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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 801/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a noves mesures de liberalització del sòl.
(Mesa de 5 de març del 1997).

Palma, a 5 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre noves
mesures de liberalització del sòl.

A la vista de les informacions facilitades pel Govern de
l'Estat anunciant en un segon pla de mesures liberalitzadores la
reforma de la Llei del sòl actual, que entre d'altres qüestions
possibilita la urbanització de tot el sòl, exceptuant-ne el protegit,
ateses les repercussions que aquesta proposta pot tenir al territori
de les nostres illes.

Havent anunciat el Govern de l'Estat que totes les
comunitats autònomes seran consultades en la tramitació d'aquesta
reforma de la Llei del sòl, i tenint en compte que són pròpies de
les Illes Balears les competències en matèria d'ordenació del
territori i urbanisme.

El Grup Parlamentari Socialista interpel•la el Govern
sobre la posició del Govern i les actuacions que pensa dur a terme
en relació amb les noves mesures liberalitzadores del sòl
anunciades pel Govern de l'Estat.

Palma, a 26 de febrer del 1997.
El portaveu:
Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 737/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvencions concedides al Museu d'Art Contemporani de sa Pobla
(Mesa de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 738/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost del
viatge del president del Govern al Carib (Mesa de 5 de març del
1997).

 RGE núm. 741/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske
i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a viatge als Estats Units i països del Carib (Mesa de 5 de
març del 1997).

 RGE núm. 778/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions a
Eivissa i Formentera (Mesa de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 781/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ampliació del port de Ciutadella (Mesa de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 782/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions fetes pel Govern de la CAIB en instal•lacions esportives a
cada illa als anys 1994, 1995, 1996 i previsions per al 1997 (Mesa de
5 de març del 1997).

 RGE núm. 798/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats del
viatge del president de les Illes Balears a Puerto Rico, Santo
Domingo i Texas (Mesa de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 799/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a  viatge del
president de les Illes Balears a Puerto Rico, Santo Domingo i Texas
(Mesa de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 1363/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a empreses
de calçat de Menorca a les quals se'ls ha concedit subvenció amb
càrrec al Pla de reindustrialització (Mesa de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 1398/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
extracció o pesca al port de Palma (Mesa de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 1399/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'estudi realitzat per la Fundació Agustí de Bethencourt de la
Universitat Politècnica de Madrid (Mesa de 5 de març del 1997).

Palma, a 5 de març 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.

Quines subvencions ha concedit Ibatur al Museu d'Art
Contemporani de sa Pobla durant els anys 1991, 1992, 1993, 1994,
1995 i 1996?

Palma, a 20 de febrer del 1997.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost, desglossat per conceptes, del viatge
del president del Govern de la CAIB a diversos països del Carib?

Quines persones l'han acompanyat en aquest viatge,
convidades i a compte del Govern?

Palma, a 20 de febrer del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost total, per als pressuposts de la
Comunitat Autònoma, del viatge als Estats Units i diversos països
del Carib amb expressió detallada de:

-Membres del Govern desplaçats i cost.
-Membres de l'administració autonòmica desplaçats i

cost.
-Membres mitjans de comunicació social desplaçats i

cost.
-D'altres persones desplaçades i cost.
-Relació d'altres despeses realitzades.

Palma, a 24 de febrer del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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.

Quines inversions a Eivissa i Formentera té previstes
executar el Govern de la Comunitat Autònoma amb càrrec a la
partida 1330142220162200 del pressupost per l'any 1997?

Palma, a 25 de febrer del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan preveu el Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears que, juntament amb l'Ajuntament de Ciutadella,
convocarà el concurs per l'ampliació del port de Ciutadella?

Quines són les condicions imposades pel Govern a
l'Ajuntament de Ciutadella per a convocar el tercer concurs?

Palma, a 24 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les inversions fetes en instal•lacions
esportives per part del Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, a cadascuna de les Illes als anys 1994, 1995, 1996 i
quines previsions per al 1997?

Especificant projectes i aportació del Govern a cadascuna
de les inversions.

Palma, a 24 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins resultats s'han obtingut o es pensen obtenir del
viatge del president de les Illes Balears a Puerto Rico, Santo
Domingo i Texas (USA)?

Palma, a 26 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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines persones del Govern balear i del seu seguici han
integrat l'expedició a Puerto Rico, Santo Domingo i Houston
(Texas)?

Quines despeses ha pagat el Govern dels empresaris i
periodistes que l'han acompanyat?

Quina ha estat la despesa total, i desagregada, del viatge?

Palma, a 26 de febrer del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines empreses de calçat de Menorca se'ls ha
concedit alguna subvenció amb càrrec al Pla de reindustrialització,
durant els anys 1993, 1994, 1995 i 1996?

Es Mercadal, a 26 de febrer del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els motius que justifiquen l'Ordre del
conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de dia 12 de febrer de
1997, relativa a la prohibició de dur a terme cap tipus d'extracció
o pesca en la zona anomenada Port de Palma?

