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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de febrer del 1997, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 595/97, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a tramitar pel procediment d'urgència.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de vuit dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte esmentat, el
text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia
10 de març, a les 13 hores.

Palma, a 25 de febrer 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 23 de gener del 1997, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

46.- Projecte de llei de taxes de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

A proposta del conseller d'Economia i Hisenda, el
Consell de Govern adopta el següent acord:

"Primer.- Aprovar, d'acord amb el Consell Consultiu, el
text del Projecte de llei de taxes de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Segon.- Sol•licitar al Parlament de les Illes Balears,
d'acord amb l'establert a l'article 95 del Reglament del Parlament,
que l'esmentat projecte de llei es tramiti amb procediment
d'urgència, a fi d'adaptyar la normativa de la CAIB en matèria de
taxes a la Sentència del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14
de desembre, i al nou concepte de taxa establert per la Llei 3/1996,
de 27 de desembre, de modificació parcial de la Llei orgànica de
finançament de les comuntats autònomes (LOFCA).

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 29 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 TAXES DE LA 

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

La publicació de la sentència del Tribunal Constitucional
185/1995, de 14 de desembre, que determina que els preus públics
han d'establir-se mitjançant llei quan es tracti de prestacions
coactivament imposades als ciutadans i qualifica els índexs de
coactivitat d'acord amb la falta de voluntat manifestada de forma
espontània a la sol•licitud o recepció dels serveis públics, o a la seva
prestació per les administracions públiques en règim de monopoli
de fet o de dret, obliga a prendre en consideració el règim jurídic
que han de dur a terme els possibles preus públics a establir per
aquesta Comunitat Autònoma i si han de ser o no  recollits en
aquesta Llei com a prestacions patrimonials de caràcter públic.

D'altra banda, la Llei 7/1986, de 19 de novembre, de taxes
de la Comunitat Autònoma presentava una sèrie de notes que
denoten el seu estat vetust, no adaptat a la realitat jurídica per la
qual es regeixen aquests ingressos tributaris i mancats d'eficàcia
aplicativa. Ambdues raons justifiquen l'articulat d'aquesta Llei ja
que mitjançant aquest articulat s'intenta l'adaptació dels preus
públics a la reserva de Llei i es torna a ordenar el règim jurídic de
les taxes adaptant-lo a l'estructura jurídica que regeix per a aquests
tributs.

El Tribunal Constitucional, a la sentència esmentada, ha
considerat que els preus públics en la mesura en què s'exigeixen
amb un component de coactivitat, són prestacions patrimonials de
caràcter públic de les compreses en l'article 31.3 de la Constitució
espanyola de tal manera que el camí a traçar en aquesta Llei s'ha
hagut de projectar partint d'un doble raonament: o bé, mitjançant el
seu articulat es determinava el règim jurídic aplicable a una nova
classe de prestacions patrimonials de caràcter públic i naturalesa
coactiva, que es desenvoluparia de manera paral•lela i al marge del
règim jurídic que s'aplica als tributs; o bé, es requalifiquen aquestes
prestacions com a tributàries.

La primera de les opcions és arriscada i motivadora de
focus d'inseguretat gens desitjables, perquè precisar en llei un
sistema d'aplicació i recaptació per uns recursos financers amb
peculiaritats pròpies i distintes de les que s'adjunten a les figures
tributàries, a més d'arriscat, resulta estèril. En conseqüència,
l'articulat d'aquesta Llei opta per prescindir d'aquest tipus de
recursos financers -els preus públics- i reconverteix a la categoria
de les taxes el finançament de tots aquells serveis que, alhora, es
venien exigint mitjançant preus en règim de dret públic.

Així doncs, la concurrència d'una plena i total
voluntarietat en la sol•licitud dels serveis públics, a més de la
possibilitat que siguin prestats conjuntament pel sector públic i el
privat, determinarà que el servei de què es tracti hagi de ser finançat
mitjançant preus tradicionals, és a dir, prestacions exigides en règim
de dret privat i per a les quals no cal la concurrència de la Llei en el
seu establiment i exacció; per tant, aquests preus no queden afectats
pel contingut de les disposicions recollides en aquesta Llei.

Al contrari, quan el ciutadà hagi d'acudir inexcusablement
al sector públic per rebre determinats serveis col•lectius, o quan el
particular, podent lliurement accedir a la utilització del servei,
aquest es trobi atribuït per Llei al sector públic en exclusiva, o
finalment, als supòsits en els quals el servei de què es tracti pugui
ser prestat tant pel sector públic com pel privat però el particular
hagi de, per força, acudir al sector públic per obtenir el servei ja que
d'una altra manera no pot veure satisfetes les seves expectatives, ens
trobarem davant contraprestacions amb un major o menor
component de coactivitat, que necessitaran per al seu establiment,
la intervenció del legislador. I, si aquest tipus de prestacions,
tradicionalment, s'han adaptat a les característiques de les taxes i
s'han disciplinat -jurídicament parlant- pel règim propi dels tributs,
no existeix cap raó per continuar donant-los aquest tractament,
oblidant-nos per això de la creació de noves prestacions
patrimonials de caràcter públic i naturalesa coactiva, distintes de les
que tradicionalment s'han considerat acollides en l'àmbit dels
tributs. Així l'ha vingut a entendre també la recent modificació de
la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, Llei
3/1996, de 27 de desembre, que proposa una nova definició de taxa
(article 7.1 i 7.2 de la LOFCA), en el mateix sentit que es recull en
aquest Projecte de llei.
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Moguts per aquest propòsit, l'articulat d'aquesta Llei
respon a una estructura senzilla, disposada en tres capítols que
contenen, respectivament, les disposicions generals per les quals
s'han de regir les taxes; el fet imposable i els elements
quantificadors d'aquestes figures tributàries; com també les
normes a seguir per a la gestió i aplicació de les taxes. El text
legal estableix a la seva disposició addicional primera, a l' empara
de l'article 27.1 del nostre Estatut d'autonomia, una delegació
legislativa amb determinació de contingut i àmbit temporal, per la
qual s'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma que
procedeixi a l'elaboració d'un text refós de les taxes i altres
prestacions patrimonials de caràcter públic que s'exigeixin en el
territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dins el
seu àmbit competencial.

El capítol primer, a més de l'àmbit d'aplicació i de la
relació de les fonts normatives per les quals s'han de regir les taxes
pròpies de la Comunitat Autònoma, recull dos principis ja clàssics
en el règim jurídic de les taxes; ens referim als principis
d'equivalència i capacitat econòmica. Amb el primer es vol
assenyalar que l'import de les taxes no ha d'estar per damunt del
cost del servei que, mitjançant aquestes taxes, es finança; mentre
que la referència al principi de capacitat econòmica és orientativa
en el sentit que, en la mesura en què sigui possible, les taxes s'han
d'adaptar a la capacitat contributiva dels que són nomenats a
pagar-les.

També, en aquest mateix capítol, es fa referència als
principis pressupostaris i de no afectació de les taxes, en el sentit
que els ingressos que se'n deriven han de figurar en els
pressupostos anuals de la Comunitat Autònoma, alhora que, el
principi de no afectació ens recorda que amb els recursos
financers derivats de les taxes, es finançaran les despeses
públiques indistintament, sigui quin sigui el servei retribuït
mitjançant aquesta figura tributària.

El capítol segon de la Llei regula el fet imposable i els
elements de quantificació de les taxes. Dues observacions podem
realitzar amb relació a aquest capítol: en primer lloc i com abans
s'assenyalava, la caracterització del fet imposable respon a la
tradicionalment assenyalada a les disposicions d'aplicació general
per a aquests tipus de tributs; per tant, les taxes són tributs que
s'exigeixen per la prestació de serveis públics i per la realització
d'activitats desenvolupades pels òrgans de l'Administració que es
refereixin, afectin o beneficiïn el subjecte passiu. També és
pressupost de fet d'una taxa la utilització privativa de béns de
domini públic.

La segona de les observacions a realitzar cal referir-la als
aspectes quantificadors de les taxes, en la mesura que, com ja s'ha
advertit, l'import de la taxa no pot excedir del cost del servei prestat.
Això provoca que l'establiment de qualsevol taxa ha de veure's
acompanyat per una memòria economicofinancera mitjançant la
qual s'avaluï el cost del servei de què es tracti, alhora que el text
legal sigui el que estableixi els criteris generals a tenir en compte
per a la determinació del cost del servei o de l'activitat
administrativa que es vol desenvolupar.

En el capítol tercer es recullen les normes de gestió
d'aquests tributs seguint un plantejament obert, atesa la diversitat de
taxes a exigir pels diferents departaments de l'Administració
autonòmica, és a dir, que el seu sistema d'aplicació pot estructurar-
se atès un sistema de declaració-liquidació a formular pels subjectes
passius, es pot remetre a un sistema de declaració i posterior
liquidació administrativa, o bé poden girar-se liquidacions
provisionals d'ofici en atenció a les característiques singulars de
cada supòsit. El capítol conclou amb les referències pròpies a
l'ajornament del pagament i al règim d'infraccions i sancions
tributàries aplicables a aquest tipus d'ingressos.

Per últim, és necessari fer qualque comentari amb relació
al contingut de la disposició addicional primera d'aquesta Llei,
mitjançant la qual es concedeix una autorització legislativa al
Govern de la Comunitat Autònoma perquè procedeixi a l'elaboració
del text refós de les taxes pròpies d'aquesta Comunitat; disposició
addicional primera que ha de posar-se en connexió amb aquell altre
article 2.2 del mateix cos normatiu, on s'especifiquen les condicions
amb les quals ha de dur-se a terme la delegació legislativa per a la
determinació dels elements quantificadors de les taxes, per tant, el
text articulat projectat permet controlar l'acció reglamentària del
Govern en tot el que es refereix a la fixació, mitjançant decret
legislatiu, de la quantia de les esmentades prestacions patrimonials,
ja que una altra cosa significa, per exemple, que l'import  de les
taxes ha de cobrir, com a màxim, el cost del servei que es pretén
finançar; o que l'import de les altres prestacions patrimonials de
caràcter públic ha de cobrir com a mínim el cost del servei finançat
mitjançant aquests recursos; tanmateix els elements que cal tenir en
compte per determinar el cost del serveis, ambdós tipus de recursos
financers, constitueix també un límit ad cautelam de qualsevol
actuació arbitrària de l'Executiu sobre la matèria.

La matèria que queda regulada en aquesta Llei s'ajusta
perfectament als postulats que ordenen la delegació legislativa tant
a la Constitució (article 82), com al nostre Estatut d'autonomia
(article 27.1), perquè es tracta de la reordenació d'uns tributs -les
taxes- per ajustar-los a la legalitat vigent, tributs la regulació
jurídica dels quals es troba dispersa i per la qual cal una tasca de
caràcter tècnic de què s'ha d'alleugerir el Parlament per complexa,
costosa en el temps i impròpia de la iniciativa legislativa que
desenvolupa la Cambra parlamentària.

De conformitat amb l'establert a les articles 11.b i 15.1r de
la Llei 5/1993, de 15 de juny, pel president de la CAIB es va
sol•licitar dictamen facultatiu del Consell Consultiu d'aquest
avantprojecte de Llei que fos remès amb data de 14 de novembre de
1996, i que després d'advertir que l' esmentat dictamen és preceptiu
per a la tramitació dels projectes de disposicions de caràcter general,
però no per tramitar avantprojectes de Llei, així mateix serà el propi
Consell de Govern a l' aprovació del projecte de Llei qui haurà de
determinar si cal fer-lo "d'acord" o "oït" el Consell Consultiu.
Tenint en compte que els reparaments formals i substantius avaluats
pel Consell en el seu dictamen facultatiu han estat incorporats a la
redacció del seu avantprojecte, quan adquireixi la forma de projecte
aprovat pel Consell de Govern, caldrà emprar la fórmula "d' acord
amb el Consell Consultiu".

Com a conseqüència de tot això, la regulació legal de les
taxes pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, queda
establerta d'acord amb les següents disposicions:
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Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

1. Aquesta Llei té per objecte la regulació del règim
jurídic de les taxes pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2. Són taxes pròpies de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears:

a) Les establertes amb aquest caire mitjançant llei del
Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb
l'àmbit objectiu que es preveu en l'article vuit d'aquesta Llei.

b) Les que graven, d'acord amb el que s'estableix en
aquesta Llei, la prestació de serveis, la realització d'activitats o les
funcions transferides per l'Administració de l'Estat o per les
corporacions locals.

