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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 de novembre del 1996, procedí a
debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm. 5225/96,
relativa a 1996, Any Internacional per a l'eradicació de la pobresa,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"Amb motiu de la declaració, per art de l'Assemblea

General de les Nacions Unides, de l'any 1996 com Any
Internacional per a l'eradicació de la pobresa, el Parlament de les
Illes Balears -com a màxima institució representativa de la
voluntat popular- fa una crida a totes les institucions públiques i
privades de Balears a realitzar esforços complementaris per a
l'eradicació de la pobresa a la nostra comunitat autònoma i en el
món.

El Parlament de les Illes Balears sol•licita, especialment
del Govern balear que estableixi entre les seves prioritats
pressupostàries l'atenció a un objectiu mundial d'eradicació de la
pobresa i cooperació al desenvolupament.

Seu del Parlament, 10 de desembre del 1996.
La Presidenta: 
Pilar Ferrer i Bascuñana.
El Secretari:
Ramon Orfila i Pons.

Ordre de Publicació

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 de novembre del 1996, procedí a
debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm. 5501/96,
relativa a 1997, Any Europeu contra el racisme, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

B) 
"El Parlament de les Illes Balears s'adhereix a la

resolució del Consell de la Unió Europea i als representants dels
governs dels estats membres, de data 23 de juliol del 1996, en la
qual es declara 1997 com "Any europeu contra el racisme", instant
el Govern de la Comunitat, en coordinació amb l'administració
europea, nacional i local, a promoure durant l'any 1997: 

- Organització de conferències d'obertura i clausura de
l'any europeu.

- Organització de seminaris sobre aspectes concrets de
la lluita contra el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme. Difusió
dels seus resultats.

- Promoció de campanyes informatives, amb especial
incidència a centres educatius, per facilitar la generalització de les
pràctiques adequades.

Seu del Parlament, 10 de desembre del 1996.
La Presidenta: 
Pilar Ferrer i Bascuñana.
El Secretari:
Ramon Orfila i Pons.

Ordre de Publicació

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 de novembre del 1996, procedí a debatre
el text de la Proposició no de Llei RGE núm. 6876/96, relativa a
Declaració institucional sobre la situació dels pobles indígenes de
Colòmbia, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C) 
"El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- Declarar el seu suport al procés de desenvolupament
autonòmic dels pobles indígenes de Colòmbia, tal i com es reconeix
a la seva constitució i que ha de concretar-se mitjançant la Ley de
ordenamiento territorial, norma reguladora bàsica per als territoris
indígenes i les seves competències. 

2.- Donar suport a les iniciatives i a les accions que, en
favor del respecte als drets humans, promouen dins l'ordenament
jurídic els pobles indígenes de Colòmbia a la seva reivindicació pel
reconeixement de la seva identitat individual i col•lectiva. 

3.- Declarar que les iniciatives existents a favor del
reconeixement dels drets dels pobles indígenes i tribals a totes les
regions del planeta han de convertir-se en part integrant d'una
cooperació nord-sud, preocupada pels aspectes que regeixen les
relacions entre els pobles. 

4.- Instar els poders públics i les organitzacions no
governamentals perquè continuïn amb les relacions que es mantenen
amb els representants dels pobles indígenes de Colòmbia, així com
amb els d'altres àmbits territorials, perquè reforcin la seva tasca de
cooperació especialment en el marc de referència establert en el
Conveni 169, sobre pobles indígenes i tribals, de l'organització
Internacional del Treball, aprovat a Ginebra el dia 7 de juny del
1989. 

5.- Donar suport a la ratificació per l'Estat espanyol del
conveni de l'Organització Internacional del Treball esmentat. 

6.- Publicar aquesta declaració institucional al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears i traslladar-la al President
de la República de Colòmbia, al President de la Comissió dels Drets
Humans dels pobles indígenes de Colòmbia, Ministre d'Interior de
la República de Colòmbia, al President de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i a la Fundació per als pobles indígenes."

Seu del Parlament, 10 de desembre del 1996.
La Presidenta: 
Pilar Ferrer i Bascuñana.
El Secretari:
Ramon Orfila i Pons.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 de novembre del 1996, procedí a
debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm. 6879/96,
relativa a declaració institucional envers la solidaritat amb la regió
dels Grans Llacs Africans, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D) 
"El parlament de les Illes Balears acorda: 

1.- Lamentar el retard de la comunitat internacional en
reaccionar davant el genocidi que es produeix en aquesta regió de
l'Àfrica i en la defensa dels drets humans als països en conflicte.

2.- Instar el Govern de l'Estat perquè enviï el màxim de
suport humanitari a la regió dels grans llacs, en concordança amb
el Consell de Seguretat de les Nacions Unides que ha autoritzat
una intervenció urgent orientada a garantir un corredor permanent
de proveïment d'ajuda que serveixi de barrera física per protegir
les poblacions que sofreixen la mortaldat. 

3.- Instar les Nacions Unides per a l'embargament total
d'armes a la zona dels grans llacs. 4.- Adherir-se al manifest de la
Plataforma Pau i Drets Humans a la regió dels grans llacs
africans."

Seu del Parlament, 10 de desembre del 1996.
La Presidenta: 
Pilar Ferrer i Bascuñana.
El Secretari:
Ramon Orfila i Pons.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 246/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Govern de la CA, relativa als resultats
de la política de normalització lingüística portada a terme en la
present legislatura, així com dels objectius futurs d'aquesta.  (Mesa
de 5 de febrer del 1997).

Palma, a 5 de febrer 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 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears interpel•la el
Govern de la Comunitat Autònoma sobre els resultats de la política
de normalització lingüística portada a terme en la present
legislatura, així com dels objectius futurs d'aquesta.

La política de normalització lingüística va ser un dels
elements més importants que van caracteritzar el període de govern
del president Sr. Cristòfol Soler. El govern actual no ha desdit
aquells objectius que passaven per: a) afavorir la participació social
en el desplegament de la política lingüística; b) assegurar la
coordinació de les iniciatives a realitzar, tant en el propi govern de
la Comunitat Autònoma com d'aquest amb els consells insulars i
municipis; c) posar en marxa plans pilot de normalització en
municipis seleccionats; i d) realitzar un seguit de mesures,
conegudes com les vint-i-vuit mesures lingüístiques, amb el propòsit
d'avançar en el procés de fer normal l'ús de la nostra llengua en tots
els àmbits.

