gener del
1997).

 RGE núm. 100/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Ibasan l'any 1996. (Mesa de 22 de gener del
1997).

 RGE núm. 101/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per Gesma l'any 1996. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 102/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut Balear de disseny l'any 1996. (Mesa de 22
de gener del 1997).

 RGE núm. 103/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per Foment Industrial SA l'any 1996. (Mesa de 22 de
gener del 1997).

 RGE núm. 104/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per SFM l'any 1996. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 105/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per Ibavi l'any 1996. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 106/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per Semilla l'any 1996. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 107/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per Sefobasa l'any 1996. (Mesa de 22 de gener del
1997).

 RGE núm. 108/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per Seamasa l'any 1996. (Mesa de 22 de gener del
1997).

 RGE núm. 109/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Ibabsa l'any 1996. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 110/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per Agama l'any 1996. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 111/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats pel Centre Balears Europa l'any 1996. (Mesa de 22 de
gener del 1997).

 RGE núm. 112/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Ibatur l'any 1996. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 113/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per Ficobalsa l'any 1996. (Mesa de 22 de gener del
1997).

 RGE núm. 149/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
carreteres d'interès general. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 150/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aigua
que utilitzen els camps de golf. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 151/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria pública del projecte Noventadapt. (Mesa de 22 de gener
del 1997).

 RGE núm. 152/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats proposades pel projecte Noventadapt. (Mesa de 22 de gener
del 1997).

 RGE núm. 153/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grup de
treball Coomalab. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 154/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció
d'un pla d'ordenació de la badia de Fornells. (Mesa de 22 de gener
del 1997).

 RGE núm. 156/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanyes publicitàries
de vacances de sexe, alcohol i tota mena de desmesures a les Illes
Balears. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 157/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Futures 1997. (Mesa
de 22 de gener del 1997).

Palma, a 22 de gener del 1997.
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 Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina despesa ha previst el Govern destinar a la
publicitat del Pla Mirall?

Com es distribuirà aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les Illes (relació de tots
els mitjans i la despesa destinada a cadascun)?

Palma, a 7 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost total tindrà la campanya publicitària "...
compra bé", de la Conselleria de Sanitat i Consum?

Com es distribueix aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les Illes (relació de tots
els mitjans i la despesa destinada a cadascun)?

Palma, a 7 de gener del 1997.
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 escrita.

Quin és l'objectiu de la campanya publicitària de la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral,
"Controlam el creixement, controlam el paisatge"?

Quin és el creixement que, segons el missatge transmès,
s'ha controlat?

Quina despesa total significarà aquesta campanya
publicitària del Govern?

A través de quins mitjans es durà a terme?

Com es distribuirà la despesa destinada a aquesta
campanya entre els diferents mitjans de comunicació de cadascuna
de les illes -relació de tots el mitjans i la despesa destinada per
aquest concepte a cadascun d'ells-?

Palma, a 7 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost de la campanya publicitària de la
Conselleria d'Agricultrua, Comerç i Indústria, "Els plaers de la
carn"?

A través de quins mitjans s'ha duit a terme?

Com es distribuirà la despesa destinada a aquesta
campanya entre els diferents mitjans de comunicació de cadascuna
de les illes? Relació de tots els mitjans i la despesa destinada per
aquest concepte a cadascun d'ells.

Palma, a 7 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Quin és el desglossament per illes de la partida
pressupostària prevista als pressuposts generals de la CAIB per al
1997 següent: secció 20, centre de cost 20101, subprograma
711101, subconcepte 76100, dotació econòmica 40.000.000 de
pessetes?

Palma, a 30 de desembre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el desglossament per illes de la partida
pressupostària prevista als pressuposts generals de la CAIB per al
1997 següent: secció 18, centre de cost 18201, subprograma
413301, subconcepte 476100, dotació econòmica 40.000.000 de
pessetes?

Palma, a 30 de desembre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el desglossament per illes de la partida
pressupostària prevista als pressuposts generals de la CAIB per al
1997 següent: secció 11, centre de cost 11601, subprograma
314101, subconcepte 76100, dotació econòmica 8.701.000 de
pessetes?

Palma, a 30 de desembre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Quin és el desglossament per illes de la partida
pressupostària prevista als pressuposts generals de la CAIB per al
1997 següent: secció 11, centre de cost 11101, subprograma
112101, subconcepte 76100, dotació econòmica 199.9989.000 de
pessetes?

Palma, a 30 de desembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 el detall de les partides pressupostàries
destinades al programa Foner II, especificant la quantia i els
objectius de cadascuna?

Palma, a 30 de desembre 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 escrita.

Quin és el detall de les partides pressupostàries
destinades al Pla Mirall, especificant la quantia i els objectius de
cadascuna?

Palma, a 30 de desembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el detall de les partides pressupostàries destinades
al Pla de Formació (Pla Mestral), especificant la quantia i els
objectius de cadascuna?

Palma, a 30 de desembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 obres realitzarà la Conselleria de Sanitat per
adaptar la seu cedida per la Conselleria de la Presidència a
l'Associació de vídues de Balears?

Quin cost tendran aquestes obres?

Amb quin equipament dotarà la Conselleria de Sanitat
aquesta seu?

Quin cost tendrà l'esmentat equipament?

Palma, a 10 de gener del 1997.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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.

Quin conveni ha signat la Conselleria de Presidència de la
Comunitat Autònoma amb l'Associació de vídues de Balears?

Quin cost econòmic suposarà aquest conveni amb
l'esmentada conselleria?

Palma, a 10 de gener del 1997.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.
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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.

Quantes inspeccions s'han realitzat per la Direcció
General d'Indústria als serveis de la ITV a Menorca?, en quines
dates?, i quins resultats han donat?

Palma, a 10 de gener del 1997.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants de malalts de l'illa de Menorca han estat
ingressats a l'Hospital Psiquiàtric durant els anys 1995 i 1996?