Article 2. Règim normatiu

1. Les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es regiran per:

a) Aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen

b) La llei pròpia de creació de cada taxa.

c) Els decrets d'aplicació de les respectives taxes.

d) Supletòriament, per la Llei general tributària i la resta
de lleis de l'Estat reguladores  d'aquestes matèries.

2. S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears perquè, a proposta del conseller d'Economia i
Hisenda, procedeixi a elaborar un text refós que reguli les taxes
pròpies de la Comunitat Autònoma dins els límits establerts en
aquesta Llei.

3. Tanmateix, correspon al Govern de la Comunitat
Autònoma, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, dictar
els decrets d'aplicació i ordenació de les taxes.

Article 3. Àmbit d'aplicació

1. Aquesta Llei serà d'aplicació a tot el territori de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu àmbit objectiu
es circumscriurà als serveis i funcions prestats per l'Administració
d'aquesta Comunitat Autònoma, els seus organismes autònoms i
la resta d'entitats que en depenen. Aquesta Llei serà també
d'aplicació a la utilització privativa o aprofitament especial dels
béns demanials de la Comunitat Autònoma.

2.  Aquesta Llei no s'aplicarà:

a) Als ingressos obtinguts per entitats de la Comunitat
Autònoma que actuïn en règim de dret privat.

b) Als cànons percebuts per raó de concessions
administratives de serveis.

c) Aquelles prestacions que retribueixin serveis i
activitats administratives, quan concorrin ambdós sectors, públic
i privat, i, a més, siguin encomanades per la persona interessada
amb tota espontaneïtat.

Article 4. Principi d'equivalència i capacitat econòmica

1. L'import de les taxes no podrà excedir del cost real o
estimat conjunt del servei, funció o activitat de la prestació que
constitueixi el seu fet imposable.

2. Tractant-se de taxes exigides per la utilització privativa
o l'aprofitament especial de béns de domini públic, el seu import no
podrà excedir del valor de mercat dels béns demanials i serà
proporcional al seu ús o utilització.

3. Els projectes de Decret que acordin l'aplicació d'una
taxa hauran d'incloure entre els seus antecedents, una memòria
economicofinancera sobre el cost o valor del servei, funció o
activitat de què es tracti i sobre la justificació de la taxa proposada.

4. Quan les característiques de cada taxa ho permetin, per
la fixació de la seva quantia s'haurà de tenir en compte la capacitat
econòmica del que hagi de satisfer-la.

Article 5. Règim pressupostari i no afecció

1. El règim jurídic pressupostari aplicable a les taxes
regulades en aquesta Llei serà el previst, en general, pels de més
ingressos tributaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El rendiment de les taxes regulades en aquesta Llei
anirà a satisfer el conjunt de despeses del pressupost de la
Comunitat Autònoma, llevat que, per llei, s'estableixi l'afecció
d'algun d'aquests recursos a un fi determinat.

Article 6. Responsabilitats

1. Les autoritats, funcionaris públics, agents o assimilats
que de manera voluntària i culpable, exigeixin indegudament una
taxa o ho facin en quantia major a l'establerta, incorreran en falta
disciplinària greu, d'acord amb el que s'estableix en l'article 98 de
la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Alhora quan s'adoptin de la mateixa
manera resolucions o es realitzin actes que infringeixin la present
llei i les de més normes que regulen aquesta matèria, estan
obligades, a més, a indemnitzar la Tresoreria de la Comunitat
Autònoma pels perjudicis causats.
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Article 7. Recursos i reclamacions

1. Contra els actes de gestió, liquidació, recaptació i
inspecció dictats en matèria de taxes pròpies de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, podrà interposar-se reclamació
economicoadministrativa davant la Junta Superior d'Hisenda de la
Comunitat Autònoma, sense perjudici d'acudir prèviament al
potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte
que s'impugna.

2. Les resolucions de la Junta Superior d'Hisenda es
podran recórrer davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Capítol segon. Taxes. Fet imposable i elements
quantificadors

Article 8. Concepte

1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà
establir taxes per la utilització privativa  dels béns de domini
públic, així com per la prestació de serveis públics o la realització
d'activitats en règim de dret públic de la seva competència, que es
refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular el subjecte
passiu quan concorri qualsevol de les següents circumstàncies:

a) Que no siguin de sol.licitud voluntària pels
administrats. A aquests efectes no es considerarà de recepció
voluntària la sol•licitud per part dels administrats:

- Quan vingui establerta per disposicions legals o
reglamentàries.

- Quan els béns, serveis o activitats sol•licitats siguin
imprescindibles per a la vida privada o social del sol•licitant.

b) Que no es pugui prestar o realitzar pel sector privat,
sigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic
d'acord amb les normes vigents.

 Article 9. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de les taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears:

a) La prestació de serveis, l'exercici de funcions o la
realització d'activitats en règim de dret públic, per l'Administració
de la Comunitat Autònoma, les seves entitats i organismes
autònoms, sempre que es refereixin, afectin o beneficiïn els
subjectes passius, en els termes, condicions i circumstàncies que
s'assenyalen a l'article vuit d'aquesta Llei.

b) La utilització privativa i l'aprofitament especial de
béns de domini públic.

Article 10. Meritació

1. Les taxes podran meritar-se segons la naturalesa del
fet imposable:

a) Quan s'iniciï la prestació del servei o el
desenvolupament de la funció, sense perjudici d'exigir el seu
dipòsit previ.

b) Quan es presenti la sol•licitud que iniciï l'actuació o
expedient administratiu, els quals no es realitzaran o tramitaran
sense que no s'hagi fet el pagament corresponent.

c) Quan se sol•liciti la utilització o l'aprofitament
especial de béns de domini públic.

2. Quan les taxes es meritin periòdicament, una vegada
notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu
registre, padró o matrícula, podran notificar-se col•lectivament les
successives liquidacions mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 11. Subjectes passius i responsables

1. Són subjectes passius de les taxes a títol de
contribuents, les persones físiques o jurídiques a què es refereixen,
afecten o beneficien, personalment o en els seus béns, els serveis o
activitats públics que constitueixen el seu fet imposable i aquells
que utilitzen privativament o duen a terme l'aprofitament espacial
de béns de domini públic.

2. Tindran, tanmateix, la consideració de subjectes passius
les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense
personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un
patrimoni separat susceptible d'imposició.

3. La Llei pròpia de cada taxa podrà designar un subjecte
passiu substitut del contribuent que quedarà obligat, en lloc
d'aquest, al compliment de les prestacions materials i formals en què
es concreti el deute tributari de la taxa, quedant facultat per
repercutir sobre el contribuent l'import del que s'ha pagat per aquest
concepte.

4. La Llei pròpia de cada taxa podrà declarar responsables
solidaris o subsidiaris del deute tributari juntament amb el
contribuent o substitut, en els termes assenyalats a la Llei general
tributària. Amb caràcter general i tractant-se de taxes establertes per
raó de serveis, funcions o activitats que afectin o es refereixin als
usuaris o ocupants d'habitatges, naus, locals o en general
d'immobles, seran responsables subsidiaris els propietaris dels
esmentats immobles.

Article 12. Quantificació de les taxes

1. L'import de les taxes no podrà excedir en el seu conjunt
del cost real o estimat de la prestació del servei, exercici de la
funció o realització de l'activitat de què es tracti.

2. Per determinar el cost real del servei, funció o activitat
corresponents, es tindran en compte tant les despeses directes com
les indirectes que contribueixin a la seva formació inclosos els
financers, els d'amortització per depreciació de l'immobilitzat i
altres despeses de caràcter general, que hauran d'aparèixer
consignades a la preceptiva memòria economicofinancera que
s'adjunti als decrets d'aplicació de les taxes.

3. Si no hi ha cost real, s'entendrà que el cost estimat de la
prestació del servei, exercici de la funció o realització de l'activitat
corresponent, no podrà excedir del valor de la prestació rebuda.

4. Quan les taxes se satisfacin per la utilització privativa
o l'aprofitament especial del domini públic, el seu import es fixarà
prenent com a referència el valor de mercat corresponent o el de la
utilitat derivada d'aquells.

5. De manera individual, la quantia de les taxes podrà
disminuir-se o incrementar-se, per facilitar o limitar l'ús d'un servei
públic, l'exercici d'una funció o el desenvolupament d'una activitat
administrativa o bé per adaptar la quantia de la taxa a la capacitat
econòmica individual dels cridats a satisfer-les. Aquesta
circumstància caldrà reflectir-la a la preceptiva memòria
economicofinancera.

6. Els paràmetres per a la quantificació de les taxes que,
amb caràcter general, queden establertes en els darrers paràgrafs
d'aquest article, seran objecte d'especificació en el text refós pel
qual es refonguin les taxes.
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Article 13. Quota tributària

1. La quota tributària de les taxes podrà consistir en una
quantitat fixa o en un tipus de gravamen que s'aplicarà sobre
aquelles magnituds que es prenguin a consideració per a la
determinació de les bases tributàries. També podrà establir-se
conjuntament per ambdós procediments, segons es disposi en el
text refós de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Capítol tercer. Gestió tributària

Article 14. Autoliquidació i declaració

1. Els subjectes passius de les taxes duran a terme
l'autoliquidació i ingrés del seu import, en els supòsits i les
condicions que reglamentàriament es determinin.

2. Quan l'autoliquidació i ingrés de la taxa correspongui
al substitut del contribuent, caldrà consignar a la factura la
repercussió de l'import de la taxa, procedint posteriorment al seu
ingrés a favor de la Comunitat Autònoma en els terminis que
s'estableixin per via reglamentària.

3. També es podrà iniciar el procediment de gestió
tributària mitjançant declaració del subjecte passiu dels elements
amb transcendència tributària i posterior liquidació provisional a
dur a terme pels òrgans de l'Administració que haurà de ser
notificada reglamentàriament al subjecte passiu.

4. En defecte d'autoliquidació o declaració tributària
formulada pel subjecte passiu, el procediment de gestió tributària
de les taxes s'iniciarà d'ofici utilitzant les dades i antecedents que
siguin a l'abast dels òrgans de l'Administració. En la notificació
que es faci a l'obligat tributari es deixarà constància de la norma
jurídica en la qual l'Administració empara la seva actuació,
concepte, base i quota corresponents a la taxa de què es tracti, el
termini d'ingrés i els recursos que pertoquin contra la liquidació
que es gira, amb indicació expressa de la seva naturalesa, terminis
i òrgans competents per a la seva resolució.

Article 15. Gestió

1. La gestió de les taxes correspondrà a les diferents
conselleries, ens i organismes autònoms del Govern de la
Comunitat Autònoma que hauran de prestar els serveis, exercir les
funcions o realitzar les activitats en què es concretin els fets
imposables.

2. Ara bé, correspon a la Conselleria d'Economia i
Hisenda el control de la gestió de les taxes pels òrgans que la
tenen encomanada, com també les funcions de comprovació i
investigació tributàries i l'ingrés del seu import a la Tresoreria
General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Les actuacions de comprovació, investigació, obtenció
d'informació, liquidació i recaptació es regiran per les disposicions
contingudes en la Llei general tributària i altres disposicions que
la desenvolupen.

Article 16. Ajornament i fraccionament

Correspondrà a la Conselleria d'Economia i Hisenda
concedir, prèvia sol.licitud dels subjectes passius, tramesa i
informada pels centres gestors de cada taxa, els seus ajornaments i
fraccionaments de pagament, per la qual cosa caldrà exigir garantia
suficient entre les reconegudes a la Llei general tributària i altres
disposicions de desenvolupament en matèria de recaptació.

Article 17. Devolució

El subjecte passiu tindrà dret a la devolució de les taxes
indegudament satisfetes per les causes generals admeses en Dret i,
també, quan el servei, la funció o l'activitat constitutiva del fet
imposable corresponent, no s'hagués prestat, desenvolupat o
realitzat per causes no imputables a aquell.