Transcorreguda gairebé la meitat de la legislatura i
observada la situació de la llengua catalana en la nostra comunitat,
el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears
interpel•la el Govern sobre els resultats de la política de
normalització lingüística en aquest període de legislatura, així com
sobre els objectius futurs d'aquesta.

Palma, a 2 de gener del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 487/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE núm.
4670/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern
en matèria de transport terrestre. (Mesa de 5 de febrer del 1997).

Palma, a 5 de febrer 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 preveu l'article 153 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent moció, subsegüent a la Interpel•lació RGE núm. 4670/96,
relativa a política del Govern en matèria de transport terrestre.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incentivar el transport públic, com a forma
de transport menys contaminant, menys depredador de territori i que
permet desplaçar-nos d'un lloc a l'altre amb comoditat, seguretat i
temps, i com alternativa a l'actual política d'ampliació de les
carreteres ja existents i de construcció de noves carreteres i
autopistes.
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2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a redactar, en un termini màxim de sis
mesos, un pla de transports per a cada una de les Illes, per tal
d'impulsar la reorientació ecològica del sistema de transport, a fi
de reduir el seu impacte ambiental i social. El pla de transports
haurà de contemplar les mesures següents:

a) Priorització del transport públic dins el conjunt
sistema de transport, amb inversions adequades i continuïtat en el
temps, millorant la xarxa d'autobusos urbans i interurbans i
ampliant la xarxa ferroviària, regulant els horaris, preus, seguretat
i comoditat.

b) Creació d'empreses de transport col•lectius, amb
capital públic o mixt, per oferir un servei modern i atractiu per als
usuaris.

c) Foment de campanyes de conscienciació per fomentar
l'ús del transport públic en front del transport privat.

Eivissa, a 31 de gener del 1997.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 206/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a regulació de l'ús del clorur de polivinil (PVC). (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 234/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures de compensació per al trànsit aeri i marítim a les Illes
Balears. (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 235/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a foment del comerç just i solidari. (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 377/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a sistema d'ajudes econòmiques
per assegurar la igualtat d'accés a la UIB i a altres universitats i
centres d'estudis superiors. (Mesa de 5 de febrer del 1997).

Palma, a 5 de febrer 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.

El clorur de polivinil (PVC) és un material plàstic
elaborat amb clor i compostos orgànics. Aquesta combinació de
clor i compostos orgànics dóna lloc a una formació i emissió de
substàncies organoclorades al llarg de tot el seu cicle de vida.

Els organoclorats són una família de substàncies entre les
quals es troben els productes químics més tòxics mai sintetitzats,
com ara les perilloses dioxines. Les dioxines són cancerígenes i, a
molt petites dosis, debilitadores del sistema immunològic. La seva
problemàtica s'agreuja pel fet de ser substàncies persistents que
s'acumulen any rera any als teixits grassos de les persones i els
animals a mesura que es van introduint en el medi, fet que implica
perjudicis al medi ambient i la salut humana durant dècades, com ja
ha passat amb altres organoclorats avui prohibits com el DDT i el
PCBs.

Per aquests motius, diversos convenis internacionals per
a la protecció del medi ambient com el Conveni de Barcelona per
a la protecció de mar Mediterrani subscrit pel Govern espanyol, han
assenyalat la necessitat d'eliminar els abocaments de substàncies
organoclorades.

Els productes elaborats amb PVC contenen també una
sèrie d'additius els quals poden arribar a suposar fins el 60% de la
composició dels productes elaborats amb PVC. Entre aquests
additius es troben metalls pesants com el cadmi o el plom, així com
els ftalats. Els ftalats poden escapar dels productes de PVC
contaminant l'entorn o el seu contingut, com en el cas dels envasos.
Aquest contaminant hormonal afecta el sistema reproductor de les
persones.

El PVC és especialment perillós en cas d'incendi, ja que
els objectes de PVC desprenen àcid clorhídric fins i tot abans que
apareguin les flames. L'àcid clorhídric és corrosiu i afecta les vies
respiratòries dels éssers vius i els materials de construcció. La
combustió de PVC també allibera dioxines i materials pesants.
L'incendi de l'aeropost de Düsseldorf (22/04/06) va ser una bona
mostra dels riscs ambientals econòmics de la utilització del PVC.
Només el cost de la  neteja química d'aquest aeroport s'ha estimat en
2.800 milions de pessetes.

Quan el PVC finalitza la seva vida útil i es converteix en
un residu els seus problemes no desapareixen. El PVC no és
degradable i la seva incineració allibera dioxines i metalls pesants.
El reciclatge de PVC no és viable econòmicament i resulta complex
des d'un punt de vista tècnic a causa de gran quantitat d'additius que
presenta, a més de perpetuar els problemes ambientals del PVC.

Més de 200 ciutats d'Alemanya han restringit ja la
utilització de PVC com a material de construcció. La indústria sueca
va eliminar voluntàriament l'ús d'envasos d'aliments i begudes de
PVC. Les restriccions al PVC també són creixents en un centenar
de municipis d'Àustria, Noruega, Suïssa, Dinamarca, Holanda,
Luxemburg i Bèlgica. Els municipis espanyols de Carmona -Sevilla-
i Coca -Segòvia- també han adoptat mesures per eliminar la
utilització de PVC en els seus municipis. El Parlament de Suècia i
el Senat espanyol -el dia 19/12/95- han adoptat mocions per avançar
cap a l'abandó de l'ús del PVC. La ciutat olímpica de Sydney va ser
designada, entre altres motius ambientals, per eliminar la utilització
de PVC. La candidatura olímpica de Sevilla el 2004 també
contempla restriccions al PVC.

Per tots aquests motius i considerant que és un deure de
les administracions públiques vetllar per la protecció del medi
ambient i la salut de la seva ciutadania, el Grup Parlamentari Mixt
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears

1.- S'adhereix a l'acord del Ple del Senat espanyol de dia
19/12/95, segons el qual se sol•licitava la regulació estatal de l'ús
del PVC.

2.- Insta el Govern de la Comunitat Autònoma a iniciar,
en el termini màxim de sis mesos, una campanya per tal de
conscienciar la ciutadania de les illes de la necessitat d'evitar el
PVC i d'incentivar els diferents sectors econòmics que utilitzen
aquest material a reconvertir progressivament la seva activitat
utilitzant materials amb menor problemàtica mediambiental.