Quantes estades han produït els malalts mentals de
Menorca ingressats a l'Hospital Psiquiàtric durant els anys 1995
i 1996?

Quina he estat l'estada de cadascun dels malalts
menorquins ingressats a l'Hospital Psiquiàtric durant els anys 1995
i 1996?

Quants de reingressos de malalts menorquins s'han
produït a l'Hospital Psiquiàtric durant els anys 1995 i 1996?

Quin ha estat el cost produït per malalts mentals
menorquins ingressats a l'Hospital Psiquiàtric durant els anys 1995
i 1996?

Té establert l'Hospital Psiquiàtric una estada màxima
dels malalts menorquins ingressats en aquest hospital?

Palma, a 9 de gener del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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.

A quines inversions es varen dedicar els 350 milions
pressupostats durant el 1996 a la secció 18, subconcepte 62000,
inversió nova associada al funcionament?

Palma, a 9 de gener del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ajuntaments es varen subvencionar amb els
76.120.000 pessetes pressupostades durant el 1996 a la secció 18,
subconcepte 76012?

Palma, a 9 de gener del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost del conveni entre la Creu Roja i el
Govern de la Comunitat Autònoma durant l'any 1996 per a l'atenció
biopsicosocial a les persones toxicòmanes?

Palma, a 9 de gener del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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.

Quina va ser la distribució per programes del subconcepte
campanyes de salut de la secció 18 dels pressuposts de l'any 1996?

Palma, a 9 de gener del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost total ha tingut la campanya de publicitat de la
Conselleria d'Economia i Hisenda, per tal d'informar del contingut
dels Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1997?

Quin cost ha tingut la inclusió dels espots informatius a
cadascuna de les emissores de televisió de les Illes Balears? Quantes
vegades s'ha emès l'espot a cadascuna d'elles?

Quines emissores de ràdio han emès les falques
corresponents a aquesta campanya? Quin ha estat el cost d'emissió
a cadascuna de les emissores?

Quins mitjans de comunicació escrits de cada illa han
rebut aquesta publicitat? Amb quin cost -desglossat per mitjans-?

Palma, a 13 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes inspeccions s'han efectuat a les piscines
públiques de Menorca per tal de comprovar el nivell de
compliment del Decret 53/95, de 18 de maig?

I quantes inspeccions s'han realitzat a les piscines
públiques de Menorca?

Quantes sancions s'han imposat l'any 1996 pels
incompliments detectats en aquesta matèria?

Palma, a 13 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ordre de prioritats ha fet possible que el Govern
patrocinés la retransmissió per algun canal de televisió insular de
les dotze campanades de la Nit de Cap d'Any des de la Plaça de
Cort?

Quin cost ha tingut aquest patrocini?

A quina partida pressupostària es carregarà aquesta
despesa?

Palma, a 13 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Govern de la Comunitat el compliment
del Reial Decret 1891/91, de 30 de desembre, que regula la
instal•lació i utilització d'aparells de raigs X amb finalitats de
diagnòstic mèdic?

Quantes instal•lacions de raigs X han passat la inspecció
prèvia a l'inscripció al Registre?

Quantes inspeccions han obligat a introduir correccions
a la instal•lació?

Quines són les deficiències més freqüents detectades per
les inspeccions?

Quantes instal•lacions de raigs X estan autoritzades i
incloses al Registre Oficial?

Quin percentatge suposen les instal•lacions autoritzades
sobre el total d'instal•lacions que estan en funcionament segons
l'estimació del Govern?

Palma, a 9 de gener del 1997.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que el Govern de les Illes Balears va patrocinar la
retransmissió de la "Missa del Gall" del 1996 celebrada al monestir
de Lluc, a través d'una televisió d'àmbit insular de Mallorca?

Quin cost ha representat aquest patrocini?

Quin criteri es va seguir a l'hora de decidir aquesta
actuació, des del punt de vista de l'interès dels ciutadans de totes les
Illes Balears?

Té previst el Govern patrocinar actuacions semblants en
el futur?

És cert que el patrocini es va fer efectiu en càrrec als
pressuposts de divulgació i publicitat del Pla Mirall?

Si fos així, té alguna relació el patrocini esmentat amb
l'eslògan de la campanya publicitària del Pla Mirall: "Miram per la
bona imatge"?

Palma, a 14 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El BOCAIB núm. 142, de 16/11/96, publica un anunci de
la Conselleria de la Funció Pública i Interior, de licitació d'un
contracte de servei de publicitat del centre d'emergències del
Govern balear, amb un pressupost base de licitació de 25.000.000
de pessetes.

No creu el Govern que la quantitat destinada a l'objectiu
de donar publicitat a l'esmentat centre és excessiva, quan des del
mateix Govern es planyen les despeses per dur a terme altres
actuacions?

Atès que en la data que es formula aquesta pregunta ja
s'haurà resolt el concurs, quin serà el criteri de distribució de la
publicitat contractada entre els diferents mitjans?

Quina quantitat es destinarà a cadascuna de les emissores
de televisió? Per quina quantitat d'espots?

Quina quantitat es destinarà a cadascuna de les emissores
de ràdio de cada illa? Per emetre quina quantitat de falques?

Quina quantitat es destinarà a cadascun dels diaris de les
illes?

Quina quantitat es destinarà a cada revista local o insular?

S'han previst altres tipus de publicitat?

Palma, a 14 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'aportació econòmica que es fa des del Govern
de les Illes Balears a la publicació del col•leccionisme "Caminos
y paisajes" del Diario de Mallorca?

Quina és l'aportació econòmica del Govern de les Illes
Balears per a la publicació del col•leccionable "Ecosistemas de la
Islas Baleares" d'El Dia del Mundo?

Quina és l'aportació econòmica d'Ibatur per a la
publicació del col•leccionable "Ecosistemas de la Islas Baleares"
d'El Dia del Mundo?

Quina és l'aportació econòmica del Govern de les Illes
Balears per a la publicació del col•leccionable "Guia del
Patrimonio" d'El Dia del Mundo?