Article 18. Recaptació executiva

1. La recaptació de les taxes es realitzarà mitjançant el
pagament voluntari o en període executiu.

2. El pagament voluntari es realitzarà en els terminis
previstos a la normativa reguladora de cada taxa, sense perjudici del
seu ingrés fora de temps i, sense requeriment administratiu dintre
dels terminis que assenyala l'article 61.3 de la Llei general tributària
com a norma d'aplicació supletòria.

3. El període executiu s'inicia:

a) Pels deutes liquidats per l'Administració, el dia següent
al venciment del termini reglamentàriament establert pel seu ingrés.

b) En el supòsit de deutes a ingressar mitjançant
autoliquidació presentada sense realitzar l'ingrés, quan finalitzi el
termini reglamentàriament determinat per l'esmentat ingrés o, si
aquell ja hagués conclòs, en presentar l'esmentada autoliquidació.

4. Les conseqüències i efectes de la recaptació executiva
dels deutes derivats de les taxes, seran les previstes a la Llei general
tributària i altres disposicions que la desenvolupen.

Article 19. Règim sancionador

La qualificació de les sancions i la imposició i graduació
de les sancions que calgui aplicar, es realitzarà d'acord el que es
disposa en la Llei general tributària i normes complementàries.
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Disposicions addicionals

Primera

D'acord amb el que s'estableix en l'article 27.1 de l'Estatut
d'autonomia per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en
l'article 2.2 d'aquesta Llei, s'autoritza el Govern perquè en el
termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i a
proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda, procedeixi a
aprovar un decret legislatiu en el qual es contengui el text refós
que classifiqui, reguli i reordeni les distintes exaccions que percep
la Comunitat  Autònoma en concepte de taxes, d'acord amb els
principis i disposicions contingudes en aquesta Llei.

Segona

1. A l' entrada en vigor d' aquesta Llei, aquelles prestacions
patrimonials de caràcter públic i naturalesa coactiva de la CAIB
que fins ara es meritaven en concepte de preus públics, hauran de
ser configurats tributàriament com taxes.

2. En particular, es finançaran mitjançant taxes:

a) La utilització privativa o l' aprofitament especial del
domini públic.

b) La prestació dels següents serveis i activitats
administratives:

- La inspecció tècnica de vehicles.

- La comunicació de dades no confidencials incorporats al
Registre  Industrial.

- L'adquisició d'impresos necessaris per a tramitar els expedients
de la Direcció General d' Indústria.

- El diligenciament del llibre de reclamacions establert a l'article
222.5 del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports
terrestres.

- L' expedició de certificació i recerca de documents, recerca de
fotografies en color, blanc i negre i diapositives en l' Arxiu del
Regne de Mallorca i en l' Arxiu Històric de Maó.

- L'expedició de certificats, trasllats d'expedients i convalidacions
pel Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes
Balears.

- La matrícula per les proves corresponents als certificats de
coneixement de la llengua catalana per part de la població adulta
no escolaritzada expedits per la Junta Avaluadora de Català.

- Els preus satisfets pels usuaris d' amarratges de l' Escola de Vela
de Calanova.

- Els exigits per a la realització de cursos programats per l'Escola
de Policia de la CAIB

Tercera

1. S' exigirà com prestació patrimonial de caràcter públic els preus
públics fins ara exigits per la venda, subscripció o anuncis del
BOCAIB i per la venda de material cartogràfic.

2. S' habilita a la Llei anual de Pressupost de la CAIB a fixar i
modificar les tarifes corresponents a les taxes i prestacions
patrimonials de caràcter públic.

Disposició transitòria

Primera

Les taxes que en la data de publicació d'aquesta Llei, siguin
transferides per l'Administració general o les corporacions locals,
juntament amb les seves corresponents funcions, serveis i béns a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, continuaran regint-se per
les mateixes disposicions que les regulaven abans de la
transferència, sempre que no s'oposin a aquesta Llei; són
considerades tributs propis d'aquesta Comunitat Autònoma.

Segona

Fins que no es publiqui i entri en vigor el Decret legislatiu a què es
refereix la disposició addicional primera d'aquesta Llei, les taxes
pròpies de la Comunitat Autònoma s'exigiran d'acord amb el que
s'estableix a l'annex de la Llei 7/1986.

Disposició derogatòria

Primera 

En entrar en vigor aquesta Llei quedarà derogada la Llei 7/1986, de
19 de novembre de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Segona 

Així mateix, queden derogades totes les normes de rang igual o
inferior que s'oposin al que es preveu en aquesta Llei.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta Llei i que els
tribunals i autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, 23 de gener de 1997

El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.
El President:
Jaume Matas i Palou.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de febrer del 1997, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
552/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cultura popular i
associacionisme de les Illes Balears.

Palma, a 25 de febrer 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 estableixen els articles 125 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició de llei següent.

Proposició de llei de cultura popular i associacionisme de les
Illes Balears.

Exposició de motius.-

La cultura popular representa l'herència de la forma de
vida, costums, tradicions, oficis, cants, balls, etc. dels nostres
avantpassats i, com a tal, és un deure procurar mantenir viu aquest
record i posar els mitjans necessaris per a la transmissió a les
futures generacions

És una realitat social l'interès demostrat per les
nombroses associacions i grups existents en preservar i difondre
el legat cultural popular, mitjançant tot un conjunt d'activitats que
mantenen la cultura popular viva. Això fa que les institucions
públiques, responent a la demanda social, hagin d'articular tot una
sèrie de mesures per tal de protegir, fomentar i difondre la cultura
popular de les Illes Balears.

La cultura popular, com a conjunt de les manifestacions,
coneixements, activitats i creences passades i actuals de la
memòria col•lectiva, és el punt de referència a partir del qual les
iniciatives de la societat, mitjançant l'associacionisme,
s'emmarquen en un context configurador de la nostra pròpia
identitat com a poble, arrelada en una pluralitat de formes
d'expressió popular i, alhora, en una forma de voluntat de
projectar-se cap al futur.

Durant molt de temps la societat civil ha hagut de donar
resposta a les inquietuds del poble, fet que ha servit com a estímul
per a la creació i desenvolupament d'associacions que han
esdevingut indispensables dins el mon de la cultura popular.

El moviment associatiu de caràcter cultural viu un
moment de transformació i recerca de nous camins que, sense
perdre de vista les seves arrels, li permetin de mantenir la vigència
social. La relació d'aquestes associacions amb les institucions
públiques s'ha de basar en la col•laboració, coordinació i
complementarietat. En conseqüència, les administracions
públiques han d'ajustar-se a uns criteris per l'aplicació d'uns
recursos públics que han d'afavorir el desenvolupament cultural i
han de contribuir d'una manera significativa a preparar les
condicions que facilitin la potenciació de les energies creatives
que hi ha en el sí de la societat.

La Llei s'adreça principalment a:

- Els diferents àmbits de la cultura tradicional de les Illes
Balears, com la música, el folklore, els balls, el teatre
d'afeccionats, i les festes d'arrel tradicional.

- Les associacions de cultura popular.
- Les entitats que promouen l'estudi, la difusió i la

conservació del nostre patrimoni cultural.

El Títol I se centra en la protecció i la difusió de la cultura
popular, marca el camp d'actuació i les competències de les
administracions públiques, estableix la presència de la cultura
popular en el sistema educatiu i defineix el patrimoni etnològic de
les Illes Balears, les festes d'interès cultural i el paper dels museus
i els arxius històrics.

El Títol II desenvolupa el concepte de dinamització
sociocultural, alhora que defineix les responsabilitats en aquest
àmbit dels Consells Insulars.

El Títol III està dedicat a l'associacionisme cultural, la
seva coordinació i estableix la figura "associació d'interès cultural".

El Títol IV crea el Fons de Foment de la dinamització i de
l'associacionisme cultural.

El Títol V crea les Comissions Assessores de Cultura
Popular, organismes sense personalitat jurídica pròpia i màxims
òrgans consultius del Consell Insular en les matèries que són objecte
d'aquesta Llei.

Títol preliminar. Objecte de la Llei

Article 1.- Objecte

Aquesta Llei té per objecte:
a) La recuperació, protecció, inventari de la cultura

popular de les Illes Balears.
b) La difusió i el foment de la cultura popular de les Illes
Balears.
c) El suport i l'impuls a la dinamització cultural.
d) El desenvolupament de l'associacionisme cultural.
e) La creació dels òrgans superiors executius i consultius

dels Consells Insulars en les matèries a que es refereixen els
paràgrafs anteriors.

Títol I. De la protecció i difusió de la cultura popular

Article 2.- Concepte de cultura popular

1.- Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per cultura popular
el conjunt de manifestacions de la memòria i de la vida col•lectives
dels pobles de les Illes Balears.

2.- La cultura popular inclou tot el que fa referència al
conjunt de manifestacions culturals, tant materials com immaterials,
com són la música, els balls, els instruments, els costums, les festes,
les representacions, les creacions literàries, les tècniques i els oficis
propis de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, com també
aquells esdeveniments de caràcter tradicional dignes de ser protegits
i potenciats.

Article 3.- Actuacions de les administracions públiques

Les administracions públiques de les Illes Balears han de
fomentar la cultura popular dins el seu àmbit competencial. A
aquest efecte, les administracions públiques han de:

a) Fomentar i conservar les manifestacions de la cultura
popular i donar suport a les entitats que les mantenen i difonen.

b) Vetllar pel manteniment de les festes i celebracions
tradicionals.

c) Impulsar la difusió de la cultura popular, d'acord amb
la normativa vigent.

d) Vetllar per la documentació de les festes i tradicions ja
desaparegudes.

e) Documentar, recollir i conservar els materials
etnològics, en col•laboració amb els museus i altres entitats.
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Article 4.- Ensenyament i difusió de la cultura popular.

1.- El Govern ha d'incloure en els currículums dels
diferents nivells, etapes, cicles, graus i modalitats del sistema
educatiu el coneixement de la cultura popular pròpia de cada
població i general de cada una de les Illes Balears, i ha de
propiciar la participació activa dels alumnes.

2.- Els museus, els arxius, les biblioteques i fonoteques
han de contribuir, en la mesura que els correspon, a l'estudi,
conservació i difusió de la cultura popular. Els museus han de
difondre els elements representatius de la identitat cultural del
nostre poble i de les seves manifestacions tradicionals en els
àmbits cultural, social i econòmic, d'acord amb la legislació
aplicable.

3.- El Govern ha de fomentar i potenciar la dinamització
turística de la cultura popular i ha de garantir la projecció exterior.

Article 5.- Patrimoni etnològic

1.- Constitueixen el patrimoni etnològic de les Illes
Balears, els béns immobles, mobles i immaterials, que són definits
com a de caràcter etnològic per la legislació sobre patrimoni
cultural.

2.- Els Consells Insulars han d'elaborar i gestionar
l'inventari del Patrimoni Etnològic de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, respectivament, en el qual s'han de recollir els béns
integrants d'aquest patrimoni, sense perjudici de les necessàries
comunicacions amb l'inventari del patrimoni cultural moble de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3.- Els béns etnològics immaterials que es mantenen vius
en la col•lectivitat han de ser objecte de protecció i foment; els
que es troben ja desapareguts han de ser objecte d'estudi i
documentació i d'eventual recuperació.

4.- Els ajuntaments han de contribuir, en el marc de les
seves competències, a la protecció dels béns etnològics dels seu
terme municipal.

Article 6.- Festes d'interès cultural

1.- Les celebracions de la cultura tradicional de les Illes
Balears d'especial arrelament i rellevància podran ser declarades
festes d'interès cultural. La declaració es farà per acord del
Consell Insular competent per raó del territori, escoltat
l'ajuntament corresponent, i vist l'informe previ de la Comissió
Assessora de Cultura Popular.

2.- Els Consells Insulars han de vetllar per la protecció
i la promoció adequada de les festes declarades d'interès cultural
i per la conservació dels seus elements essencials, sense perjudici
de l'evolució natural de cada festa.

3.- L'acord de declaració d'una festa d'interès cultural ha
de definir les característiques que la componen i els elements que
li són propis.

Títol II. Dinamització sociocultural

Article 7.- Concepte de dinamització sociocultural

Als efectes d'aquesta Llei s'entén per dinamització
sociocultural el conjunt d'actuacions tendents al foment de les
manifestacions culturals i artístiques no professionals, duites a
terme per grups o entitats sense finalitat de lucre per difondre i crear
cultura popular en els àmbits de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera i promoure la màxima participació dels ciutadans.