3.- Sol•licita al Parlament i al Govern de l'Estat, així com
al Govern de les Illes Balears, que prenguin en consideració el risc
del PVC i que, per tant, regulin la seva utilització.

4.- Insta el Govern de les Illes Balears a elaborar una
estratègia autonòmica que permeti anar substituint a mig termini el
PVC per altres materials alternatius. Per tal d'assolir aquest objectiu,
acordar l'adopció de les següent mesures:
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a) Renunciar als envasos de PVC a totes les activitats -reunions,
conferències, festes, etc.- i contractació de serveis amb
participació de l'Administració autonòmica.

b) Renunciar en el termini d'un any a adquirir mobiliari i material
de construcció que contengui PVC.

c) Inclourà en els contractacions d'obres i serveis que se realitzin
amb participació de l'Administració autonòmica una clàusula
segons la qual es doni preferència a les propostes que no
contemplin l'ús de PVC.

Palma, a 15 de gener del 1997.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que les darreres mesures de caire fiscal aprovades
als Pressuposts Generals de l'Estat sobre aplicació de taxes
aeroportuàries i la reducció del descompte per residència a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears suposa una mostra més
de la discriminació a què ens sotmet el Govern i el Parlament de
l'Estat, i la falta de sensibilitat cap al fet diferencial que suposa la
insularitat.

Atès que la necessitat d'establir compensacions a les
regions insulars i el reconeixement jurídic i fiscal de la insularitat
es recull a l'article 138 de la Constitució.

Atès que els descomptes per a residents és una conquesta
dels primers temps de la democràcia i l'única mesura
compensatòria per la situació d'insularitat.

Atès que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat per
majoria absoluta una proposició de llei de Règim econòmic i fiscal
per a les Illes Balears amb la finalitat d'establir un sistema de
compensació a la situació insular. En aquest sentit el Parlament de
les Illes balears ja va fer patent en aquell moment que era necessari
establir un marc fiscal adequat que permetés superar els entrebancs
de la insularitat. No obstant això, les mesures aprovades per les
Corts Generals a iniciativa del Govern i del Partido Popular a l'Estat
no tan sols són contradictòries amb la filosofia que va inspirar el
Règim econòmic i fiscal per a les Illes Balears, sinó que suposen un
greuge comparatiu per als ciutadans de la nostra comunitat
autònoma en relació a la resta de ciutadans de l'Estat.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
rebuig envers la política fiscal del Govern de l'Estat i en particular
en relació a l'establiment de la taxa aeroportuària i la reducció en el
percentatge de subvenció per residència en els bitllets d'avió.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat per tal que augmenti la subvenció per residència tant en el
transport aeri com marítim de persones i mercaderies a un 33% del
valor total del transport entre les illes i la península.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat per tal que anul•li l'aplicació de la taxa aeroportuària als
residents a la Comunitat Autònoma tant pel que fa als aeroports
situats a la CAIB com en els radicats a la resta de l'Estat.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAIB per tal que estableixi una línia de descompte del 25% en la
utilització de les instal•lacions d'aparcament situades als aeroports
de les illes per als residents de la CAIB.

Palma, a 22 de gener del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Atès que les relacions comercials injustes són una de les
causes determinants del desequilibri estructural existent entre el
Nord i el Sud.

Atès el principi expressat per la Conferència de les
Nacions Unides de comerç i desenvolupament -UNCTAD- i tantes
vegades reivindicat pels països del Sud de "No ajuda sinó comerç",
com a millor forma de contribuir al seu propi desenvolupament.
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Tenint en compte la resolució sobre un comerç just i
solidari entre el Nord i el Sud que el 19 de gener del 1994 va
adoptar el Parlament europeu, que recomanava a la Comunitat i
als seus estats membres la necessitat d'adoptar mesures per
afavorir la consolidació i el desenvolupament de formes de mercat
que promoguin socialment i econòmicament la comunitat de
països més desfavorits en un marc de respecte a la natura.

Un cop estudiades les propostes del quart informe anual,
de 1993, del Programa de les Nacions Unides per al
desenvolupament -PNUD- en el qual es feien recomanacions en
la mateixa línia.

Recordant que nombrosos projectes d'ajut al
desenvolupament no han produït en els darrers decennis els
efectes econòmics i socials desitjats i no han aconseguit solucionar
l'atur, la pobresa, els danys socials i ecològics o l'endeutament.

Atès que l'economia solidària i, en el seu si, el comerç
just i solidari en l'actualitat és un moviment en expansió a l'àmbit
de Mallorca i de la CAIB en general, en consonància amb el
moviment expansiu que es viu a altres comunitats autònomes de
l'Estat i la Unió Europea.

Atès que les organitzacions que es dediquen al comerç
just ofereixen al consumidor una forma de solidaritat eficaç que
orienti les seves compres cap a productes pels quals els productors
perceben un preu just.

Atès que el comerç just i solidari permet la creació
d'empreses i organitzacions alternatives en les quals es combina
la rendibilitat, derivada d'un mercat potencial de consumidors
conscients, amb la solidaritat internacional.

Atès que el comerç just i solidari neix a Europa ara fa ja
25 anys i des d'aleshores ha assolit un desenvolupament constant
similar en els diferents països comunitaris. En aquests moments
hi ha, segons la Xarxa europea de botigues solidàries -NEWS-
prop de mil botigues; existeixen tres segells que identifiquen i
protegeixen els productes de comerç just i solidari a 19 països
europeus; existeixen al voltant de 200 organitzacions de comerç
just i solidari i 1.000 col•lectius de productors al Sud.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears considera que les
iniciatives existents en favor d'un comerç just i solidari
constitueixen una important tasca pionera, la qual, malgrat les
seves dimensions, encara molt modestes, mereixen el
reconeixement i el suport pel seu caràcter exemplar, i ha de
convertir-se en part integrant d'una cooperació Nord-Sud que
tengui en compte tant els aspectes socials com els mediambientals.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la CAIB a:

- Atorgar una especial atenció a aquells programes
dirigits a promocionar el comerç just i solidari en el marc de la
seva política de cooperació per al desenvolupament.

- Establir relacions de cooperació amb empreses de
comerç just i solidari, ONG i altres organitzacions que
desenvolupin projectes en aquest camp, per estudiar iniciatives a
les Illes, per estimular-les, si s'escau, així com a participar en la
sensibilització dins la societat en tot el que fa referència al comerç
just i solidari.