Quina és l'aportació econòmica d'Ibatur per a la
publicació del col•leccionable "Guia del Patrimonio" d'El Dia del
Mundo?

Palma, a 15 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat l'Institut balear de serveis a la
joventut durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat l'Institut balear de l'aigua
durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat l'Institut balear de sanejament
durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat Gesma durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat l'Institut balear de disseny
durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat Foment Industrial, SA
durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat els Serveis Ferroviaris de
Mallorca durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat l'Ibavi durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat Semilla durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat Sefobasa durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat Seamasa durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat l'Ibabsa durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat l'Associació General Agrària,
Mallorquina, SA, durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat el Centre Balears Europa
durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat l'Institut balear de promoció
del turisme durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat Ficobalsa durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació se n'ha fet del contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les carreteres considerades d'interès general
per part del Govern de la Comunitat Autònoma?

Quan i com es farà la declaració d'interès general per tal
de ser finançades pel Govern de l'Estat?

Palma, a 17 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els camps de golf que encara utilitzen aigües
subterrànies no depurades per al seu reg?

Quin és el volum d'aigua utilitzada per cadascun dels
camps de golf?

Palma, a 17 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT) 
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 la convocatòria pública per a la presentació
de subprojectes a finançar a través del projecte Noventadapt?

Palma, a 17 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les activitats que proposen cadascun dels
subprojectes presentats i seleccionats per ser finançats pel fons del
projecte Noventadapt?

Palma, a 17 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les persones representants de les diferents
conselleries del Govern de la Comunitat, de la Junta d'Aigües i de
l'Ibasan, que constitueixen el grup de treball Coomalab?

Quantes vegades i en quines dates s'ha reunit aquest grup
de treball?

Quins són els acords presos a cadascuna de les reunions?

Es cobren dietes per assistències a aquestes reunions?

Palma, a 17 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX) 
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.

Accepta el Govern de la Comunitat la sol•licitud del
plenari de l'Ajuntament d'Es Mercadal de redactar un pla especial
d'ordenació de la badia de Fornells abans d'iniciar la tramitació i
l'aprovació dels projectes presentats de noves instal•lacions
nàutiques a Fornells?

Palma, a 17 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY) 
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.

Un any més al Regne Unit, mitjançant Internet, revistes
especialitzades per a joves, s'estan duent a terme campanyes
publicitàries de distintes zones turístiques de les nostres illes
oferint als joves d'aquest país unes vacances de sexe, alcohol, tota
mena de desmesures que són considerades molt perjudicials per a
la bona imatge d'aquests indrets turístics.

Ha fet alguna cosa la Conselleria de Turisme per tal
d'evitar que aquestes campanyes es duguin a terme?

Ha demanat aquesta conselleria responsabilitats als
representants legals a les nostres illes dels tour operators que duen
a terme aquestes campanyes?

Té previst l'esmentada conselleria o a través d'Ibatur dur
a terme alguna campanya per contrarestar el mal nom deixat per
les campanyes com les abans esmentades?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantitat econòmica assignada a Balears dins
el Pla Futures per a l'any 1997?

Quines actuacions té previst dur a terme la Conselleria
de Turisme amb els fons econòmics del Pla Futures durant l'any
1997 indicant obra o actuació i municipi?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 16/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a derogació formal del Decret de Nova Planta. (Mesa
de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 25/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a increment dels serveis de les escoles oficials
d'idiomes. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 27/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a reducció dels descomptes a viatgers de Balears en el
transport aeri. (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 142/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria de concurs públic per a l'adquisició de
patrimoni natural a Menorca. (Mesa de 22 de gener del 1997).

Palma, a 22 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

La Guerra de Successió entre l'Arxiduc Carles III i el rei
borbó Felip V va tenir un final ben negatiu per al poble de Mallorca.
Després d'aquesta guerra (1702-1714), el rei borbó Felip V dictà tot
un conjunt de disposicions mitjançant les quals quedava abolida
l'organització política i legal dels països i territoris que integraven
la Corona d'Aragó.

El Decret de Nova Planta suposà el final de les
institucions forals, la desaparició del Gran i General Consell com a
assemblea representativa del Regne, els ajuntaments passaren a
estructurar-se segons el model municipal castellà, s'aboliren les
cúries de governadors i batlles i el sistema d'elecció de consellers
mitjançant el sistema de "sac i sort", etcètera.

Avui a 1997, les Illes Balears ens trobam en plena
recuperació del nostre autogovern, després d'haver-se aprovat
l'Estatut d'Autonomia l'any 1983. Tot i això, encara no s'ha produït
cap derogació formal d'aquell Decret de Nova Planta de 28 de
novembre de 1715, per part del govern espanyol, ni s'ha observat
encara cap manifestació explícita de disculpa per part del Cap de
l'Estat.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
per tal que derogui formalment el Decret de 28 de novembre de
1715, conegut com a Decret de Nova Planta, de conseqüències tan
negatives per al nostre país en tots els àmbits: polítics, culturals,
administratius, tributaris..., les quals varen perjudicar l'autogovern
de què gaudia el Regne de Mallorca abans de Felip V de Borbó."

Palma, a 7 de gener del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.



BOPIB núm.85 - 24 de gener del 1997 2315

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma és un centre
educatiu pertanyent al Ministeri d'Educació i Cultura creat ara fa
10 anys i que presta un notable servei educatiu a la societat a
través de l'ensenyament d'idiomes (alemany, anglès, català,
espanyol per a estrangers i francès).

Actualment l'EOI de Palma compta amb més de 2.700
alumnes oficials, als quals s'han d'afegir els 900 alumnes del curs
d'anglès a distància i els alumnes que es presenten als exàmens
lliures.

A més, des de fa tres anys, l'EOI de Palma té dues
extensions del centre ubicades respectivament a Maó i a Eivissa,
i a les quals s'imparteix anglès i francès.