Palma, a 28 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quin ha estat el cost de l'estudi realitzat per la Fundació
Agustí de Bethencourt de la Universitat Politècnica de Madrid,
dirigit pel catedràtic Rafael Izquierdo de Bartolomé encarregat pel
Govern de la Comunitat Autònoma?

Palma, a 23 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 736/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
publicitat patrocinada pel Govern només en castellà. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència del Parlament. Mesa de 5 de març
del 1997).

 RGE núm. 759/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret
regulador de les activitats dels vehicles tot terreny en els espais
naturals de les Illes Balears. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència del Parlament. Mesa de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 770/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
casos detectats de meningitis. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència del Parlament. Mesa de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 771/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures preses sobre informació i prevenció de la meningitis.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència del Parlament. Mesa
de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 772/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions mercat
alemany temporada turística 1997. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència del Parlament. Mesa de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 773/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas
i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
econòmiques als municipis de la Serra de Tramuntana. (Ratificació
de l'admissió feta per la Presidència del Parlament. Mesa de 5 de
març del 1997).

 RGE núm. 775/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de la
Tercera Edat a Formentera. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència del Parlament. Mesa de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 776/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Produir.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència del Parlament. Mesa
de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 777/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
parcel•lació il•legal de Son Aiet a Ciutadella. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència del Parlament. Mesa de 5 de març
del 1997).

 RGE núm. 1364/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mesures
de control per tal d'impedir l'entrada de porcs procedents de països
en els quals s'ha detectat pesta porquina. (Mesa de 5 de març del
1997).

 RGE núm. 1365/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
procediment per elegir la finca rústica que pensa adquirir el Govern
a l'illa de Menorca. (Mesa de 5 de març del 1997).
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 RGE núm. 1383/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
modificació del Pla de residus sòlids urbans. (Mesa de 5 de març
del 1997).

 RGE núm. 1384/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
motiu pel qual el president del Govern promou inversions fora de
les Illes Balears. (Mesa de 5 de març del 1997).

Palma, a 5 de març 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 oral davant Ple.

Per quin motiu la publicitat, patrocinada pel Govern de
les Illes Balears, que porten els jugadors de l'equip de bàsquet
"Gràfiques Garcia-Bàsquet Inca" està en castellà?

Palma, a 20 de febrer del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El 23 d'abril del 1996, el Ple del Parlament de les Illes
Balears, aprovà una resolució on s'instava el Govern balear a
elaborar i aprovar un decret regulador de les activitats turístiques
dels vehicles tot terreny a les àrees naturals de les Illes Balears per
tal d'evitar la degradació i destrucció de les zones d'interès natural
i/o paisatgístic. Quan pensa el Govern elaborar i aprovar aquest
decret regulador?

Palma, a 25 de febrer del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin nombre de casos de meningitis i en concret de
meningitis C s'han detectat a la Comunitat Autònoma durant
aquest any?

Palma, a 25 de febrer del 1997.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres o pensa prendre el Govern de la
Comunitat Autònoma sobre informació i prevenció dels casos
detectats de meningitis o meningitis C?

Palma, a 25 de febrer del 1997.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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 oral davant Ple.

Quines són les dades de què disposa actualment la
Conselleria de Turisme respecte de les previsions del mercat
alemany cara a la temporada turística 1997 a les nostres illes?

Palma, a 25 de febrer del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins criteris es fonamenten els requisits pel Decret
6/97, d'ajudes econòmiques als municipis de la Serra de
Tramuntana?

Palma, a 25 de febrer del 1997.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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 oral davant Ple.

Quina solució té el Govern de la Comunitat Autònoma per
a la construcció del centre de la Tercera Edat a Formentera atès que
l'ajuntament no té capacitat financera per assumir el deute que li
suposa acollir-se al Pla-10?

Palma, a 25 de febrer del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
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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 oral davant Ple.

En base a quins estudis i diagnòstics de la situació actual
i quin equip ha elaborat el Pla Produir: Pro-Indústria, Pro-Comerç,
Pro-Oci, Pro-Transport, Pro-Raiguer, Pro-Menorca?

Palma, a 25 de febrer del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 oral davant Ple.

Per quin motiu no s'ha executat l'acord del Consell de
Govern de la Comunitat Autònoma del mes d'abril del 1996, per
donar compliment a la sentència del Tribunal Suprem contra
l'empresa EDISA per parcel•lació il•legal de Son Aiet a
Ciutadella?

Palma, a 24 de febrer del 1997.
La diputada:
Joana Maria 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures de control ha pres la Conselleria
d'Agricultura per tal d'impedir l'entrada de porcs procedents dels
països de la Unió Europea en els quals s'hi ha detectat un focus de
pesta porquina?

Es Mercadal, a 26 de febrer del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin serà el procediment que utilitzarà el Govern a l'hora
de decidir quina ha de ser la finca rústica que pensa adquirir a l'illa
de Menorca?

Es Mercadal, a 26 de febrer del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst el Govern aprovar la modificació del Pla
de residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca?

Palma, a 28 de febrer del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu el president del Govern de les Illes Balears
promou inversions fora de les Illes Balears?