3.- Instar el Govern de l'Estat perquè posi en marxa les
recomanacions contemplades a la Resolució sobre comerç just i
solidari aprovada pel Parlament europeu el 19 de gener del 1994.

Palma, a 22 de gener del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La discontinuïtat territorial de la Comunitat Autònoma
provoca en molts de casos el greuge de la doble insularitat per als
habitants de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Aquest
greuge és especialment present en l'accés de les persones d'aquestes
illes a estudis universitaris o superiors que es desenvolupen a
Mallorca.

És el Govern de la Comunitat Autònoma que té el mandat
estatutari d'assegurar la igualtat entre tots els habitants de les Illes
Balears. Aquesta obligació no troba traducció real quan es parla
d'aquesta en relació a l'accés de les persones de Menorca, Eivissa i
Formentera a la Universitat de les Illes Balears o a centres d'estudis
superiors situats a Mallorca. La inhibició del Govern balear en
aquesta qüestió ha motivat que des d'altres institucions públiques de
Menorca es destinin partides pressupostàries per finançar un sistema
de beques que intenten corregir la situació.

Això no obstant, aquestes pràctiques voluntàries només
abasten una reduïda porció d'afectats i de situacions i de cap manera
es pot justificar per deixar d'exigir al Govern de la Comunitat
Autònoma les pròpies responsabilitats.

D'ençà 1997, la Comunitat Autònoma té les competències
en matèria d'educació universitària. La competència vol dir
responsabilitat política i en l'acció d'aquesta responsabilitat s'ha de
reclamar el compromís de prendre decisions que assegurin la
igualtat entre tots els habitants de les Illes Balears.

L'anunci de creació d'extensions universitàries a Menorca
i Eivissa, a més de ser únicament un anunci d'intencions, només
tindria un efecte parcial i minoritari sobre el total de persones
afectades.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
perquè, d'acord amb el mandat de l'Estatut d'Autonomia i de
l'exercici de les seves competències, adopti les següents decisions
per tal d'assegurar la igualtat en l'accés als estudis universitaris i
superiors de tots els ciutadans de les Illes Balears.

a) Establir un sistema d'ajudes econòmiques anuals
destinades a assegurar la igualtat en l'accés de les persones de
Menorca, Eivissa i Formentera als estudis universitaris i superiors
que es realitzen obligatòriament a Mallorca.

b) Establir un sistema d'ajudes econòmiques per reduir les
despeses que representa el seguiment obligat d'estudis universitaris
i superiors fora de les Illes Balears, atesa l'absència d'oferta en la
nostra comunitat autònoma.

c) Estudiar un sistema d'ajudes econòmiques per aquells
estudiants que, malgrat puguin gaudir de l'oferta universitària i
d'estudis superiors a les Illes Balears, elegeixen el desplaçament
fora de la CAIB per la realització d'aquests estudis a altres centres.

Palma, a 28 de gener del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 247/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a modificació dels òrgans de
reclutament per al servei militar, amb sol•licitud de tramitació
davant comissió (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 248/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a adquisició de la finca Alparico
(Ciutadella), amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa
de 5 de febrer del 1997).

Palma, a 5 de febrer 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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Mentre no es modifiqui l'actual model d'exèrcit, basat en
el reclutament obligatori, es fa necessari, almenys, corregir
determinades anomalies que tenen el seu origen en un concepte
expansiu de l'Administració militar. Així, la Llei Orgànica
13/1991, de 20 de desembre, del servei militar, establia com a
òrgans de reclutament els ajuntaments i incloïa, d'aquesta manera,
dintre de les estructures de la defensa, unes entitats de marcat
caràcter civil i diferents a les de l'Administració central de l'Estat,
i venia a suposar, a més a més, una càrrega per a la ja
congestionada Administració municipal que es veia obligada a
desviar recursos que no podia destinar al compliment de les seves
funcions de gestió municipal.

En els darrers anys la societat espanyola ha evolucionat
cap a posicions d'opinió contràries a la participació de les
administracions locals en el reclutament del servei militar, la qual
cosa s'ha posat de manifest en la negativa de nombrosos
ajuntaments a donar compliment a la seva labor com a òrgans de
reclutament.

Per altra banda, l'existència d'una Dirección General del
Servicio Militar i els òrgans de reclutament, així com d'altres
òrgans de l'Administració central de l'Estat habilitats per la llei, fa
que no resulti necessari el concurs de l'Administració local en
aquesta tasca.

Per normalitzar aquesta situació es presenta la següent
proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears es dirigeix al Govern
de l'Estat espanyol sol•licitant la modificació dels articles 7 i 9 de
la Llei Orgànica 13/1991, de 10 de desembre, del servei militar,
en el sentit que els ajuntaments deixin de realitzar les funcions de
reclutament per al servei militar, per considerar que aquestes són
pròpies de l'Administració de l'Estat.

Es Castell, a 20 de gener del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Arrel de fer-se pública la petició del Govern del Consell
Insular de Menorca al Govern balear perquè aquest adquireixi la
finca Alparico -Ciutadella- sense especificar si es tracta del total de
la finca o només de l'extensió que es troba en la delimitació de
l'Àrea Natural d'Especial Interès, i fet públic també l'interès del
Govern balear per tal d'adquirir patrimoni natural a l'illa de Menorca
i, en concret, la possible compra de l'esmentada finca.

Considerant que en el cas concret d'Alparico, sobre
aquesta finca s'han produït una sèrie de fets que avui són objecte
d'un procediment judicial pendent de resolució. Els fets ocorreguts
i que van motivar en el seu moment la dimissió de l'alcalde de
Ciutadella, el Sr. Gabriel Al•lès, motiven la preocupació que, amb
l'adquisició, es pugui intentar recompensar uns interessos particulars
que van veure frustrades les seves expectatives econòmiques de
venda per a posar en marxa un procés urbanitzador a la zona,
emprant per això els mecanismes que són objecte de procés judicial.

Considerant igualment que fins a aquest moment no està
gens clara la identitat de tots els propietaris de la finca que es podria
adquirir, i molt més d'ençà que la societat propietària, Menorca
Mapesol S.A., està participada des del juny del 1989 amb el 50% de
les accions per la societat Helmond Investiments Limited, de
nacionalitat britànica, amb domicili i registrada a Jersey -Gran
Bretanya- a la vegada constituïda per unes altres tres societats
igualment inscrites a Jersey, que encara fan més opaca la propietat
real de la finca i crea una raonable sospita sobre la participació en
aquesta de persones físiques o jurídiques que puguin incórrer en
incompatibilitat o que puguin influir decisivament en les decisions
públiques en benefici propi.