Article 8.- Responsabilitat dels Ajuntaments.

Correspon als Ajuntaments de fomentar la realització
d'activitats d'animació i d'integració sociocultural, donant suport a
les iniciatives socials en aquest camp i, si n'és el cas,
complementant-les.

Article 9.- Funcions dels Consells Insulars.

Els Consells Insulars tenen les funcions, dins l'àmbit de la
dinamització sociocultural:

a) Fomentar la dinamització sociocultural i donar suport
als ajuntaments i les entitats privades sense finalitat de lucre per a
la realització d'activitats en aquest camp.

b) Promoure la formació dels responsables de la gestió
cultural en l'àmbit de la dinamització sociocultural.

c) Impulsar la realització d'activitats culturals no
professionals.

Títol III. Associacions culturals

Article 10.- Coordinació de les associacions culturals.

1.- Als efectes d'aquesta Llei s'entén per associació
cultural aquella que inclou, com a objectiu de l'associació, alguna
de les manifestacions previstes a l'article 2.2 d'aquesta Llei.

2.- Els Consells Insulars competents per raó del territori
han de promoure la comunicació i la interrelació de les associacions
culturals i la coordinació o la federació de les que actuen en un
mateix sector.

El Govern de la Comunitat Autònoma ha de promoure la
comunicació i la interrelació de les federacions d'àmbit insular d'un
mateix sector.

3.- Als efectes de possibilitar el disposat a l'apartat
anterior, el Consell Insular competent crearà el corresponent registre
d'associacions i federacions culturals de Mallorca, Menorca i
Eivissa - Formentera. Així mateix, el Govern de la Comunitat
Autònoma crearà un registre de federacions culturals de les Illes
Balears.
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Article 11.- Associacions d'interès cultural

1.- Poden ésser declarades d'interès cultural les
associacions legalment constituïdes que exerceixen les seves
funcions a les Illes Balears i tenen com a finalitat primordial la
realització d'activitats incloses dins l'àmbit d'aquesta Llei, sempre
que:

a) Els càrrecs directius i de representació no siguin
retribuïts.

b) Tenguin una antiguitat mínima de dos anys.

c) Acreditin una activitat continuada.

d) Acreditin una implantació substancial en l'àmbit
territorial o en el sector cultural en què desenvolupen la seva
activitat.

e) Realitzin habitualment activitats culturals.

2.- La declaració d'interès cultural d'una associació es
farà per acord del Consell Insular competent, amb l'informe previ
de la Comissió Assessora de Cultura Popular, i comporta els drets
següents:

a) Que l'Administració de la Comunitat Autònoma insti
l'administració competent a declarar l'associació d'utilitat pública.

b) Que l'associació pugui rebre ajuts i gaudir dels
avantatges que les disposicions vigents reservin a les entitats
d'interès cultural.

3.- Les entitats locals, en virtut de la seva autonomia
tributària i en el marc de la legislació vigent, poden acordar de
concedir a les associacions d'interès cultural beneficis fiscals en
els impostos i les taxes de caràcter local.

Títol IV. Foment de la dinamització i de l'associacionisme
cultural.

Article 12.- Fons de foment de la dinamització i de
l'associacionisme cultural.

1.- Es crea el fons de foment de la dinamització i de
l'associacionisme cultural, amb la finalitat d'incentivar el
desenvolupament de la dinamització sociocultural i de la vida
associativa i contribuir a finançar els serveis de formació, gestió,
assessorament i suport als ens locals i a les associacions culturals.

2.- El fons de foment a què fa referència l'apartat
anterior ha de ser objecte cada any d'una consignació específica en
els pressupostos generals de la Comunitat Autònoma.

Títol V. Comissions assessores

Article 13.- Comissions Assessores de Cultura Popular

1.- La Comissió Assessora de Cultura Popular és el
màxim òrgan consultiu de cadascun dels Consells Insulars en les
matèries que són objecte d'aquesta Llei, i té per finalitat la de
contribuir al millor desplegament de la cultura popular i facilitar
el compliment de les funcions que tenen encomanades els
Consells Insulars.

2.- Els membres de les Comissions Assessores de
Cultura Popular són nomenats pel Consell Insular respectiu d'entre
persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la cultura popular i de
l'associacionisme cultural.

3.- Són funcions de les Comissions Assessores de Cultura
Popular:

a) Assessorar el corresponent Consell Insular en l'exercici
de les funcions que té encomanades.

b) Informar sobre la declaració de festes d'interès cultural
i d'associacions d'interès cultural.

c) Proposar les accions que consideri convenients per la
protecció i la difusió de la cultura popular i per al suport de
l'associacionisme cultural.

d) Qualsevol altre que li encomani el Consell Insular
respectiu.

4.- La Comissió Assessora de Cultura Popular compta
amb un president nomenat, d'entre els membres de la Comissió
Assessora, pel Consell Insular respectiu, escoltada la Comissió
Assessora, i al qual corresponen les funcions següents:

a) Convocar les sessions de la Comissió, d'acord amb el
Consell Insular respectiu, i, en absència del Conseller, presidir-les.

b) Dur la gestió i exercir l'alta representació de la
Comissió Assessora de Cultura Popular.

Disposició transitòria

El consell insular competent tramitarà d'ofici la declaració
com a associacions d'interès cultural de totes les associacions
culturals que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei
estiguin constituïdes legalment i compleixin els requisits establerts
a l'article 11.1 d'aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera

Hom autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma a
dictar les disposicions necessàries per a l'aplicació i
desenvolupament d'aquesta Llei.

Segona

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Palma, 6 de febrer de 1997
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de febrer del 1997, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
734/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'una ecotaxa
sobre els vehicles de turisme arribats en trànsit a les Illes.

Palma, a 25 de febrer del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 

D'acord amb el que preveuen els articles 125 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició de llei següent.

Proposició de llei de creació d'una ecotaxa sobre els
vehicles de turisme arribats en trànsit a les Illes

Exposició de motius.

La Cimera de la Terra de Rio de Janeiro (1992) va donar
carta de naturalesa perquè la realitat del canvi climàtic entrés dins
l'agenda política planetària al més alt nivell. Les previsions del
Planell Internacional sobre Canvi Climàtic (IPCC), comissió
científica internacional assessora de les Nacions Unides, d'una
elevada pertorbació humana del clima actual, que oscil•laria entre
els +0,5 ºC i els +4,5 ºC a mitjan segle XXI, van encendre els
llums d'alarma sobre la urgència d'adoptar polítiques coratjoses i
iniciatives en favor de l'estabilitat climàtica abans que sigui massa
tard.

Quatre anys després, emperò, aquesta crida segueix
sense resposta gairebé a tota la Terra. En les regions riques com
la nostra, el motiu és evident: una reducció dels gasos hivernacle
(especialment CO2) només és possible si hi ha actuacions
concretes en el domini de l'energia, tant en el camp elèctric -en
favor d'energies netes en lloc de promoure les centrals tèrmiques
amb energies fòssils- com en el transport -descoratjant el transport
privat i desplegant massivament tecnologies netes i mitjans
col•lectius. Tot plegat, dos poderosos lobbies, la indústria elèctrica
bruta i l'automobilística.

Les Illes Balears i Pitiüses tenen una important part de
responsabilitat en la generació de gasos hivernacle que estan
desequilibrant el clima. Mancades d'un teixit industrial clàssic i
deixant en segon terme la producció d'electricitat (que suposa a
penes el 15% del consum energètic regional), les principals
emissions provenen d'un sistema de transport insostenible, basat
en l'ús massiu de combustibles fòssils. Per sobre dels 150.000 vols
que acollim cada  any propulsats per querosè i altres derivats del
petroli, destaca l'altíssima proporció de cotxes privats, uns 800
cotxes per 1.000 habitants. Aquesta taxa, que ens iguala a les
zones punteres en contaminació del planeta com Los Àngeles, es
veu, a més, notablement augmentada en la temporada alta quan
desenes de milers de cotxes de fora de les Illes arriben als nostres
ports a un preu molt baix a fi de permetre "gaudir" d'unes
vacances "lliures".

Amb dues realitats, un parc automobilístic propi
forassenyat i la pressió d'un parc estacional de 150.000 vehicles
per una població d'a penes 800.000 habitants, actuen com a
poderós lobby en favor de noves infraestructures antiecològiques:
més autopistes, més autovies, més tercers carrils, més
aparcaments, ... El resultat és una creixent contribució de les Illes
a l'efecte hivernacle, així com una radical metropolització del
paisatge esquarterat per la desertificació asfàltica. De fet, és
aquesta mentalitat paleoecològica de confondre "llibertat" amb
"prioritat absoluta pel cotxe privat" que cal atribuir el fet que
gairebé les partides més grosses dels pressupostos d'inversió de la
Comunitat Autònoma des de la seva creació el 1983 hagin anat
destinades a la construcció i ampliació de carreteres.

És precisament amb la intenció de reconciliar l'agenda
política de les Illes amb les necessitats del món en què vivim que
neix la idea d'aquesta ecotaxa. La fiscalitat ecològica és un dels
instruments que s'han revelat com més prometedors en la confecció
d'una política ecològica sensata, tal com ha posat de manifest la
Agència Europea de Medi Ambient en el marc del Vè Programa
Ambiental de la Unió Europea. Els darrers anys diferents estats,
nacions, regions i ciutats han vingut implementant una plèiade
d'ecotaxes orientades a externalitzar els costos no monetaritzats
d'activitats antiecològiques a fi de dissuadir-ne l'ús i la freqüència.
Aquestes ecotaxes obren el camí cap a la reforma ecològica de
l'economia de mercat, tot i augmentant el poder informatiu i
econòmic del consumidor i la consumidora davant les activitats
econòmiques ecològicament forassenyades.

Com se sap, l'ordenament legal estatal (article 45 de la
Constitució) i autonòmic (article 11.5 de l'Estatut d'Autonomia)
preveuen la viabilitat d'implementar normes addicionals de
protecció ambiental.

És en aquest marc legal i amb aquesta filosofia ecològica
que presentem la següent proposició de llei, que estableix una
ecotaxa sobre el transport de turismes en trànsit pels ports de les
Illes. La idea és ajudar a minimitzar la degradació ecològica que
causa aquest enorme volum de vehicles en trànsit per les nostres
Illes, primordialment pel que fa a emissions hivernacle, però també
a pressió en favor de més i més grans carreteres a costa del paisatge
i el medi rural. En aquest sentit, l'ecotaxa no és un gravamen sobre
qualsevol vehicle arribat a les nostres Illes ni tampoc un cànon
general sobre qualsevol vehicle que circula per la regió. Conscients
del caràcter liminar de l'ecotaxa i de la necessitat d'una política
regional de transport ecològica demà, la proposició centra el seu
objecte a dissuadir el trànsit estacional creixent de turismes privats
per les nostres carreteres que es beneficia d'unes inversions enormes
pagades exclusivament amb diners dels impostos de la població
resident i del fins ara nul control del seu impacte sobre el
deteriorament climàtic i ambiental.

L'ecotaxa sobre turismes en trànsit per les Illes es
configura con un tribut de naturalesa directa i de caràcter real que
grava l'entrada de turismes de qualsevol procedència a les Illes, els
quals, pel seu pes relatiu, són un factor molt important en la
contribució regional al canvi climàtic planetari en curs i a la
degradació del medi natural local.

L'ecotaxa pretén eliminar els incentius crematístics que
han fet de les nostres Illes una de les destinacions més barates en el
context mediterrani i que comporta haver de suportar segments
turístics que combinen un molt baix poder adquisitiu amb una
notable capacitat de consum de recursos ecològics (aire, paisatge,
energia, etc.).