Aquesta manca de places per a estudiar idiomes és un
dèficit educatiu que no es pot consentir dins l'àmbit de les Illes
Balears i que resulta totalment indignant, sobretot quan comparam
la precarietat d'escoles oficials d'idiomes que patim amb la relativa
abundància que hi ha en altres territoris gestionats pel Ministeri
d'Educació i Cultura. A títol d'exemple basta citar que a
Extremadura n'hi ha 9; a Astúries, 7; a Castella-Lleó, 16; o a
Múrcia 4.

Per aquest motiu el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM presenta la següent proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Cultura a millorar l'oferta educativa que ofereix a les
Illes Balears pel que fa a les escoles oficials d'idiomes mitjançant
l'adopció de les mesures següents:

1.- Crear una nova escola oficial d'idiomes a Palma i una
altra en algun municipi de l'illa amb una oferta educativa completa
i de qualitat.

2.- Convertir les actuals extensions de Maó i Eivissa en
escoles independents amb tots els serveis educatius adients i amb
una oferta acadèmica completa que permeti l'increment dels
idiomes que ara s'hi ensenyen."

Palma, a 7 de gener del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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

Els pressuposts generals de l'Estat per a 1997 estableixen
un límit per als descomptes en el transport aeri de viatgers dels
residents a les Illes Balears. Aquesta mesura suposa una disminució
de totes les deduccions superiors a 2.800 pessetes, repercutint, a la
pràctica, sobre la gran majoria dels preus dels vols.

És lamentable que aquesta disposició s'hagi pres,
precisament, quan des de les Illes Balears creix més la demanda
d'un règim econòmic fiscal diferenciat, la Proposició de Llei del
qual ja ha estat aprovada pel Parlament de les Illes Balears, i
actualment està pendent de l'inici de la seva tramitació en el
Congrés dels Diputats.

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

"1.- El Parlament de les Illes Balears deplora la reducció
de les subvencions al transport aeri de viatgers per a residents a les
Illes Balears, aprovada en els Pressuposts Generals de l'Estat per al
1997.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a establir les normes que compensin aquesta reducció.

3.- El Parlament de les Illes Balears reitera la necessitat
que per part del Govern de l'Estat es reconegui el cost de la
insularitat.

4.- El Parlament de les Illes Balears demana a la Mesa del
Congrés dels Diputats que iniciï de manera urgent la tramitació de
la Proposició de Llei de règim econòmic i fiscal diferenciat de les
Illes Balears."

Palma, 8 de gener del 1997.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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

Atesa la voluntat i el compromís amb el poble de Menorca
del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
comprar patrimoni natural a Menorca.

Atès el deure de tota administració pública d'actuar baix
els principis de la igualtat d'oportunitats, publicitat, transparència i
eficàcia, per garantir la defensa i gestió dels interessos generals i
col•lectius dels ciutadans.

Atesa que la intencionalitat de comprar la finca d'"El
Perico" a Ciutadella, no respon a cap objectiu clar:

- Perquè no resol el problema de l'accés gratuït ni a
Macarella, ni val com a principi o criteri d'actuació per accedir
gratuïtament a totes les platges tancades.
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- Perquè comprar finques potser la manera de protegir
platges i espais naturals, per protegir un espai existeixen altres
instruments, manco costosos, com són les lleis i els plans generals,
i sobretot la voluntat de tots els partits polítics de no urbanitzar.

- Perquè els propietaris de la finca d'"El Perico" no tenen
cap més dret dels que tenen altres propietaris a Menorca afectats
per la Llei d'espais naturals o altres proteccions municipals. Els
drets urbanístics no els dóna la propietat per si, els dóna el
planejament, i del planejament vigent avui per aquesta zona, si no
es canvia, no es pot deduir cap amenaça que justifiqui comprar per
a protegir.

Atès que l'administració mai pot caure en el xantatge
d'uns pocs a costa del benefici de tots, a costa del dret a la igualtat
d'oportunitats, del dret a la publicitat, del dret a l'eficàcia dels
doblers públics que s'han d'invertir.

Per totes aquestes consideracions, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent Proposició no de llei: 

"1. El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern
de la Comunitat que prèviament a qualsevol negociació per a la
compra de patrimoni natural a Menorca, convoqui concurs públic
per a la presentació d'ofertes. La convocatòria haurà d'assenyalar
quina ha de ser la utilitat del terreny i els serveis que haurà
d'incloure.

Les ofertes presentades seran analitzades per una
comissió paritària on siguin presents representants del Govern i de
tots els grups polítics del Consell Insular de Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern
de la Comunitat que habiliti i comprometi una partida
pressupostària dins l'exercici de 1997 per al pagament dels drets
d'expropiació que s'hauran d'executar per garantir l'accés a les
platges de Menorca, fent públics els camins privats d'accés que
assenyalin cadascun dels plans especials o d'ordenació del medi
natural dels ANEIs."

Palma, a 16 de gener del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 24/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compromís del Govern en la lluita contra el treball
infantil, amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 22
de gener del 1997).

 RGE núm. 40/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a campanya d'eradicació del Carpobrotus Edulis,
amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 22 de gener
del 1997).

 RGE núm. 69/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a rendibilitat i control en l'encàrrec d'estudis per part
de la Conselleria d'Agricultura, amb sol•licitud de tramitació
davant comissió (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 90/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compliment del Decret 53/95, que regula les
condicions mínimes exigibles a les piscines públiques, amb sol•licitud
de tramitació davant comissió (Mesa de 22 de gener del 1997).

 RGE núm. 94/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a transparència en les exportacions d'armament, amb
sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 22 de gener del
1997).

 RGE núm. 141/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garanties als residents de les Illes Balears de retorn dels
descomptes indeguts per l'aplicació de les limitacions en les
subvencions al transport aeri, amb sol•licitud de tramitació davant
comissió (Mesa de 22 de gener del 1997).

Palma, a 22 de gener del 1997.
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 la Comissió de Drets
Humans.