És per tot això, i tenint en compte els antecedents que
concorren en la finca en qüestió i en el desconeixement que gravita
sobre la seva propietat, particularment pel que fa a la identitat de
tots els propietaris i, per extensió, a les càrregues, servituds o drets
existents, es fa necessari que l'administració pública, si es realitza
finalment el procés de compravenda de la finca Alparico, disposi de
les majors garanties per a la seguretat de l'operació així com per la
salvaguarda de l'interès públic i general, que formulam la següent
proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma perquè prèviament a l'inici, si així es
decideix, del procés de compravenda de la finca Alparico -
Ciutadella-, s'identifiqui la total composició de la propietat tant pel
que fa a l'accionariat amb domicili fiscal al territori espanyol com
aquell radicat en territori estranger, així com les càrregues, servituds
i/o drets existents sobre la finca.

Es Castell, a 20 de gener del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.



2356 BOPIB núm.87 - 7 de febrer del 1997

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 4849/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a mesurament d'immissió a
l'estació de mesura a l'Albufera de Muro (BOPIB núm. 66 de 4
d'octubre del 1996).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 4854/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a l'expoliació d'elements
sedimentaris del litoral. (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

Primer. En relació amb el lloc de comissió dels fets:

Conforme al que disposa la Llei de costes 22/1989, de
28 de juliol, Decret 1471/1989, d'1 de desembre i Decret de la
CAIB 96/1991, de 31 d'octubre, modificat pel Decret 73/1994, de
26 de maig, correspon a la CAIB l'atorgament d'autoritzacions per
als usos permesos a la Zona de servitud de protecció de la Llei de
costes, com també sancionar les infraccions que en aquesta zona
es cometin.

La Zona de servitud de protecció, encara que es tracta de
terrenys afectats per la Llei de costes, és encara de propietat
privada i es poden realitzar, sobre aquests terrenys, prèvia
autorització, activitats instal•lacions i obres no prohibides
expressament per l'esmentada llei, entre les prohibicions que
esmenta la llei, no es troben les actuacions mínimes que es
relacionen en la qüestió plantejada.

La competència sobre la gestió, tutela i policia del
Domini públic maritimoterrestre correspon a l'administració de
l'Estat.

Segon. En relació amb els fets:

Dels fets que es detallen hem de descartar aquells que
són d'impossible persecució, com el fet d'agafar un poc de sorra,
pedres, copinyes, etc. com a record particular.

L'extracció, no autoritzada, d'àrids del Domini públic
marítim terrestre ve tipificada a l'article 91 de la Llei de costes i
175 del Reglament per al seu desplegament i aplicació com a
infracció greu.

Tercer. Actuació i Mesures:

Els zeladors adscrits a la Direcció General de Costes i
Ports de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral realitzen, amb caràcter exclusiu, les funcions de vigilància
del litoral balear i emeten, si pertoca, les denúncies corresponents
per presumptes infraccions comeses o que es vagin cometent a les
Zones de servitud de protecció, trànsit i Domini públic
maritimoterrestre.

Les denúncies relatives a presumptes infraccions comeses
o que es vagin cometent a la Zona de servitud de trànsit i Domini
públic maritimoterrestre es trameten a l'administració de l'Estat
(Demarcació de Costes de Balears) per ser de la seva competència.

Les denúncies per la realització d'activitats, instal•lacions
i obres a la Zona de servitud de protecció, sense autorització o
prohibides per la Llei de costes, prèvia comprovació dels serveis
tècnics, es tramiten i se sancionen, si pertoca, d'acord amb allò que
disposa la Llei de costes 27/1988 i Decret de la CAIB 14/1994, de
10 de febrer.

Quant les obres o instal•lacions no siguin autoritzables
d'acord amb la Llei de costes, sense perjudici de la sanció penal o
administrativa que es pugui imposar, l'infractor està obligat a la
restitució de les coses  reposició al seu estat anterior, amb la
indemnització de danys irreparables i perjudicis causats.
 

Palma, 24 d'octubre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Urbanisme:
Bartomeu Reus i Beltran.
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Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 4855/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a expedients contra trileros a les
Pitiüses. (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

A l'ordre del President de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, de 18 de juny del 1996, s'estableix la nova estructura
orgànica de la Conselleria de la Funció Pública i Interior i, al seu
article 2, es diu que les competències sobre casinos, jocs i apostes
passen a dependre de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
 

Marratxí, 17 d'octubre del 1996.
El Conseller de Funció Pública i Interior:
José A. Berastain Díez.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 4856/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la neteja de torrents a les
Pitiüses. (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

Relació d'actuacions als torrents d'Eivissa a 1996.

Eivissa:
Sa Llavanera: canalització entre cra. Puig den Valls i

Cra. a Jesús (en execució).
Sa Llavanera-sud: estassada vegetació llit, excavació de

rasa al llit per facilitar drenatge del tram, solera de formigó.
Sa Llavanera: canalització del torrent al tram de la

desembocadura.

Sta. Eulàlia:
Sa Llavanera-nord: estassada vegetació llit, retirada de

fems, neteja punts abocament residus sòlids, regularització llit.
Sa Llavanera-centre: eliminació vegetació llit,

regularització llit.
Sa Llavanera (llit principal): estassada vegetació llit,

neteja zones afectades per abocaments de residus sòlids,
regularització llit, desobturació pontons cegats.

Canal de Fruitera: estassada vegetació llit, neteja trams
obturats.

Sa Gravada: neteja punt abocament runa, estassada
vegetació llit, regularització llit.

Riu Sta. Eulàlia: eliminació vegetació llit, neteja trams
obstruïts per tamponaments.

Ses Dones: canalització de 503m i una obra de fàbrica.
Can Sansó: eliminació vegetació llit, retirada de material

d'arrossegament.

Sant Joan:
Petit: estassada vegetació, regularització solera,

reposició paretó del pont del "Camí des Riu".
Labritja: estassada vegetació, regularització llit,

eliminació tamponament.
Garrovers: estassada vegetació, regularització llit.

Sant Josep:
Ca na Parra: neteja punt abocaments escombraries,

estassada vegetació.
Es Codolar: eliminació vegetació llit, retirada de

monticles d'escombreries i fems del llit, regularització llit, retirada
de tampó, tala i poda d'arbratge del llit.