Tot plegat, l'ecotaxa és molt curosa en fixar el fet
imposable i els subjectes passius, incloses les exempcions, a fi que
repercuteixi exclusivament en els turistes i vehicles privats en
trànsit i no pas en els vehicles de càrrega o en els de propietat dels
residents a les Illes. El primer cas, molt rellevant també en la
degradació ecològica, requeriria d'una proposta específica adreçada
a preservar la desitjable activitat empresarial en el camp del comerç
alimentari alhora que a indicar els límits de la seva sostenibilitat
ecològica. En el segon, per justícia, en tant que és la població
resident que va subvencionant tota sola encobertament l'enorme pla
d'inversions en favor del "tot cotxe" fet per les administracions
central i autonòmica. Aquestes inversions van en detriment d'una
necessària dotació d'infraestructures socials (xarxa sanitària,
assistència social, etc.) i culturals (mediateques, centres juvenils,
centres cívics,...) per a la ciutadania de les Illes.
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Conseqüentment amb la naturalesa ambiental que la guia,
l'ecotaxa discrimina positivament aquells vehicles dotats amb
catalitzadors trifàsics, els únics que mereixen tècnicament un
respecte per la seva contribució a la disminució d'emissions
hivernacle.

Altrament, la proposició de llei fixa mecanismes
precisos per garantir que els ingressos es destinaran íntegrament
a actuacions dins un programa de transport sostenible, ecològic.
La responsabilitat de la gestió de les inversions és, així, conferida
a la Conselleria competent. Com és obvi, les actuacions que se'n
derivin de la mateixa natura dels ingressos han de considerar-se
part d'una ecologització de la política regional de transports i en
cap cas no poden substituir-la, ja que la finalitat de l'ecotaxa no és
recaptar cada any més, sinó dissuadir del trànsit per les Illes de
bona part dels vehicles provinents de l'exterior, que contribueixen
decisivament a l'augment de les emissions hivernacle i
condicionen, en favor de l'asfalt i el cotxe privat, tota la política
d'infraestructures viàries. El volum a recaptar, doncs, serà
important els primers exercicis, però decreixerà progressivament
en afavorir l'ecotaxa un redimensionament a la baixa del nombre
de vehicles de turisme en trànsit i promoure la creació d'una
vertadera xarxa de transport col•lectiu i més ecològic.

Curosa amb l'autonomia de cada un dels pobles de les
Illes, finalment la proposició de llei preveu la insularització de la
gestió en favor dels consells insulars.

Títol I.Disposicions generals.

Article 1.- Naturalesa i objecte del tribut.

1. L'ecotaxa sobre entrades de vehicles de turisme és un
tribut de caràcter directe, de naturalesa real i objecte finalista, que
grava l'entrada de vehicles de turisme realitzada des de punts
d'origen exterior en el territori de les Illes Balears i Pitiüses a fi de
minimitzar progressivament l'impacte climàtic i paisatgístic induït
per l'enorme volum de vehicles de turisme privats en trànsit i
poder finançar actuacions urgents amb vista a una política de
transports sostenible, ecològica.

2. Als efectes de l'aplicació de l'impost present, es
consideren vehicles de turisme aquells que tenen una capacitat per
a cinc o més persones.

Article 2.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de l'ecotaxa l'entrada de
vehicles de turisme en el territori de les Illes per qualsevol dels seus
ports i aeroports que no tinguin caràcter purament esportiu o de
proveïment comercial per a empreses.

Article 3.- Exempció.

Els vehicles de turisme propietat de ciutadans que, a través
del certificat municipal corresponent, acreditin residència a les Illes
en restaran exempts, així com els que arribin des d'una altra
destinació insular.

Article 4.- Meritació.

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

Article 5.- Subjecte passiu contribuent.

És subjecte passiu contribuent d'aquesta exacció el
propietari o, en el seu cas, el conductor de vehicle de turisme que,
tot sent transportat per vaixell o avió, entra en un port o en un
aeroport radicat a la Comunitat Autònoma en els termes de l'article
2.

Article 6.- Determinació de la quota.

1.- Es creen dues quotes bàsiques, segons el seu impacte
en les emissions hivernacle:

a) Vehicles dotats de catalitzador trifàsic (el menys
contaminant): 3.000 pessetes.

b) Vehicles sense catalitzador trifàsic: 6.000 pessetes.

2.- El Govern balear inclourà en els pressupostos anuals
una actualització de les quotes d'exacció, la qual, necessàriament,
com a mimin reflectirà un ajustament directe a la taxa d'inflacció
regional del darrer exercici pressupostari.

Article 7.- Compatibilitat amb altres exaccions.

L'ecotaxa sobre entrades de vehicles de turisme serà
compatible amb qualsevol altre tribut que pugui recaure sobre les
arribades turístiques o sobre el transport marítim i aeroportuari.

Títol II. Normes de gestió.

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

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

Article 9.- Gestió i inspecció.

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

2.- Aquestes competències podran ser delegades als
diferents consells insulars, a iniciativa d'aquests i d'acord amb la
Llei de Consells Insulars.
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Títol III. Afectació i transferència.

Article 10.- Destinació dels ingressos.

1.- Els ingressos provinents de l'ecotaxa seran afectats
íntegrament, havent-ne deduïts els costos de gestió, al finançament
de les actuacions que promogui la conselleria competent en la
matèria de medi ambient en l'àmbit de programes de transport
ecològic i sostenible.

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

3.- El Govern balear haurà de presentar per a la seva
aprovació al Parlament una memòria anual de la gestió de
l'ecotaxa.

Disposició addicional.

Compensacions a institucions.

1.- Les actuacions realitzades per ajuntaments,
mancomunitats i consells insulars que siguin assimilables als
programes de transport ecològic i sostenible fixat en el Títol III
d'aquesta llei, sempre que l'aportació de l'Administració respectiva
superi el 33% de la inversió total, seran a càrrec de les partides
afectades a l'ecotaxa en els termes que s'estableixen
reglamentàriament.

2.- Per tenir-hi dret, aquestes institucions ho hauran de
sol•licitar adjuntant-hi les certificacions tècniques i econòmiques
pertinents i una memòria de les actuacions dutes a terme. En tot
cas, hauran d'obtenir el vist-i-plau del plenari de la Comissió
Balear de Medi Ambient, a més del de la conselleria competent en
matèria de medi ambient.

Disposició transitòria.

1.- El Govern balear signarà els acords amb les autoritats
portuàries i aeroportuàries dependents de l'Administració central
radicades a les Illes per tal de fer viable la gestió d'aquesta ecotaxa
en el si de les seves instal•lacions.

2.- L'impost regulat en aquesta llei no serà exigible en
cada un dels ports i aeroports de les Illes Balears i Pitiüses fins
que no es posin en funcionament les corresponents oficines de
recaptació.

Disposició final primera.

S'autoritza el Govern balear a dictar les disposicions
adients per a l'aplicació i el desplegament d'aquesta llei.

Disposició final segona.

En el termini de sis mesos, el Govern aprovarà un
reglament executiu de la Llei, que haurà de desenvolupar
necessàriament els aspectes a què fan referència l'article 8 i la
disposició addicional primera.

Disposició final tercera.

La present llei entrarà en vigor als dos mesos de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

Palma, 20 de febrer del 1997.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 545/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CA, relativa a política del Govern respecte del
foment de les relacions culturals entre les diferents Illes Balears i
Pitiüses.  (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 579/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CA, relativa a criteris del Govern respecte de
la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.  (Mesa de 25
de febrer del 1997).

 RGE núm. 594/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a activitats comercials enganyoses i
il•legals encobertes com a excursió turística ("manteros"). (Mesa de
25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 671/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a incompliments de les obligacions
contractuals per part de la Companyia Concessionària del Túnel de
Sóller, SA. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

Palma, a 25 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 Nacionalista-PSM interpel•la sobre:

Política del Govern respecte del foment de les relacions
culturals entre les diferents Illes Balears i Pitiüses.

Motius: Necessitat de potenciar des del Govern les
relacions culturals entre les diferents illes Balears i Pitiüses, per tal
d'aconseguir un major coneixement mutu i un enriquiment de la
cultural.

Palma, a 5 de febrer 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 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la sobre:

Criteris del Govern respecte de la reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.

Motius: Davant les notícies aparegudes recentment en
alguns mitjans de comunicació sobre una possible reforma de
l'Estatut d'Autonomia en un sentit diferent a la Proposició de llei de
reforma de l'Estatut aprovada pel Parlament de les Illes Balears el
dia 29 de gener del 1991, el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
interpel•la el Govern balear per tal de saber quina serà la seva
posició respecte d'això.

Palma, a 10 de febrer del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre:

L'activitat dels manteros, que consisteix en l'oferiment
mitjançant "tiqueters" de suposades excursions turístiques a molt
baix preu que encobreixen un transport a un centre comercial
il•legal amb pràctiques enganyoses i en molts de casos
fraudulentes, ha estat consentida pel Govern durant els darrers
anys malgrat les continuades denúncies dels col•lectius de
comerciants i dels empresaris dels sector turístic.

Els darrers mesos el Govern ha anunciat "plans de lluita"
contra els manteros, de caràcter reservat, que no s'han duit a terme
o que, en qualsevol cas, cap resultat han obtingut, la qual cosa ha
provocat un estat de rebel•lió dels comerciants de les zones
turístiques.

El Grup Parlamentari Socialista interpel•la el Govern
sobre la seva política en relació a activitats comercials enganyoses
i il•legals encobertes com a excursió turística (manteros).

Palma, a 11 de febrer del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre:

La posada en servei del túnel de Sóller sis anys després
de la data prevista al contracte entre el Govern balear i la
Companyia Concessionària del Túnel de Sóller, S.A., fa necessari
i oportú conèixer de boca del Govern les causes que han motivat
tan important retard.

Per això el Grup Parlamentari Socialista interpel•la el
Govern sobre l'incompliment d'obligacions contractuals per part
de la Companyia Concessionària del Túnel de Sóller durant la fase
de construcció de l'obra.

Palma, a 18 de febrer del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 540/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exhibició d'un
símbol relacionat amb les Illes Balears per Carles Moyà. (Mesa de 25
de febrer del 1997).

 RGE núm. 541/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a una etapa del
Tour de França a les Illes Balears. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 542/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a Austràlia
del conseller d'Educació, Cultura i Esports. (Mesa de 25 de febrer del
1997).

 RGE núm. 543/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Copa Davis a
Cala Rajada. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 564/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedició de
carnets de guia intèrpret de turisme. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 565/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a catàleg de lloc
d'interès històric, etnològic, ecològic i geogràfic de la Conselleria de
Turisme. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 566/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presència de
guies turístucs habilitats a les visites col•lectives. (Mesa de 25 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 568/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina
Vidal i Burguera, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla integral
de persones majors. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 573/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsions, redacció i execució del pla de residus perillosos. (Mesa de
25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 574/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
sol•licitats a l'Estat per a recollida selectiva. (Mesa de 25 de febrer
del 1997).

 RGE núm. 575/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes finançats amb fons europeus. (Mesa de 25 de febrer del
1997).
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 RGE núm. 576/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recursos rebuts de l'Estat per a la recollida selectiva. (Mesa de 25
de febrer del 1997).

 RGE núm. 577/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expropiacions per a l'execució de variant de la rotonda nord de
Cioutadella. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 580/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a concerts
finançats per la Conselleria de Cultura. (Mesa de 25 de febrer del
1997).

 RGE núm. 581/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a concerts
subvencionats o patrocinats per Ibatur. (Mesa de 25 de febrer del
1997).

 RGE núm. 582/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a llibres
editats per la Conselleria de Cultura. (Mesa de 25 de febrer del
1997).

 RGE núm. 583/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a edicions
de llibres finançades o subvencionades per la Conselleria
d'Educació i Cultura. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 584/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
representacions teatrals finançades o subvencionades per la
Conselleria d'Educació i de Cultura. (Mesa de 25 de febrer del
1997).

 RGE núm. 619/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts per
a la renovació de la flota pesquera. (Mesa de 25 de febrer del
1997).

 RGE núm. 620/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a projecte
de preservació del virot a la finca de Can Maroig, Formentera.
(Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 621/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sancions
a restaurants per servir peix i marisc de procedència no justificada.
(Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 622/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris
de qualitat per a l'exercici del "tot inclòs". (Mesa de 25 de febrer
del 1997).

 RGE núm. 623/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
incentius per a la rehabilitació d'habitatges. (Mesa de 25 de febrer
del 1997).