El darrer informe d'Unicef sobre l'estat mundial de la
infància, presentat recentment de forma pública, afirma que en tot
el món treballen 250 milions de fillets i filletes, no sols en els països
en vies de desenvolupament, sinó també en el món occidental. Sols
a Espanya -i segons aquest informe- realitzen algun tipus de feina
uns 500.000 menors de 16 anys, malgrat que la legislació espanyola
és especialment sensible i ho prohibeix explícitament.

 De tota manera, està ben clar que en l'anomenat tercer
món la situació de la infància és molt més greu i no sols pel que fa
a l'existència d'una explotació del treball infantil. Les dades que
ofereix Unicef són en aquest sentit impressionants: de cada 1.000
fillets que neixen a Espanya 9 no arriben a complir els 5 anys,
mentre que a Níger la taxa de mortalitat en menors de 5 anys arriba
a 320 per mil; a Angola 292 per mil, a Moçambic 275 per mil. I el
mateix succeeix pel que fa als índexs d'escolarització que a països
com és Afganistan sols arriba al 14%, o al nivell d'immunització
contra malalties com són la polio que, mentre a Espanya arriba a un
90%, a països com Txad o Angola només arriba a un 20% dels
fillets.

Unicef reclama dels governs del món una política molt
més activa per tal d'acabar amb l'explotació del treball infantil, que
qualifica com "una altra de les formes d'esclavitud que han existit
al món".

Segons les conclusions de l'esmentat informe, queda clar
que no es pot esperar acabar amb el treball infantil si abans no
s'acaba amb la pobresa. Sols el compromís actiu de tots els governs
i de totes les institucions dels món, pot crear les condicions per
acabar amb la pràctica de l'explotació dels infants al món del treball.
Aquest compromís ha d'incloure des de la creació d'un estat d'opinió
mundial en contra d'aquesta pràctica fins a l'establiment de
programes de cooperació per al desenvolupament que incloguin
aquest objectiu entre les seves actuacions, així com el reforçament
de les legislacions que prohibeixin aquest pràctica.
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La necessitat d'una actuació coordinada a nivell mundial
amb iniciatives d'abast internacional no pot justificar una actitud
que dugui a desentendre's del problema. És per això que el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la següent proposició no
de llei:

"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dur a terme polítiques actives contra la pràctica del treball infantil
dins el territori de les Illes Balears.

2.- Així mateix, el Parlament insta el Govern a prioritzar
en el repartiment dels ajuts per a la cooperació pel
desenvolupament pel 1997, aquells projectes que incideixin de
manera activa en l'eradicació d'aquesta pràctica.

3.- El Parlament insta el Govern a participar dins l'àmbit
de les Illes Balears en les campanyes de creació d'estat d'opinió
que, contra el treball infantil, duguin a terme les organitzacions
internacionals com són l'Unicef."

Palma, a 7 de gener del 1997.
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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

L'expansió de la planta coneguda popularment com a
"patata frita" i que té com a nom científic Carpobrotus edulis, s'ha
incrementat fins al punt que perjudica greument altres espècies i
concretament algunes plantes endèmiques especialment valuoses,
la qual cosa fa pensar que seria lògic que des de l'administració
autonòmica es prenguin mesures per eradicar-la.

No obstant això, segons dades de la Conselleria de Medi
Ambient, les úniques actuacions per eliminar el Carpobrotus
edulis han estat una eliminació manual i selectiva de part de la
població a la zona de domini públic de s'Albufera des Grau,
efectuada per brigades de Sefobasa amb un cost de 595.200
pessetes.

Aquesta actitud passiva contrasta amb el fet que des del
Govern s'han produït diverses manifestacions favorables a dur a
terme una campanya d'eradicació, especialment a partir de la
formulació de diferents preguntes parlamentàries. Fins i tot es va
encarregar des de la Conselleria d'Agricultura un estudi, valorat en
168.000 pessetes sobre la distribució de l'espècie i un pla
d'eliminació d'aquesta, el qual no s'ha traduït en cap programa
d'actuació concret.

Fins i tot, de les respostes del Govern a diferents
preguntes parlamentàries, s'en pot desprendre una actitud
contradictòria. Així, dia 3 de maig del 1996 el llavors conseller
d'Agricultura, Sr. Marià Socías, en resposta a una pregunta
formulada des del PSM afirmava: "El Carpobrotus edulis que ha
proliferat al nord-est de Menorca s'està tractant per tal d'eliminar-
lo als llocs que s'ha implantat i assilvestrat, amb càrrec al
programa operatiu 5B-Foner II..." mentre que el conseller de Medi
Ambient, Sr. Bartomeu Reus, afirmava dia 23 d'octubre del 1996,
igualment en resposta a una pregunta parlamentària formulada pel
PSM: "les úniques inversions realitzades han estat la realització
d'un estudi de distribució i problemes generals", al qual ja hem fet
referència, a més de la també esmentada eliminació manual a la
zona de s'Albufera des Grau.

Les conclusions de l'estudi sobre la distribució a Menorca
del Carpobrotus edulis indica que la presència d'aquesta espècie és
més abundant del que les actuacions del Govern podrien fer pensar.

Així, en els distints termes municipals es detecta la seva
presència en els següents llocs:

Maó:

Es Canutells: Es varen detectar algunes mates de poca
extensió a Cala de sa Raganeta.

Cap de Favàritx: La presència és molt nombrosa, cobreix
grans extensions de terreny. És amb diferència l'àrea prioritària de
Balears per iniciar l'eradicació d'aquesta espècie.

S'Albufera des Grau: S'han trobat mates de Carpobrotus
en els vials de la urbanització, amb el perill que pot suposar la seva
proliferació. Així mateix se n'han trobat a la carretera d'accés a Es
Grau i els voltants d'aquest nucli habitat.

Cala Mesquida: S'ha vist a aquesta zona, normalment
associat als jardins dels xalets.