Cova Santa: retirada d'escombreries.
Cas Berris: estassada de vegetació llit, regularització

solera, obertura pista accés torrents.

Sant Antoni:
Reguero: recollida de fems abocat al llit.
Hort den Lluc: retirada de material d'arrossegament

acumulat al llit.
Buscastell: solera de formigó. 

 
Palma, 11 de novembre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Urbanisme:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 4857/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la promoció del Servei d'Atenció i
Informació al Ciutadà (SIAC) a les Pitiüses. (BOPIB núm. 66 de 4
d'octubre del 1996).

No s'ha realitzat a l'exercici de 1996 una inversió
publicitària directa del SIAC  a Eivissa i Formentera.

En qualsevol cas, hi ha inversions per la difusió del servei
que, per la seva naturalesa, no es poden territorialitzar.

Quant al coneixement del SIAC a Menorca i Eivissa i
Formentera, estam utilitzant els mitjans de difusió que en cada
circumstància puguin resultar adequats, potenciant aquells que
permetin la informació a distància, ja es tracti de publicacions
divulgatives o sistemes d'accès telefònics gratuïts.
 

Palma, 19 de desembre del 1996.
La Consellera de Presidència:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 4858/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a elaboració d'un pla balear de
reserves marines. (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

El Govern balear contempla amb interès la figura de les
reserves marines com una eina de feina de l'ordenació pesquera,
vists els resultats de la Reserva Marina del Parc Nacional de
Cabrera; del seguiment de les zones protegides pels esculls
artificials i dels estudis d'Impacte Ambiental. En totes aquestes
circumstàncies s'ha obtingut una experiència per poder elaborar un
pla de reserves marines de gran interès com a eina de feina per
l'ordenació pesquera de la CAIB.
 

Palma, 25 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 4859/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a les condicions per acceptar les
competències del Port d'Eivissa per part del Govern balear.
(BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

El Port d'Eivissa actualment depèn de l'Autoritat
Portuària, per tant, el Govern balear i, en concret, la Conselleria
de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, no disposa
dels criteris necessaris per establir en què hauria de consistir la
dita inversió.

D'altra banda, el Govern central no té, de moment i a
curt termini, intencions de procedir a la transferència de
competències del Port d'Eivissa.
 

Palma, 6 de novembre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Urbanisme:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 4860/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al termini d'elaboració del Pla
de modernització d'explotacions agràries de les Balears. (BOPIB
núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

En el cas que la pregunta 4860/96 es refereixi a la data
prevista per aquesta conselleria per posar en funcionament les
línies expressades a la llei 19/95 en l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Indicar que per part d'aquesta conselleria s'intenta que el
més aviat possible es puguin posar en funcionament i que en
aquests moments ja hi ha un esborrany del decret que
complementa al Reial dEcret 204/96, que ja està llest per aprovar-
se conjuntament amb el projecte de decret que desplega la llei
19/95 que en aquests moments es troba en el Consell Consultiu
per al seu dictamen. I una vegada que es tengui l'esmentat
dictamen, s'aprovaran conjuntament els dos decrets.
 

Palma, 13 de novembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 4861/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a acords amb ajuntaments de les
Pitiüses per a serveis comunitaris de menors. (BOPIB núm. 66 de
4 d'octubre del 1996).

El Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria
de la Funció Pública i Interior exerceix les competències en
matèria de menors. Part del contingut d'aquesta competència
consisteix en l'execució de les mesures aplicades als menors
infractors pel Jutge de menors tal i com és previst a la Llei
orgànica 4/92. Dins del catàleg de mesures es troba la de prestació
de serveis en benefici de la comunitat.

L'esmentada mesura suposa la realització, per part del
menor -en un període limitat de temps-, de certes tasques ben
descrites, útils a la comunitat i de caràcter educatiu, preferiblement
durant el seu temps lliure. L'impacte educatiu d'aquesta mesura, es
pot millorar si la naturalesa del contingut de les activitats assignades
està relacionada amb el delicte comès o el dany inflingit a la
comunitat o a l'individu; també cal aplicar-se el més aviat possible
un cop comesa la infracció.

Es tracta així d'una mesura que respon plenament a la
filosofia de la Llei 4/92, que cerca la reeducació del menor ajudant-
li a prendre consciència de les conseqüències dels seus actes i a
assumir la responsabilitat que es deriva. Suposa així una mesura
altament socialitzadora.

Cal ressaltar el fet que l'aplicació o no d'aquesta mesura
no depèn de l'entitat pública (Govern balear) sinó que és
competència del Jutge de menors dictaminar en cada cas, dins de
totes les mesures previstes a la Llei Orgànica 4/92, la que sigui més
adequada al menor i al delicte comès. Per això, el fet de comptar
amb un Programa de prestació de serveis en benefici de la
comunitat no implica que tots els menors infractors s'hi hagin
d'acollir, o que només s'apliqui a la comissió d'actes vandàlics.

No obstant això, i atenent a l'exposat anteriorment, sí és
intenció del Govern potenciar, en la mesura de les seves
possibilitats, aquest tipus de mesures, doncs considera que ajudar al
menor a interioritzar-ne els seus actes i els efectes sobre el seu
entorn social és una passa primordial perquè pugui rectificar la seva
conducta i avançar cap a l'adquisició d'hàbits positius tendents a la
seva reinserció social.

És obvi que aquest tipus de mesures exigeixen, per la seva
naturalesa, que sigui el propi nucli social el que sustenti el seu
compliment, oferint, a través de la xarxa de serveis i recursos
socials existents, els mitjans per a la seva execució. És per això que
ens posàrem en contacte amb els distints ajuntaments de les Balears
i organitzacions no governamentals a fi d'articular la signatura de
convenis de col•laboració que possibilitassin l'execució d'aquesta
mesura.

Actualment, tots els ajuntaments de les Illes Balears han
rebut la proposta de conveni, havent-se'n signat ja amb 10 municipis
entre els que es troba el de la ciutat d'Eivissa, signat en data 12 de
setembre del 1996.

Estam a l'espera que la resta d'ajuntaments, -inclosos els
de les Pitiüses-, ens confirmin la data per a l' oportuna signatura.
 

Marratxí, 29 d'octubre del 1996.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Diez.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 4862/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a l'incompliment de la Llei de
carreteres a les Pitiüses. (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

Any 1993. 
Expedient 25/93. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: recurs
contenciós administratiu.
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Any 1994.