 RGE núm. 624/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
promoció exterior dels llibres en català publicats a les Balears.
(Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 625/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a revisió del
pla de residus de les Pitiüses. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 626/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inclusió
de Menorca i les Pitiüses a l'estudi Ibèrica Mallorca, sobre malalties
cardíaques. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 627/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a incidència
de problemes auditius entre la població escolar. (Mesa de 25 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 628/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions a les Pitiüses dins el pla regional de lluita contra la
drogaaddicció. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 659/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a campanya publicitària del pla de promoció del voluntariat
en la CAIB. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 661/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a programa especial de suport als esportistes de les Illes
Balears que opten a participar a l'olimpiada de Sidney. (Mesa de 25
de febrer del 1997).

 RGE núm. 662/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a oferta d'estudis universitaris a l'extensió universitària
d'Alaior. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 663/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a publicitat i promoció del pla BIT. (Mesa de 25 de febrer del
1997).

 RGE núm. 664/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a campanya publicitària del pla de difusió de la qualitat.
(Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 670/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concessió tren
de Sóller. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 677/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a realització
de consultes amb l'Ajuntament de Ciutadella per a l'adquisició de la
finda d'Alparico. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 678/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a projecte
de desviament de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per
Ferreries. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 710/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
finançades per la Conselleria d'Agricultura a Menorca per a l'any
1997. (Mesa de 25 de febrer del 1997).
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 RGE núm. 711/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sol•licituds presentades a la Conselleria de Sanitat i Consum per
ser laboratoris de productes de consum. (Mesa de 25 de febrer del
1997).

 RGE núm. 712/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sol•licituds presentades per accedir a les ajudes per a les activitats
de les associacions de ramaders amb finalitat productiva i sanitària.
(Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 713/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
execució programa regional d'ajudes per fonamentar les inversions
forestals en explotacions agràries l'any 1996. (Mesa de 25 de febrer
del 1997).

 RGE núm. 718/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a analítiques
realitzades al complex hospitalari de Mallorca. (Mesa de 25 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 719/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos al
complex hospitalari de Mallorca. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 720/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a analítiques que
pot absorbir el complex hospitalari de Mallorca. (Mesa de 25 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 721/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis per a
la construcció-rehabilitació de centres sanitaris. (Mesa de 25 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 722/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa
d'àrees recreatives del Govern de la CAIB. (Mesa de 25 de febrer
del 1997).

 RGE núm. 723/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes de la Conselleria de Medi Ambient per al període 1997-
1999. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 724/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
qualitat hotelera. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 725/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions per a l'analítica de llet i formatge. (Mesa de 25 de
febrer del 1997).

Palma, a 25 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 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.

Existeix alguna previsió de negociar amb el jugador de
tennis Carles Moyà perquè exhibeixi algun símbol relacionat amb
les Illes Balears sobre el seu equipament esportiu a canvi de
doblers?

I en cas que sigui així, quina ha estat la quantitat prevista
o pressupostada per a tal finalitat?

Palma, a 31 de gener del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Existeix alguna previsió de sol•licitar l'organització d'una
etapa del Tour de França a les Illes Balears?

I en cas que sigui així, per a l'any 1997, quina és la
previsió pressupostària per cobrir el cost i a quina partida es troba
consignada?

Palma, a 31 de gener del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 ha estat el cost que ha tingut per tots els conceptes
(dietes incloses) el viatge a Austàlia del conseller d'Educació,
Cultura i Esports i personal que l'hagi acompanyat a càrrec del
pressupost de la Comunitat, en ocasió d'acudir a la final de l'open de
tennis celebrat a Melbourne, tot i adjuntant a més les factures que
hagin servit de justificant per al seu pagament?

Palma, a 31 de gener del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 és el pressupost de què disposa la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, l'Ibatur o qualsevol empresa pública
o organisme dependent del Govern de la Comunitat, per cobrir les
despeses que es produeixin en ocasió de la celebració de
l'eliminatòria de la Copa Davis entre Espanya i Alemanya, així com
les factures pagades amb càrrec a l'esmentat pressupost?

Palma, a 31 de gener del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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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.

Quins requisits exigeix el Govern per a l'expedició del
carnet de guia intèrpret de turisme i la inscripció al registre
d'informadors turístics?

Quines persones han estat inscrites al registre
d'informadors turístics a partir del 5 de juliol del 1996, d'entrada
en vigor del Decret 112/1996, sobre l'habilitació de guia turístic a
les Illes Balears?

Amb anterioritat a l'entrada en vigor del Decret
112/1996, a quines persones sense títol espanyol s'ha expedit
carnet de guia intèrpret de turisme?

Quines disposicions normatives i títols personal avalen
la seva habilitació?

Palma, a 7 de febrer del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.

Quan estarà aprovat el catàleg de llocs d'interès històric,
etnològic, ecològic i geogràfic previst a l'article 2 del Decret
112/1996, de 21 de juny, pel qual es regula l'habilitació de guia
turística a les Illes Balears?

Palma, a 7 de febrer del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.

Exigeix el Govern la presència d'un guia turístic a totes
les excursions que inclouen visites de béns d'interès culturals, o
llocs d'interès històric, etnològic, ecològic i geogràfic?

Amb quina intensitat es practica la inspecció als autocars
turístics per comprovar la presència de guia turístic habilitat?

Quants d'expedients sancionadors s'han incoat durant
l'any 1996 per absència de guia turístic en excursions en què la
seva presència és preceptiva?

Quants dels expedients iniciats han acabat amb sanció?,
de quina quantia han estat les sancions aplicables?

Palma, a 7 de febrer del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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

El 13 de maig del 1996 es va presentar el Pla integral de
persones majors, però va ser retirat abans del debat perquè s'hi
fessin correccions i s'hi adjuntés un pla estratègic. S'han fet les
correccions oportunes?, s'ha elaborat aquest pla estratègic?, quan es
presentarà al Parlament?

Palma, a 28 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Aina Vidal i Burguera.

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

Quines són les previsions d'actuació del Govern de la
Comunitat Autònoma en matèria de residus perillosos?

Es disposa ja d'un pla autonòmic de residus perillosos?

En quina data es preveu acabar la seva redacció i quan
serà l'inici de la seva execució?

Palma, a 4 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

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

Quins són els recursos econòmic sol•licitats per la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l'Estat per a programes
de recollida selectiva?

Palma, a 4 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són cadascun dels projectes presentats per la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per ser finançats amb
fons europeus dels anys 1995, 1996 i previsió per al 1997?

Quin és el pressupost de cadascun dels projectes?

Quina és l'aportació de l'Estat sol•licitada per cadascun
dels projectes?

Quina és l'aportació de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a cadascun dels projectes?

En quina data s'han presentat les sol•licituds de
finançament de cadascun dels projectes?

Palma, a 4 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

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.

Quins són els recursos econòmics rebuts de l'Estat per a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a programes de
recollida selectiva?

Palma, a 4 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot iniciar el Govern les expropiacions per a l'execució
de l'obrta de la variant de la rotonda nova de Ciutadella sense que
s'hagi aprovat de manera definitiva el seu traçat dins el
planejament municipal?

Palma, a 6 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins concerts va finançar, subvencionar o patrocinar la
Conselleria d'Educació i Cultura a cadascuna de les Illes durant
l'any 1996?

Amb càrrec a quina partida pressupostària?

Quin cost va significar per a la Conselleria cadascun dels
concerts?

Amb quins criteris es varen atorgar cadascun dels ajuts?

Quina quantitat té previst destinar la Conselleria
d'Educació i Cultura per patrocinar o subvencionar la realització de
concerts musicals durant l'any 1997?

Es Mercadal, a 10 de febrer del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quins concerts o festivals de música va subvencionar o
patrocinar Ibatur a cadascuna de les illes durant l'any 1996?

Quina aportació econòmica s'ha fet per a cadascun dels
concerts o festivals de música?

Es Mercadal, a 10 de febrer del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins llibres va editar la Conselleria d'Educació i Cultura
durant l'any 1996?

Amb càrrec a quina partida pressupostària?

Quin cost va significar per la conselleria cadascuna de les
edicions?

Quina quantitat es té previst destinar durant l'any 1997 a
l'edició de llibres?

Es Mercadal, a 10 de febrer del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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.

Quines edicions de llibres es varen finançar,
subvencionar o patrocinar per la Conselleria d'Educació i Cultura
a cadascuna de les illes, durant l'any 1996?

Amb càrrec a quina partida pressupostària?

Quin cost va significar per la conselleria cadascun dels
ajuts atorgats?

Amb quin criteri es varen atorgar els diferents ajuts?

Quina quantitat té previst destinar la Conselleria
d'Educació i Cultura a patrocinar o subvencionar l'edició dels
llibres?

Es Mercadal, a 10 de febrer del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quines representacions teatrals es varen finançar,
subvencionar o patrocinar per la Conselleria d'Educació i Cultura
a cadascuna de les illes, durant l'any 1996?

Amb càrrec a quina partida pressupostària?

Quin cost va significar per a la conselleria cadascun dels
ajuts atorgats?

Amb quin criteri es varen atorgar els diferents ajuts?

Quina quantitat té previst destinar la Conselleria
d'Educació i Cultura durant l'any 1997 per patrocinar o
subvencionar la realització de representacions teatrals?

Es Mercadal, a 10 de febrer del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quins han estat el nombre i la quantia dels ajuts -
desglossats per illes- concedits durant l'any 1996 per a la
modernització de la flota pesquera de les Balears?

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

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.

En quins estudis s'ha basat la decisió de la Conselleria de
Medi Ambient per considerar que la finca de Can Marroig, a
Formentera, és un lloc adequat per dur a terme un pla per a la
preservació del virot de Formentera?

Manté la conselleria la intenció de dur a terme aquest
projecte a la finca de Can Marroig?

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

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 sancions s'han imposat durant l'any 1996 a
restaurants de l'illa de Mallorca per servir peix i marisc de
procedència no justificada?

Quantes a restaurants de Menorca?

Quantes a restaurants de les Pitiüses?

Palma, a 13 de febrer 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.

Segons es va manifestar des de la Conselleria de Turisme,
"es portarà a terme un control exhaustiu de la qualitat que ofereixin
els hotels que funcionin amb la modalitat del tot inclòs, i només
s'acceptaran els que siguin de gran qualitat".

Quins paràmetres o criteris concrets de qualitat pensa
seguir la conselleria per acceptar o no el tot inclòs en un determinat
establiment?

En quina normativa pensa basar-se la Conselleria de
Turisme a l'hora d'acceptar o no l'exercici del tot inclòs en un
establiment hoteler concret?

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

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

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

L'experiència dels darrers anys ha demostrat
l'escassíssim ús que han fet els ciutadans dels ajuts per a la
rehabilitació d'habitatges. Quines mesures té previst dur a terme
el Govern de les Illes Balears per incentivar la rehabilitació
d'habitatges?

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

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.

Quines mesures de promoció exterior dels llibres en
català publicats a les Balears va dur a terme la Conselleria de
Cultura durant l'any 1996?

Quines mesures pensa prendre durant l'any 1997?

Palma, a 13 de febrer 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.

Té previst el Govern de les Illes Balears procedir a la
revisió del Pla director sectorial de residus d'Eivissa a fi de donar
major protagonisme a la recollida selectiva i al reciclatge?

En cas positiu, en quin termini s'iniciaria aquesta
revisió?

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

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.

Ha dut a terme la Conselleria de Sanitat alguna gestió a fi
que Menorca i les Pitiüses siguin incloses dins l'estudi Ibèrica
Mallorca, sobre les causes de l'elevada incidència de les malalties
cardíaques a les Balears?

Palma, a 13 de febrer 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.

Quin percentatge d'incidència pel que fa a problemes
auditius presenta la població escolar de Mallorca, segons els
resultats del "Programa de screening de la funció auditiva de la
població escolar"?

Quin percentatge a Menorca?

Quin percentatge a les Pitiüses?

Palma, a 13 de febrer 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.

Quines accions té previstes la Conselleria de Sanitat a les
Pitiüses  durant l'any 1997, en el marc del Pla regional de lluita
contra la drogaaddicció?

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

Atès que en el BOCAIB de 21.01.97 es publica l'anunci
del contracte de serveis sobre la publicitat del Pla de promoció del
voluntariat a la CAIB, amb un pressupost base de licitació de
24.750.000 pessetes, formulam les preguntes següents:

A quina partida pressupostària s'imputen els 24.750.000
pessetes, base de la licitació, i les quantitats que resultin després
del concurs?

Quin objectius té la campanya publicitària prevista?