Cap Negre: També es troba a aquesta zona, on comença
a ser ja també per a la vegetació autòctona. Si bé no és tan abundant
com al cap de Favàritx, pot arribar a ser igualment perjudicial si no
es duen a terme actuacions per a la seva eliminació.

Es Castell:

Cala Padera: Únicament s'han trobat unes mates petites de
Carpobrotus a zones de prop de jardins i de vegetació molt
degradada. També s'ha detectat als petits penya-segats sobre la mar
de la mateixa cala.

Cala Sant Esteve: S'han observat algunes mates de
Carpobrotus al costat esquerre de la cala, prop de la carretera
d'accés des d'es Castell. La majoria són molt prop de la mar i la
major de totes elles està situada al costat de les instal•lacions del
fort de Sant Felip.

Sant Lluís:

S'Algar: Sols es detecta una mata a la part esquerra de la
cala d'Alcalfar, prop d'una caseta de barques.

Punta Prima: Entre Punta Prima i Alcalfar s'ha trobat una
única mata.

Punta dels Mabres: Extensió bastant gran, mesclada amb
altra vegetació pròpia de jardins.

Biniancolla: Es varen trobar algunes mates a la part
esquerra de la cala. També se'n troben al llarg de la costa de sa
Savineta.

Binibèquer: Algunes plantes a la part esquerra de la cala.
Per tota la zona costanera de Binibèquer s'hi troben algunes plantes
disperses.

Caló d'en Fust: A la dreta es troba una zona on el
Carpobrotus és abundant, a la part de darrera d'un bloc
d'apartaments.

Cap d'en Font: Se n'ha trobat sobre unes roques. No és
massa abundant. Se n'han trobat unes quantes a la zona del "Rincó
Fondo".
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Alaior:

Cala en Porter: S'han trobat algunes plantes penjant del
penya-segat d'"es Rincó Alt i Fons" i també a l'entrada de la cala,
mesclat amb unes plantes de jardí.

Son Bou: Des de la basílica fins a la desembocadura del
torrent hi ha una zona on es troben moltes plantes; es troba en una
zona amb vegetació dunar, colonitzant el primer front de dunes.

Ferreries:

Cala Galdana: Es troben algunes mates de poca extensió
a zones que limiten amb jardins prop de les cases.

Ciutadella:

Cap d'Artrutx: Es troben plantes a tota la zona
urbanitzada, des del cap d'Artrutx fins a Son Xoriguer. La zona
més abundant és la de la costa de ponent, des del cap d'Artrutx en
direcció a Ciutadella.

Cala Blanca: S'han trobat algunes plantes a terrenys molt
degradats.

Cala Santandria: Es varen trobar un parell de plantes al
fons de la platja, on amarren les barques.

Cala en Busquets: S'han trobat algunes plantes penjant
de les roques.

Cala Morell: Se n'han trobat a les parcel•les de la
urbanització.

Es Mercadal:

Cala Tirant: S'han detectat diverses plantes, tant a la part
de darrers els apartaments en direcció a la mar, com pujant la
falda de la muntanya. Encara que no abunda massa, si es descuida
pot provocar la colonització de la zona.

Fornells: S'han trobat mates a les darreres cases del
poble.

Arenal d'en Castell: Moltes plantes.

Sa Punta Grossa: S'han detectat plantes als vials de la
urbanització. Pot resultar un focus d'infecció d'altres zones. Ha
començat ja a colonitzar terrenys que no s'urbanitzaran: barrancs,
roques de prop de la mar...

Na Macaret: S'han detectat algunes plantes disperses, tant
a les darreres cases de la urbanització com als vials i també a àrees
no urbanitzables. Així mateix, se'n troben al port d'Addaia.

De l'estudi es desprèn la conclusió que el Carpobrotus
edulis està present a molts de llocs de Menorca, exceptuant les
zones de Son Bou, Favàritx i el cap Negre, on encara no està massa
estès hi representa un perill per a la vegetació. En canvi, a les zones
esmentades representa un perill evident si no es prenen mesures
contundents.

D'altra banda, cal valorar que la zona infestada pot resultar
controlable amb relativa facilitat i amb un cost moderat si es prenen
mesures des del Govern.

No es pot descuidar el fet que també a l'illa de Mallorca
existeix aquesta presència, i que si bé la problemàtica de Menorca
s'ha donat a conèixer amb més força, s'han de preveure posteriors
actuacions a aquella illa, molt especialment a partir de l'experiència
obtinguda amb l'actuació que proposam per l'illa de Menorca.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern  dur a
terme durant l'any 1997 un pla d'actuació per eradicar la planta
Carpobrotus edulis de les zones de l'illa de Menorca en les quals s'hi
ha detectat una forta presència d'aquesta, d'acord amb el contingut
de l'estudi-informe encarregat pel propi Govern sobre la distribució
d'aquesta planta".

Palma, a 13 de gener del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

La política del Govern de les Illes d'encarregar estudis de
tota classe i color sobre les matèries més extravagants ("Viabilitat
de la constitució d'un consorci mediambiental", "Acceptació del
parc BIT per part de la comunitat internacional resident a les Illes
Balears", "Manual de disseny de cartells indicadors de caràcter
turístic"...) ha estat denunciada de manera reiterada des dels grups
de l'oposició parlamentària per la seva manca de rigor i per la
despesa que representa, així com per la poc rendibilitat que a
vegades s'onté del seu contingut.

Les desenes de milions que va costar l'elaboració del
Llibre blanc d'indústria de les Illes Balears, que havia de servir de
base per a la confecció del Pla de reindustrialització de les Illes
Balears i que va arribar al Parlament just quan ja s'estava acabant el
tràmit del PRI, i el mateix fet que el propi Pla de reindustrialització
fes poquíssim cas a les recomanacions del Llibre blanc, són
exemples del que no s'ha de fer.