Expedient 55/94. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: en assessoria
jurídica.
Expedient 111/94. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: recurs
Consell-Govern.
Expedient 112/94. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: fase
executiva.
Expedient 113/94. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: fase
executiva.

Any 1995.

Expedient 16/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: en assessoria
jurídica.
Expedient 85/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: pendent
informe vigilants sobre retirada de tanques.
Expedient 86/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 87/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 88/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 89/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 90/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 99/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: sobresegut en
comprovar que disposaven del pertinent permís.
Expedient 100/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 101/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 102/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 103/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 104/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 105/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 106/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: pendent de
comprovar si han sol•licitat el corresponent permís.
Expedient 107/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 108/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 109/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 110/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 111/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 112/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 113/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 114/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
Expedient 115/95. Titular: Ibiza Publicidad. Situació: ídem.
 

Palma, 12 de novembre del 1996.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 4874/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a la desviació en les mesures
finançades per al fons social europeu. (BOPIB núm. 66 de 4
d'octubre del 1996).

En contestació a la pregunta escrita sobre desviació de
mesures finançades pel fons social europeu el conseller que
subscriu manifesta que no es pot considerar desviació.

Els programes cofinançats pel FSE són globals per a tot
un període. El Reglament (CEE) núm. 2081/93 del Consell de 20
de juliol del 1993 relatiu a les funcions dels fons estructurals
estableix uns comitès per a la seva aplicació i per als diferents
objectius i intervencions (article 17).

El marc comunitari de suport (MCS) estableix el
repartiment anual de l'assiganció global màxima prevista.
Posteriorment s'aprova el programa operatiu o intervenció
equivalent d'acord amb els eixos prioritaris del MCS i per tot un
període. Així mateix s'estableix un comitè de seguiment del marc i
un altre per al seguiment del programa operatiu o intervenció
equivalent.

El comitè de seguiment del MCS té, entre altres funcions,
la de preparar i debatre les possibles propostes de modificació del
MCS.

El comitè de seguiment del programa operatiu també
prepara i debat les propostes de modificació de la intervenció.
Aquestes propostes consisteixen en la reprogramació pels anys
següents que puguin afectar el pla indicatiu de finançació o la
posada en pràctica de les accions.

Ambdós comitès estan integrats per representants de l'estat
membre inclosos, en la proporció adequada, representants de les
autoritats i organismes competents prevists a l'article 4 del
Reglament 2081/93 -inclosos els interlocutors socials i econòmics-
i representants de la comissió i del BEI.
 

Palma, 31 d'octubre del 1996.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 4881/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a informació sobre el telèfon
d'emergència 112. (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

En primer lloc he de contestar-vos que s'han duit a terme
exactament les mateixes actuacions que a les altres illes de la
Comunitat Autònoma.

D'altra banda, allò que qualsevol servei d'emergències ha
de complir és funcionar amb uns alts nivells de qualitat i seguretat;
vull informar-vos que el termini legal establert pel funcionament
efectiu del telèfon 112 a tot l'Estat espanyol acaba el 31/12/96. És
per això que encara no se li ha donat publicitat de forma massiva i
només s'ha presentat a la premsa, a les administracions públiques i
als cossos de seguretat., establint acords de comunicació tant amb
les administracions públiques com amb els cossos de seguretat.

En aquests moments, atès que els resultats són millors del
que estava programat, el mes de novembre es durà a terme una
campanya massiva d'informació que inclourà tots els mitjans de
comunicació, premsa, ràdio, televisió, etc., per un import d'uns 25
milions de pessetes.
 

Palma, 18 d'octubre del 1996.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain i Diez.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 4882/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a ajuts als agricultors de les Pitiüses
per a la instal•lació de sistemes d'estalvi d'aigua en els seus conreus.
(BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

La relació d'ajudes, referida als períodes requerits tancada
al 30.09.96, és la següent:

Any 1994
Núm. d'ajuts: 4
Import global: 1.946.000 pessetes.
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Any 1995
Núm. d'ajuts: 2
Import global: 668.000 pessetes.

Any 1996
Núm. d'ajuts: 2
Import global: 548.000 pessetes.

 
Palma, 21 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 4883/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la situació de la plaga de
processionària del pi a les Pitiüses. (BOPIB núm. 66 de 4
d'octubre del 1996).

La processionària del pi "thaumetopoea pityocampa
SCHIFF" està present a l'illa d'Eivissa i no a la de Formentera,
però no forma plaga, donat que el nivell de població està a uns
nivells molt baixos. Per part de l'anterior Direcció General
d'Estructures Agràries i Medi Natural, ara, Direcció General de
Medi Ambient, s'estan realitzant controls periòdics del nivell de
població i al mateix temps s'estan aplicant tècniques de lluita
biològica mitjançant la distribució de trampes de "feromonas" que
es considera suficient per impedir la programació de l'insecte a
tota l'illa.
 

Palma, 27 de novembre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Urbanisme:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 4884/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a idees presentades des de les
Pitiüses al Centre Europeu d'Empreses innovadores. (BOPIB núm.
66 de 4 d'octubre del 1996).

Dues idees des d'Eivissa i Formentera:

1.- Franquícia de serveis.
El projecte consistia en estendre -des d'un negoci

original- una franquícia a la resta de les illes.
Sector: serveis.
Ajuda: Després d'un primer contacte per analitzar la

viabilitat del projecte, no ens fou facilitada la informació
necessària, ni mostraren interès en seguir el projecte.

2.- Producció d'elements per a la utilització d'energies
alternatives.

El projecte consistia en produir aquest tipus d'elements.
Sector: industrial.
Ajuda: recerca d'inversors. (S'hi està treballant).

Tres idees des d'altres punts per esser desenvolupades a
Eivissa i Formentera:

3.- Planta de compost:
Projecte: creació d'una planta de compostatge, inicialment

a Formentera, per després passar a noves instal•lacions a altres
punts d'Eivissa.

Sector: industrial.
Ajudes: revisar el pla de negoci i contactes amb

l'administració. S'hi està treballant. La proposta ha estat presentada
al Batle de Formentera.

4.- Transport.
Projecte: millora del transport des d'Eivissa i cap a

Eivissa.
Sector: serveis, (transport).
Ajudes: anàlisi de viabilitat i ajuda en la confecció d'un

pla d'empresa, amb èmfasi en la part econòmica i comercial. S'hi
està treballant en aquest sentit. També s'inclou la recerca
d'informació, ajuda en tramitació i d'altres gestions.