Quin termini temporal es preveu per a la realització de
la campanya publicitària?

S'ha consultat a les organitzacions de voluntariat de les
Illes Balears per dissenyar el contingut de la campanya?, a quines
ONG en concret?

Quins mitjans i suports materials es faran servir per a la
realització de la campanya de publicitat?

Com es preveu cobrir tot el territori de les Illes Balears
en el desenvolupament de la campanya?

Quin calendari preveu el Govern per a l'aprovació de la
Llei del voluntariat social, atesos els ajornaments que ha patit?

Es Castell, a 11 de febrer del 1997.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A poc més de tres anys de la celebració de l'olimpíada
de Sidney, alguns joves de les illes han fet pública la seva intenció
de preparar-se per optar a la selecció per prendre part a la cita
olímpica.

A totes les dificultats per a la pràctica de l'esport a les
Illes Balears, hi hem d'afegir aquelles que sobrevenen per al
concurs dels nostres esportistes en l'alta competició, indispensable
per al compliment d'aquests objectius.

Els joves que han anunciat la intenció de dirigir el seu
treball futur cap a la possible selecció olímpica presenten un nivell
competitiu de gran altura. Altres esportistes també estarien en
disposició d'entrar en aquest "projecte olímpic".

No tots els esportistes poden entrar en els plans de
preparació olímpica que compten amb el finançament públic
estatal o privat, i aquesta circumstància obstaculitza els esforços
que s'han de fer. En anterior olimpíades n'han tengut exemples a
bastament.

Sembla ser que les institucions públiques haurien de fer
un esforç extraordinari, sense que aquest perjudiqui la promoció
de l'esport de base, l'esport salut i l'esport participatiu, per ajudar
en la consecució d'aquests esportistes.

Per aquests motius formulam  les preguntes següents:

Ha previst el Govern balear la realització d'algun
"programa olímpic" per ajudar les necessitats dels joves
esportistes que es plantegen preparar-se per a la selecció
olímpica?

En cas afirmatiu, quines característiques tendria aquest
programa?, especificant-ne dotacions econòmiques, temporalitat,
control i seguiment, etc.

Es Castell, a 14 de febrer del 1997.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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.

Ateses les diferents informacions que indiquen l'inici de
diverses ofertes d'estudis universitaris que es podran realitzar
directament a l'extensió universitària d'Alaior, formulam les
preguntes següents:

Quina inversió pressupostària preveu el Govern balear el
1997 per a l'adequació de l'edifici de Can Salord a fi i efecte de
poder-se habilitar com a l'espai per continuar els estudis
universitaris?

Quins estudis s'implantaran a Alaior (Menorca) a partir
del curs 1997/98?

Quins mitjans humans i quins recursos materials es
destinaran a la realització d'aquests estudis? Quin pressupost es
preveu per a l'oferta que s'iniciarà el curs 1997/98?

Quin pla d'estudis regirà l'oferta universitària que s'iniciarà
a partir del curs 1997/98 a Alaior (Menorca)?

Es Castell, a 13 de febrer del 1997.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que en el BOCAIB de 21.01.97 es fa pública la
contractació de l'empresa Clave de Publicidad SA per a la realització
de la campanya de publicitat i promoció del Pla BIT, per un cost de
50 milions de pessetes, es formulen les preguntes següents:

Quins són els objectius de la campanya de promoció i
publicitat del Pla BIT?

A quina partida pressupostària s'imputen els 50 milions de
pessetes de despeses de la campanya esmentada de promoció i
publicitat?

Quin termini temporal i quin abast temporal es preveu per
a la mencionada campanya?

Quins suports tècnics comprèn la proposta de Clave
Publicidad SA?

Quines empreses s'han presentat a concurs per a la
realització de la referida campanya?

Es Castell, a 11 de febrer del 1997.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
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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.

Atès que el BOCAIB de 21.01.97 publica l'anunci per a
la licitació en el contracte de serveis sobre la campanya
publicitària del Pla de difusió de la qualitat, per la qual s'han
pressupostat 24.750.000 pessetes, formulam les preguntes
següents:

A quina partida pressupostària s'imputen els 24.750.000
pessetes prevists per a la campanya publicitària?

Quins objectius té la campanya publicitària prevista?

Quin termini temporal es preveu per a la realització de
la campanya publicitària?

Quins mitjans i quins suports materials es faran servir
per a la realització de la campanya?

Com es preveu la cobertura de tot el territori de les Illes
Balears en el desenvolupament de la referida campanya?

Es Castell, a 11 de febrer del 1997.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan acaba la concessió del tren de Sóller?

Quines previsions té el Govern per al final de la
concessió?

Negocia el Govern la pròrroga de la concessió?

Quin objecte té el peritatge que el Govern va encarregar
sobre la valoració econòmica dels terrenys que actualment ocupa
l'estació de Palma del ferrocarril de Sóller?

Palma, a 17 de febrer del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.

És cert que el Govern no ha realitzat consultes de cap
casta amb l'Ajuntament de Ciutadella respecte de la conveniència
o no d'adquirir la finca d'Alparico d'aquest terme municipal?

Té previst el Govern tenir en compte l'opinió de
l'Ajuntament de Ciutadella a l'hora de marcar les prioritats per
adquirir finques a aquell terme municipal?

Palma, a 17 de febrer del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

En quina situació es troba el projecte de desviament de la
carretera general Maó-Ciutadella, al seu pas per Ferreries?

S'inclourà finalment aquest projecte en el conveni CAIB-
Govern de l'Estat per al finançament de les carreteres de les
Balears?

Es Mercadal, a 18 de febrer 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les obres finançades per la Conselleria
d'Agricultura a Menorca l'any 1997?

Quins són els projectes?

Quin és el pressupost per cada obra executada?

Palma, a 19 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les sol•licituds fetes a la Conselleria de
Sanitat i Consum d'acreditació per ser laboratoris de productes de
consum, d'acord amb l'Ordre de 16 d'octubre del 1996, del
conseller de Sanitat i Consum, per la qual es dicten les normes
d'acreditació de laboratoris per a la realització de proves pericials
analítiques i de control de qualitat en matèria de protecció del
consumidor?

En quina data i quina entitat fa cadascuna de les
sol•licituds d'acreditació?

Quines han estat les resolucions a les sol•licituds
existents?

En quina data s'han produït les resolucions de cadascuna
de les sol•licituds?

Palma, a 19 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

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

Quines han estat les sol•licituds presentades acollides a
l'Ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria, de 29
d'octubre del 1996, per la qual es modifica l'Ordre de 25 de gener
del 1991, per la qual es dicten normes per a la concessió d'ajudes
per a les activitats de les associacions de ramaders amb finalitat
productiva i sanitària?

Quines són les associacions de ramaders?

Quins són els projectes de treball presentats per
cadascuna?

Quin és el seu cost i subvenció sol•licitada?

Palma, a 19 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

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

Quina ha estat a l'any 1996 l'execució del Programa
regional d'ajudes per fomentar les inversions forestals en
explotacions agràries a les Illes Balears?

Quina ha estat l'aportació de cada particular que els ha
sol•licitades?

Quina ha estat la superfície afectada, especificant el
titular, hectàrees, localització i inversió sol•licitada?

Palma, a 19 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

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.

Quin nombre d'analítiques es van realitzar al complex
hospitalari de Mallorca durant el 1996?

Palma, a 19 de febrer del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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 han estat els ingressos del complex hospitalari de
Mallorca per contracte programa amb l'Insalud durant els anys 1995
i 1996?

Palma, a 19 de febrer del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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

Quin nombre d'analítiques pot absorbir a l'any el complex
hospitalaria de Mallorca?

Palma, a 19 de febrer del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins convenis s'han signat amb ajuntaments i/o
conslels insulars durant els dos primers mesos del 1997, per a la
contrucció/rehabilitació de centres sanitarios mitjançant el Pla 10?

Quina ha estat l'aportació del Govern i quina la de les
corporacions locals en cadascun dels convenis?

Palma, a 19 de febrer del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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.

Quines són les àrees recreatives que constitueixen avui
la xarxa d'àrees recreatives del Govern de la CAIB, detallant-ne
la titularitat, extensió, usos, pressupost de manteniment i
inversions fetes?

Palma, a 17 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana M. 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.

Quins són cadascun dels projectes presentats per la
Conselleria de Medi Ambient per ser finançats pels fons europeus
en el període 1997-1999, fent-se una descripció de cadascun i del
seu pressupost?

Palma, a 17 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana M. 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.

Quina és la participació econòmica de cadascuna de les
administracions participants en el Pla de qualitat hotelera?

Palma, a 17 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana M. 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.

Existeix alguna línia de subvencions per a la realització
d'analítiques de la llet i/o el formatge, per part de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria?

Quin és el pressupost disponible?

Quin és el procediment per accedir-hi?

Qui les tramita?

Palma, a 17 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 536/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reducció de bonificacions en el transport aeri als residents
a les Illes Balears. (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 569/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació del Servei d'ajuda a domicili (desenvolupament de la Llei
9/12987, d'acció social). (Mesa de 25 de febrer del 1997).

 RGE núm. 653/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sistema educatiu de qualitat. (Mesa de 25 de febrer del
1997).

Palma, a 25 de febrer 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 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.

La Llei 13/1996 de 30 de desembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, d'acompanyament a la Llei de
pressuposts generals de l'Estat per a 1997, en el seu article 165
estableix:

"Se autoriza al Gobierno para que modifique la cuantía
de las subvenciones al transporte aéreo para residentes en
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla actualmente vigentes o
reemplace dicho régimen por otro sistema de compensación en
función de la evolución del mercado de servicios de transporte
aéreo.

En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, a partir del 1
de enero de 1997 la cuantía de la subvención se determinará
aplicando los porcentajes de subvención legalmente establecidos al
importe del título de transporte con derecho a subvención, siempre
que dicho importe no sea superior a las siguientes cantidades, en
cuyo caso la subvención se limitará a estos importes:

- Desplazamiento Canarias-Resto territorio nacional:
10.000 ptas. ida o vuelta, y 20.000 ptas. ida y vuelta.

- Desplazamiento Baleares-Resto territorio nacional:
3.500 ptas. ida o vuelta, y 5.600 ptas. ida y vuelta.

- Desplazamiento Ceuta/Melilla-Resto territorio nacional:
3.500 ptas. ida o vuelta, y 7.000 ptas. ida y vuelta.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación
a los billetes emitidos antes del 1 de enero de 1997".

Aquesta modificació del règim de bonificacions regulat
per Llei de l'any 1981, vigent durant 16 anys, que establia el 25%
de descompte en tots els vols extrainsulars, sense cap altra
limitació, suposa un greu retrocés en les polítiques de
compensació al fet insular.

Per això, propòs al Pla del Parlament de les Illes Balears
l'adopció de la següent Proposició no de llei:

"1.- El Parlament de les Illes Balears rebutja la
modificació del règim de bonificacions al transport aeri per
residents a les Illes Balears establert a la Llei 13/1996, i sol•licita
la seva derogació i la devolució als usuaris dels imports pagats en
excés durant l'aplicació des de l'1 de gener de 1997 de l'esmentada
llei.

2.- El Parlament de les Illes Balears demana una major
compensació en matèria de transports com a conseqüència del fet
insular, fins a arribar al 33% en vols extrainsulars, i al 50% en
vols interinsulars.

3.- Aquest acord es comunicarà el President del Govern
d'Espanya, i als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats i del Senat."

Palma, a 5 de febrer del 1997.
El portaveu:
Francesc Triay i Llopis.

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.

En el desplegament de les competències que l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears atribueix al Govern de les Illes
Balears atribueix al Govern de les Illes, d'acord amb el necessari
desenvolupament normatiu de la Llei 9/1987 d'Acció Social, és
aconsellable de regular el Servei d'Ajuda a Domicili. Però la
situació oberta a partir de la plena transferència de l'Inserso fa
urgent aquesta regulació.

El Servei d'Ajuda a Domicili és un dels serveis més
importants del conjunt d'ofertes dels serveis socials. Ho és per
diversos motius:
a) per la important funció preventiva i assistencial que compleix
(contenció de la demanda de residències, millorament de la vida
dels beneficiaris, etc.);
b) per les seves dimensions organitzatives i econòmiques (gran
quantitat de gent atesa -quasi 2.000 persones-, dedicació de quasi
500 milions, més de 200 persones participant a la seva prestació).