Les anteriors conselleries d'Agricultura, de Comerç i
d'Indústria, i les seves empreses públiques, eren especialment
partidàries d'encarregar estudis d'un cost multimilionari i que
finalment tenien una utilitat poc o gens clara. D'altra banda, la
majoria d'estudis s'han encarregat a empreses exteriors, sense
valorar, en alguns casos, la possibilitat d'encarregar-los a alguna de
les empreses públiques adscrites a les respectives conselleries.
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Alguns dels darrers estudis encarregats per l'anterior
Conselleria d'Agricultura són també un exemple del que no s'ha de
fer, i molt especialment per la poca incidència que els resultats
dels estudis tenen en l'actuació posterior de l'administració que els
encarrega.

Així, es pot ben dir que l'estudi "Reestructuració del
sector agrari de sa Pobla-Muro", amb un cost de 14.900.000
pessetes, haurà tingut finalment una incidència mínima sobre la
situació de l'agricultura a aquella zona de Mallorca i ha
condicionat ben poc les actuacions que la Conselleria
d'Agricultura hi ha duit a terme d'ençà que compta amb els
resultats de l'estudi en qüestió.

I el mateix podem dir respecte de les conclusions de
l'estudi que, encarregat des de la Conselleria d'Agricultura sobre
el "Sector lácteo balear" a l'empresa Prodescom S.A. per un valor
de 9.000.000 pessetes, no haurà modificat pràcticament en res les
previsions de la Conselleria, ni haurà servit tampoc per orientar el
sector cap a noves vies d'actuació. Concretament, les
recomanacions referides a la política d'industrialització i
comercialització dels productes lleters han estat ben poc efectives,
atesos els resultats observats.

La virtualitat d'altres estudis, com l'encarregat per la
Conselleria de Comerç i Indústria "Hàbits de compra dels turistes"
amb un cost de 17.250.000 pessetes i que, segons la resposta
facilitada pel Govern a una resposta parlamentària, "ha servit per
al coneixement objectiu, actualitzat i concret de la realitat del
comerç a les Balears i permetre establir un diagnòstic general de
la situació del comerç" contrasta amb el sentiment generalitzat que
es té des del sector del comerç i dels grups parlamentaris de
l'oposició, que el Pla de comerç ha estat un fracàs.

El mateix succeeix amb el contingut de les "monografies
turístiques" que, amb un cost de 10.999.750 pessetes, va
encarregar la Conselleria de Comerç i Indústria l'any 1993: "El
coneixement actualitzat i concret de la realitat del comerç a les
Balears", aconseguit amb aquest estudi no ha tingut un reflex
massa directe, almenys de forma visible, en la política que ha
mantingut l'executiu envers aquest sector.

Tanmateix, seria més justificable l'encàrrec de
determinats estudis si el sector "estudiat" fos qui plantegés la seva
necessitat i tingués accés immediat a aquests i, a partir del seu
coneixement, s'encetés un debat, una reflexió, entre el sector i
l'administració, per tal de condicionar les polítiques d'aquesta.
Tampoc no ha estat així. Segons respostes que ha donat a les
preguntes parlamentàries formulades al respecte, la difusió dels
estudis ha estat la següent: "Presentació en roda de premsa en el
seu dia, remissió de resum a diferents entitats i persones que ho
han sol•licitat".

D'aquesta manera, els propis sectors presumptament
beneficiaris pel contingut dels estudis es manifesten crítics amb la
valoració de la necessitat d'aquests, i molt especialment respecte
de la seva rendibilitat.

Està prou clar que no es pot mantenir per més temps la
política de gastar els doblers públics de manera tan poc rigorosa i
poc rendible i s'imposa un canvi d'actitud des de la nova Conselleria
que, iniciant una nova etapa, comenci així també un nou estil de fer
les coses.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria a mantenir un criteri de rigor en
la despesa pública a l'hora d'encarregar estudis sectorials a empreses
de fora de la pròpia conselleria, sopesant molt bé la necessitat real
contrastada amb consultes amb el sector que n'ha de ser beneficiat,
i assegurant-se que la rendibilitat dels estudis que s'encarreguin es
produeix, com a mínim, a partir del coneixement que el sector obté
del resultat d'aquests."

Palma, a 14 de gener del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

El baix nivell de compliment del Decret 53/95 de 8 de
maig, que regula les condicions mínimes exigibles a les piscines
públiques, fa necessari que des de l'administració es faci un esforç
per informar els titulars de les piscines públiques de cada illa, tot
recordant-los el contingut de l'esmentat decret, per tal que abans que
arribi la temporada d'estiu s'esmenin les deficiències detectades,
amb l'advertència que el rigor en l'exigència del compliment de la
legislació pot ocasionar les sancions corresponents.

Les dades que fins avui ens ha facilitat el Govern són prou
significatives. Els incompliments detectats arriben en alguns
aspectes al 100% de les piscines inspeccionades i, encara que només
facin referència a les inspeccions realitzades a Eivissa i Formentera,
ja permeten arribar a la conclusió que els incompliments són massa
nombrosos com per no millorar la informació, sense que això
signifiqui disminuir l'activitat inspectora, sinó més bé el contrari.

Així, de les 76 piscines inspeccionades, els resultats són
els següents:

1.- Mancances de mitjans d'accés per als minusvàlids (art.
14.4): 76

2.- Dotació de banys insuficients (art. 24): 52
3.- Manca de persona acreditada sobre tractament de

piscines (art. 30.1): 76
4.- Manca de telèfon i/o informació de primers auxilis (art.

28): 55
5.- No tenir exposades les normes de règim intern (art.

29): 38
6.- Nombre insuficient de salvavides (art. 15.5): 27
7.- Manca de llibre de registre (art. 22.2): 31
8.- Nombre d'escales insuficient (arts. 12.1 i 2): 27
9.- No hi ha sistema de dosificació en la recirculació: 18
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És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:

"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reiterar la informació als propietaris de les piscines públiques de
les Balears sobre les exigències que han de complir aquestes
instal•lacions, d'acord amb el Decret 53/95, de 18 de maig.

2.- Així mateix, el Parlament insta el Govern a
intensificar les inspeccions a les piscines públiques per tal
d'assegurar-se que es dóna compliment a la normativa existent i,
concretament, al Decret 53/95, de 18 de maig."