5.- Sistema de control contra el robatori de vehicles a les
zones portuàries.

Projecte: sistema de control basat en tecnologia nova, per
evitar el robatori de vehicles als ports marítims. Pla per instal•lar-ho
en els set ports de les Balears.

Sector: serveis.
Ajudes: contactes amb possibles inversors. Aquesta gestió

ja ha estat realitzada.

En resum, cinc projectes que converteixen a Eivissa i
Formentera, de diferents sectors, i que tots han rebut suport del
CEEI Balears, d'acord amb les seves demandes.
 

Palma, 18 d'octubre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 4885/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a les inspeccions a menjadors escolars
de les Pitiüses. (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

Per part de la Conselleria de Sanitat i Consum, s'han
inspeccionat un total de 32 menjadors escolars de les Pitiüses durant
l'any 1996.

De les actuacions duites a terme pels inspectors sanitaris
es va proposar l'incoació d'un expedient sancionador contra
l'empresa explotadora d'un dels menjadors escolars, motivada per
la manca de clor en el proveïment d'aigua (es tracta d'un pou propi).

En les altres inspeccions s'ha concedit un termini per
esmenar les deficiències trobades, les quals són bàsicament:

- mancança de dotació complementària a rentamans,
- manca de filtres a les campanes extractores de la cuina,
- finestres sense rotecció contra l'entrada d'insectes (tela

mosquitera). 
 

Palma, 6 de novembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 4886/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a les inspeccions a bars i
discoteques de les Pitiüses. (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del
1996).

Total de visites realitzades a Eivissa: 34.
Discoteques: 9
Bars, pubs i altres: 25

 
Palma, 24 d'octubre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 4888/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la resolució de l'expedient
sancionador contra la companyia Aguas de Formentera S.A.
(BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

La Direcció General de Consum no ha resolt l'esmentat
expedient per trobar-se en fase de proposta de resolució.
 

Palma, 24 d'octubre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 4889/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al programa d'intercanvi de
xeringues a les Pitiüses. (BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

La Conselleria de Sanitat i Consum té, efectivament,
intenció de posar en marxa a les Pitiüses un programa d'intercanvi
de xeringues dirigit als drogaaddictes, estudiant prèviament la
metodologia o modalitat a utilitzar per a aqueix programa.
 

Palma, 14 de novembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 4895/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la difusió i exhibició pública dels
fons de l'Arxiu d'imatge i so de les Illes Balears a les Pitiüses.
(BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

Des de la creació de l'Arxiu d'imatge i so de les Illes
Balears no s'ha duit a terme cap activitat a Eivissa i Formentera.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 4936/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a cursos d'idiomes
subvencionats pel Govern durant els anys 1995 i 1996. (BOPIB núm.
66 de 4 d'octubre del 1996).

El Govern balear ha donat suport, durant els anys 1995 i
1996 a cursos d'anglès a Anglaterra amb les característiques
següents:

Durada del curs: 3 setmanes.
Empresa: Patricia Denton-Thompson, amb col•laboració amb la
Solent School of English.
Destinataris: Joves de totes les illes de 10 a 21 anys.
Alumnes que han participat:

any 1995: 312
anys 1996: 243

Així mateix, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports,
en col•laboració amb el Goethe Institut de Barcelona, ha
subvencionat cursos de llengua alemanya a Alemanya. Els
destinataris han estat els professors de secundària de totes les illes
de llengua alemanya o llicenciats en anglogermàniques i 4
professors s'han beneficiat, cada un d'ells, de 250.000 pessetes, l'any
1995, i de 300.000 pessetes, l'any 1996, en concepte de beca per a
la realització dels cursos indicats.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4937/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa diners rebuts del Govern de
l'Estat destinats a problemàtica de la SIDA els anys 1995 i 1996.
(BOPIB núm. 66 de 4 d'octubre del 1996).

La Conselleria de Sanitat i Consum ha rebut del Ministeri
de Sanitat la quantitat de 3.000.000 pessetes el febrer del 1996 amb
càrrec al seu exercici pressupostari del 1995.

D'altra banda, tenim previst rebre 3.000.000 pessetes més
amb càrrec a l'exercici pressupostari del 1996 del Ministeri de
Sanitat, tot i que encara no ens han estat incorporats.
 

Palma, 14 de novembre del 1996.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 415/97, del Govern de la CA, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de febrer del 1997, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal
d'informar sobre la decisió de liquidar la societat de Capital Risc
i la situació en què es troba l'esmentada liquidació.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de febrer del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

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

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de febrer del 1997, a la vista de l' escrit RGE núm. 484/97,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual ,
acordà d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de
llei de referència, publicat al BOPIB núm. 85, de 24 de gener
d'enguany, fins al proper dia 7 de març, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de febrer del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a nomenament de personal eventual del

Parlament de les Illes Balears.

Atès que a la relació de llocs de treball aprovada per la
Mesa de la Cambra, en sessió de dia 8 de gener del 1992, s'hi
contempla l'existència de places adscrites al servei dels grups
parlamentaris de la Cambra, amb caràcter de personal eventual;

atès que l'esmentat lloc de feina és considerat com de
confiança dels grups parlamentaris;

atesa la proposta de dia 24.01.97 del Grup Parlamentari
Socialista, RGE núm. 322/97 del 27.01.97, relativa a la substitució de
Pere Bordoy i Miret a causa de la seva baixa per malaltia, com a
personal eventual adscrit a aquest;

atesa la resolució del Molt Hble. Sr. President de dia
01.02.97, de la qual s'informarà a la Mesa de dia 05.02.97, i havent
delegat per part de la Presidència de la Cambra la gestió de personal
en la secretària primera, en ús de les facultats previstes a l'article 54
de l'Estatut del personal del Parlament de les Illes Balears, es dicta
la següent

RESOLUCIÓ:

1.- Nomenar la Sra. Natàlia Vives i Alario, amb DNI núm.
43.004.444, com a personal eventual adscrita al Grup Parlamentari
Socialista, amb retribucions assimilades a les d'un funcionari de
carrera del cos d'administratius del grup C; amb efectes econòmics
i administratius a partir de la presa de possessió.

2.- La present resolució es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, per a coneixement general.

A la seu del Parlament, a 1 de febrer del 1997.
Per delegació del Molt Hble. Sr. President, la Secretària

primera del Parlament de les Illes Balears:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.
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