Però la situació actual és especialment preocupant:
a) s'està desenvolupant l'ajuda en paral•lel, des del Pla concertat de
prestacions bàsiques i el servei prestat a partir del Programa d'ajuda
a domicili de l'Institut Balear d'Afers Socials (anterior Inserso);
b) cada municipi està fent reglamentacions diferenciades, sense que
hi hagi homogeneïtat en els nivells d'atenció, les condicions d'accés
a la prestació o els sistemes d'avaluació i control de qualitat;
c) no es disposa d'una normativa d'àmbit estatal ni d'àmbit
autonòmic que reguli la prestació, només es disposa d'una circular
10/I/92, de data 30 d'octubre de 1992, que regula l'ajuda a domicili
prestada per l'Inserso i d'un document de bases preparat pel Consell
Insular de mallorca i publicat a la revista Alimara núm. 37 (1996),
a partir de les orientacions internes de l'anterior Ministeri d'Afers
Socials.

A més de la seva importància, de la dispersió de criteris
i de la manca de normativa autonòmica, cal recordar que aquests
darrers anys s'ha produït un important avanç en la definició i
execució de la prestació de l'ajuda a domicili, incloent actualment
tot un seguit d'activitats, resumides a diversos documents de
referència de la següent manera:
1.- Ajuda a domicili (bàsica).

1.1- Serveis domèstics (neteges de la llar i higiene
personal, preparació d'aliments, etc.).

1.2- Serveis de caràcter personal (gestions,
acompanyaments, mobilització d'incapacitats, exercicis físics, etc.).

1.3- Ajudes tècniques i adaptacions de la llar, entre altres:
- teleassistències i altres ajudes tècniques,
- adaptacions de la llar i condicionament de l'habitatge

(neteges a fons, pintura, reparacions, etc.)
2.- Altres formes de suport a la unitat de convivència.

2.1- Suport social i educatiu.
2.1.1- A la unitat de convivència per al manteniment

d'individus al seu medi.
2.1.2- Assessorament a la unitat de convivència sobre

administració i economia familiar, educació d'hàbits.
2.1.3- Intervenció amb la unitat de convivència en situació

de risc.
2.2- Suport a l'estructuració familiar i a la dinàmica

relacional de famílies en dificultats (nivell especialitzat).

Tot això, juntament amb la dispersió d'activitats
professionals (auxiliars a domicili, treballadors familiars, educadors
familiars, treballadors socials, psicòlegs), fa necessària la regulació.

Pels motius exposats, el Grup Parlamentari Mixt, presenta
la següent Proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita del Govern
de la Comunitat Autònoma la regulació mitjançant decret, en el
termini màxim de tres mesos, del Servei d'ajuda a domicili, en
compliment de la competència exclusiva establerta a l'Estatut
d'Autonomia i desenvolupant la Llei 9/1987 d'acció social.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a unificar, mitjançant el dit decret i la
necessària ordenació que es derivi del decret, de la prestació del
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servei d'ajuda a domicili, acabant amb la duplicitat actual entre el
servei prestat a partir del Pla concertat de prestacions bàsiques i
el servei prestat a partir del Programa d'ajuda a domicili de
l'Institut Balear d'afers socials (anterior Inserso). 

Palma, a 7 de febrer del 1997.
La portaveu:
M. Antònia Munar i Riutort.
La diputada:
Joana Aina Vidal i Burguera.

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

L'any 1998 es preveu que es produeixi la transferència
del sistema educatiu ordenat per la Llei 1/1990 de Ordenación
General del Sistema Educativo a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Aquesta transferència es produeix en el mateix moment
que es troba en procés d'implantació l'ordenació prevista a l'abans
citada llei que suposa, pel fet d'estendre l'educació obligatòria fins
als setze anys, per la transformació de part de l'Educació General
Bàsica en educació secundària, per la implantació del segon cicle
d'educació infantil des dels tres anys, per la introducció de nous
batxillerats, per l'oferta d'una més enriquidora optativitat i per la
implantació dels cicles formatius per donar resposta a les
demandes dels sectors productius, inversions en infraestructures
i mitjans humans i materials que s'hauran d'anar produint al llarg
d'aquesta implantació que acabarà l'any dos mil u.

D'altra banda el mètode pel qual es valoren els serveis
transferits no facilita el finançament d'aquelles actuacions que
s'han de produir necessàriament en exercicis posteriors a aquell en
el que té lloc la transferència.

Al mateix temps es disposa d'estudis, elaborats per
tècnics de l'administració que permeten conèixer de manera prou
exacte quines són les necessitats de recursos imprescindibles per
garantir la implantació del nou sistema amb les quotes acceptables
de qualitat que l'ordenament jurídic corresponent preveu.

Atès que la recepció per part d'aquesta comunitat
autònoma de les transferències educatives es presenta en
condicions econòmiques insuficients, com insuficients són els
pressuposts que l'administració competent ens destina aquest any
a l'educació, posaria als nostres ciutadans i ciutadanes en una
situació desfavorable.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent Proposició no de llei:

"1.- El Parlament de les Illes Balears declara la
necessitat de comptar amb un sistema educatiu de qualitat que
garanteixi una adequada educació i formació, elements
imprescindibles pel desenvolupament personal i per avançar en la
cohesió social.

Per aquest motiu cal contar amb una xarxa adequada de
centres públics que permeti una satisfactòria escolarització dels
alumnes des dels tres anys, que atengui les imprescindibles
adaptacions curriculars dels alumnes amb necessitats educatives
especials, que acosti d'una manera raonable els centres escolars al
lloc de residència dels nins i nines dels nostres pobles i ciutats,
que ofereixi una considerable opcionalitat a l'educació secundaria
obligatòria i als batxillerats, que presenti una oferta formativa
adequada a les demandes dels sectors econòmics que generen els
recursos de la nostra comunitat autònoma, i que permeti a les
persones adultes a prosseguir en la seva formació al llarg de tota
la seva vida.

Així mateix és necessari garantir una formació continua
al personal docent, peça primordial per assolir nivells satisfactoris
de qualitat en el servei públic educatiu.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a exigir del Govern de l'Estat que la

transferència es produeixi en les condicions econòmiques que
permetin:

a) Construir tots aquells centres escolars prevists, així com
ampliar els existents, accions ja previstes a la planificació de la
xarxa de centres elaborada pel Ministerio de Educación y Cultura,
que possibiliti una adequada implantació de la Ley orgánica 1/1990
de ordenación general del sistema educativo.

b) Substituir aquells centres, prevists a les programacions
del Ministerio de Educación y Cultura, per la situació dels quals fa
que no siguin adequats per impartir l'educació en les condicions
físiques que els nostres nins i nines mereixen.

c) Dotar a tots i cada un dels centres educatius de la
plantilla de personal que permeti que les àrees de coneixement
siguin impartides per professorat idoni, que permetin oferir una
generosa optativitat i que es doni resposta satisfactòria als alumnes
en necessitats educatives especials o en dificultats d'aprenentatge.

d) Implantar els departaments d'orientació i els serveis
psicopedagògics, tal i com preveu la legislació vigent.

e) Disposar d'una xarxa de centres on les persones adultes
puguin satisfer les seves necessitats educatives i formatives.

g) Ofertar, als professors i professores dels centres
educatius de les Illes Balears, una formació continua que els permeti
donar resposta als nous reptes que l'educació presenta.

h) Progressar en la introducció de mesures per tal que els
centres educatius puguin desenvolupar un projecte lingüístic assolint
el manat de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de normalització
lingüística.

i) Generar una administració educativa que pugui garantir
als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat un funcionament
democràtic, integrador, àgil i eficaç del sistema educatiu".

Palma, a 17 de febrer del 1997.
El portaveu:
Francesc Triay i Llopis.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 707/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció turístiuca de les Illes Balears, amb sol•licitud
de tramitació davanla Comissió de Turisme. (Mesa de 25 de febrer
del 1997).

Palma, a 25 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Any darrera any es venen realitzant campanyes
publicitàries per part dels TT.OO., principalment del Regne Unit
que, moltes de vegades, no tenen res a veure amb la realitat
turística de les nostres illes.

Aquestes campanyes, quasi sempre, van dirigides a un
tipus de turisme jove, de baixa qualitat i poc respectuós amb
l'entorn i amb la resta de turistes o ciutadans que viuen a l'indret
on es produeix aquesta modalitat turística. És cert que aquests
indrets estan molt localitzats i a zones molt concretes de les
nostres illes, però, des del Grup Parlamentari Socialista
consideram que els perjudicis que aquestes campanyes i aquests
tipus de turisme ocasionen són extensibles a totes les illes i a tota
la indústria turística, ja que és perfectament constatable que aquest
tipus de turisme és incompatible amb un turisme familiar o amb
un turisme que ve a descansar i a fugir del renou o de l'estrès que
pateix en el seu lloc d'origen durant tot l'any.

D'altra banda, aquest tipus de turisme és molt estacional
ja que normalment compra les seves vacances a partir de la
darrera setmana de juny fins a final de setembre.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent Proposició no de llei:

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

a) Dur a terme un seguiment i un control rigorós, de
totes les campanyes publicitàries i de promoció turística de les
nostres illes, dins i fora de la Comunitat Autònoma.

b) Vetllar per la veracitat i el bon nom de les nostres
illes respecte a les campanyes publicitàries i de promoció de
qualsevol indret de la Comunitat Autònoma.

c) Actuar de forma legal i amb tota rigorositat davant els
representants legals a la nostra comunitat, dels responsables de
campanyes que no s'ajustin a la realitat i siguin enganyoses i
perjudicials pel bon nom turístic de les Illes Balears."

Palma, a 18 de febrer del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 535/97, del Govern de la CA , relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de febrer del 1997, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
per tal d'informar sobre el decret pel qual es crea l'oficina de defensa
dels drets del menor a la CAIB i el projecte de llei de protecció
integral del menor de la CAIB (Estatut del menor).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
 RGE núm. 680/97, del Govern de la CA , relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de febrer del 1997, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal
d'informar sobre l'extinció de l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

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

núms. 7092/96 i 4904/96. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de febrer del 1997, a la vista dels escrits RGE núms. 656/97
i 731/97 , presentats pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, restà assabentada de la retirada de les
proposicions no de llei de referència, relatives a conveni de
col•laboració amb RTVE per a la implantació del Tercer Canal a
les Illes Balears (BOPIB núm. 84, de 22 de gener del 1997) i a pla
de lluita contra la pobresa i l'exclusió social (BOPIB núm. 66, de 4
d'octubre del 1996), respectivament.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a canvi de tramitació de les proposicions no de

llei RGE núms. 4964/96, 377/97, 4665/96, 4555/96 i 4950/96, de Ple
a comissió. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de febrer del 1997, a la vista dels escrits RGE núms. 726/97,
727/97, 728/97, 729/97 i 730/97, presentats pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, restà assabentada del canvi
de tramitació de les proposicions no de llei següents:

RGE núm. 4964/96, relativa a utilització de l'Estació
Naval del Port de Maó per les forces de l'OTAN (BOPIB núm. 67,
d'11 d'octubre del 1996), davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

RGE núm. 377/97, relativa a sistema d'ajudes
econòmiques per assegurar la igualtat d'accés a la UIB i altres
universitats i centres d'estudis superiors (BOPIB núm. 87, de 7 de
febrer del 1997), davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.

RGE núm. 4665/96, relativa a desclassificació dels
documents del CSID (BOPIB núm. 87, de 7 de febrer del 1997),
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

RGE núm. 4555/96, relativa a integració d'Espanya en
l'estructura militar de l'OTAN (BOPIB núm. 65, de 27 de setembre
del 1996), davant lña Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

RGE núm. 4950/96, relativa a control, foment i orientació
del programa Carnet Jove (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre del
1996), davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Relativa a cessament de la Sra. Maria Rosselló i Martorell,

com a personal eventual adscrita al Grup Parlamentari Socialista. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de febrer del 1997, a la vista de l'escrit RGE núm. 555/97,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, restà assabentada del
cessament de la Sra. Maria Rosselló i Martorell, com a personal
eventual adscrita a aquest grup, amb efectes administratius des del
dia 10 de febrer.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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