Palma, a 14 de gener del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Drets
Humans.

Diferents organitzacions no governamentals com
Amnistia Internacional, Greenpeace, Intermon, Metges sense
fronteres, han duit a terme una campanya reivindicant una major
transparència en les exportacions d'armament des de l'Estat
espanyol i un major control parlamentari d'aquest comerç.

La necessitat d'incrementar els controls sobre el comerç
d'armament es fonamenta en les implicacions que té en les
relacions entre els estats i el suport que indirectament suposa als
governs compradors d'armament, uns governs que no sempre
tenen un component democràtic i que massa vegades utilitzen
l'armament així adquirit en la repressió d'una part del seu propi
poble o per agredir altres pobles o països.

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

"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar total transparència a les vendes d'armament
realitzades des del Govern o empreses públiques que en depenen,
sotmetent aquesta activitat al control parlamentari a través de la
remissió de les seves dades a les corresponents comissions del
Congrés i del Senat.

2.- Així mateix, el Parlament insta el Govern de l'Estat
a no finançar les vendes d'armaments en càrrec als crèdits blans
provinents dels fons d'ajut al desenvolupament.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a reiterar-se en el compromís de no vendre armament a les
parts en conflicte en qualsevol guerra, ni tampoc a aquells països
amb un règim no democràtic."

Palma, a 16 de gener del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
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 d'Ordenació Territorial.

Atès el comunicat públic fet pel Ministeri de Foment, el
dia 11 de gener, que assenyalava la "imminent" modificació del
règim vigent per la Llei de pressuposts generals de l'Estat per al
1997, de les subvencions al transport aeri de les Balears, que
implica l'existència del "tope" de 2800 pessetes per viatge, en la
subvenció del 25% del cost de tots els bitllets d'avió.

Atès que el President del Govern balear anuncià el mateix
dia 11 que emetrien les ordres oportunes a Aeroports Espanyols i
Navegació Aèria i a Aviació Civil perquè des d'aquest mateix
moment (dia 11 de gener) i sense esperar la rectificació que s'ha de
publicar al BOE, deixessin d'aplicar-se els "topes" establerts, la qual
cosa ha produït el desconcert entre ciutadans i agències de viatges,
ja que aquestes ordres sense modificacions de la Llei i sense que
ningú es faci càrrec de les indemnitzacions en què es podrien
incórrer si no es fa retroactiva l'anul•lació del "tope", o simplement
si aquest no es modifica.

Atès que encara avui s'estan aplicant els "topes" de 28000
pessetes per viatge en el descompte del 25%, establerts per la Llei
de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social que
acompanya a la Llei de pressuposts per al 1997, ja que és necessari
perquè açò sigui possible modificar l'esmentada llei, el que implica
temps de tramitació.

Atès el perjudici econòmic que aquest fet està ocasionant
als residents a les Illes Balears en aquest període de temps en que
s'aplica el "tope" de 2800 pessetes per viatge en la subvenció del
25% per a residents en cada vol.

I al marge del necessari debat, ja proposat, sobre
l'oportunitat i conveniència de no modificar el sistema de
percentatges sense cap tipus de "topes" o limitacions que existia fins
a l'1 de gener del 1997, i que en tot cas de modificar-se sols es pot
admetre per augmentar-lo, i en cap cas acceptar cap retall dels drets
vigents.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei: 

"El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern de
la Comunitat Autònoma que, amb urgència, informi als ciutadans de
manera oficial de les mesures que han de prendre els usuaris per
reclamar el retorn dels descomptes indeguts, quan la modificació
dels "topes" sigui vigent, així com de garanties d'aplicació de la
seva retroactivitat a l'1 de gener."

Palma, a 21 de gener del 1997.
El portaveu:
Francesc Triay i Llopis.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de les proposicions no de llei RGE

núms. 4729/96 i 4556/96. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de gener del 1997, a la vista dels escrits RGE núms. 57/97 i
58/97, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, restà assabentada de la retirada de les proposicions
no de llei RGE núms. 4729/96 i 4556/96, relatives a la congelació
de les retribucions dels treballadors i treballadores del sector
públic, i a la destinació d'una partida a la cooperació amb els
països subdesenvolupats que representi el 0.7% dels pressuposts de
la Comunitat Autònoma per al 1997, publicades als BOPIB núms.
66, de 4 d'octubre del 1996 i 65, de 27 de setembre del 1996,
respectivament.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al Projecte de llei d'ordenació d'emergències, RGE núm. 6872/96.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de gener del 1997, a la vista de l' escrit RGE núm. 144/97,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
l'article 93 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 79, de 13 de desembre del 1996,
fins al proper dia 7 de març del 1997, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al Projecte de llei de patrimoni cultural de les Illes Balears, RGE
núm. 5759/96. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de gener del 1997, a la vista de l' escrit RGE núm. 145/97,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
l'article 93 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 74, de 22 de novembre del 1996,
fins al proper dia 27 de febrer del 1997, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al Projecte de llei de la recerca i del desenvolupament tecnològic,
RGE núm. 5758/96. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de gener del 1997, a la vista de l' escrit RGE núm. 146/97,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
l'article 93 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 74, de 22 de novembre del 1996,
fins al proper dia 27 de febrer del 1997, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al Projecte de llei de consells escolars de les Illes Balears, RGE núm.
5757/96. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de gener del 1997, a la vista de l' escrit RGE núm. 147/97,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
l'article 93 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 74, de 22 de novembre del 1996,
fins al proper dia 27 de febrer del 1997, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

F) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al Projecte de llei pel qual s'afegeix un nou apartat a l'article 8 de la
Llei 10/1988, de 20 d'octubre, de coordinació de les policies locals de
les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de gener del 1997, a la vista de l' escrit RGE núm. 148/97,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
l'article 93 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 74, de 22 de novembre del 1996,
fins al proper dia 27 de febrer del 1997, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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