Palma, a 28 de febrer del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 779/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost del
Pla Produir. (Mesa de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 800/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i
Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de la
sinistralitat laboral. (Mesa de 5 de març del 1997).
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Palma, a 5 de març 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quines disponibilitats pressupostàries té per a l'any 1997
el Pla Produir i els diferents plans o superplans en què aquest està
subdividit?

Palma, a 25 de febrer del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 conseller de Treball la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

L'índex de sinistralitat laboral durant el 1996 s'ha
incrementat a les Illes Balears en un 14'67%. Els dies indemnitzats
s'han incrementat en un 15'21%. Els més de 18.000 accidents
laborals amb baixa -inclosos 375 greus i 15 mortals- produïts l'any
passat a la nostra comunitat obliguen que el Govern prengui
consciència de la gravetat de la situació, que afecta molt
especialment els treballadors, però també les empreses i tota la
societat. I és que, a més del sofriment humà que produeixen els
accidents, tant en la seva incidència en l'activitat professional
futura dels accidentats, com en la seva activitat individual, el teixit
productiu de les Illes Balears suporta quasi mig milió de dies de
baixa per aquests motius.

Per això, el diputat sotasignant formula al conseller de
Treball, les preguntes següents:

Com explica el Govern l'increment de la sinistralitat
laboral durant l'any 1977?

Com valora el compliment a les Illes Balears de la Ley
de prevención de riesgos laborales?

Quines mesures prendrà el Govern per aturar l'alt cost
humà i econòmic que suposa la sinistralitat laboral?

Quan es crearà el Consell balear de salut laboral?

Palma, a 26 de febrer del 1997.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 742/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a ponència reforma de l'Estatut.
(Mesa de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 748/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a conveni de col•laboració amb
RTVE per a la implantació del tercer canal a les Illes Balears. (Mesa
de 5 de març del 1997).

 RGE núm. 749/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a pla de lluita contra la pobresa
i l'exclusió social. (Mesa de 5 de març del 1997).

Palma, a 5 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A les Illes Balears existeix una consciència social
generalitzada sobre la necessitat d'avançar decididament en
l'aprofondiment del nostre autogovern i d'equiparar-lo al de les
comunitats autònomes més avançades de l'Estat, perquè això sigui
possible cal que les institucions polítiques de els illes i el conjunt de
la societat civil generin un ample moviment sociopolític que
plantegi aquesta reivindicació davant l'Estat central i faci possible
la seva materialització concreta tan aviat com sigui possible.

Les Illes Balears no poden continuar incloses al furgó de
coa de l'Estat autonòmic i és responsabilitat d'aquest Parlament
començar a donar passes decisives en aquest sentit. És per això que
es presenta per a la seva aprovació la següent Proposició no de llei:

"1r.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
voluntat d'impulsar una reforma del nostre estatut d'autonomia que
s'ha de dur a terme tan prest com sigui possible i, en tot cas, de tal
manera que pugui entrar plenament en vigor durant la present
legislatura.

2n.- El Parlament de les Illes Balears considera que la
reforma estatutària ha d'obeir a un procés autònom de reflexió de les
forces polítiques representatives de les Illes Balears i, de cap
manera, a un disseny global i uniformitzador per a una part de les
comunitats autònomes de l'Estat.

3r.- El Parlament de les Illes Balears considera que la
reforma estatutària ha de contemplar, entre d'altres extrems, els
següents:
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a.- Un àmbit competencial perfectament equiparable al
de les comunitats més desenvolupades de l'Estat.

b.- Un reforçament de les nostres institucions
d'autogovern que permeti, entre d'altres coses, un efectiu control
del Govern per part del Parlament al llarg de l'any i la capacitat de
dissolució anticipada del parlament.

c.- Uns mecanismes efectius de correcció dels costs
d'insularitat.

d.- Una valoració efectiva del paper dels consells
insulars com a part de l'administració autonòmica i amb prou
capacitat competencial i financera com per exercir el seu paper
d'òrgan de govern de cadascuna de les illes.

4t.- El Parlament de les Illes Balears acorda la
constitució d'una ponència que elabori una proposta de reforma de
l'Estatut d'Autonomia. La ponència serà designada i funcionarà
d'acord amb els criteris que, a tals efectes, figuren a l'article 116
del Reglament de la Cambra."

Palma, a 24 de febrer del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En aquests últims mesos estam assistint al debat sobre
la necessitat o la conveniència d'una ampliació de l'oferta pública
televisiva en la nostra comunitat. No existeix una televisió
autonòmica pròpia i aquesta absència contrasta amb l'alt nivell
d'audiència dels talls de programació local que s'emeten des del
Centre Territorial de RTVE.

La necessitat d'una televisió pública autonòmica, no
només argumentada per la seva contribució a la normalització
lingüística i cultural, sinó també per la seva contribució a enfortir
la naturalesa de la nostra comunitat, és més gran en els temps
actuals. Ho és, sobretot d'ençà l'aparició de les televisions
privades, el desenvolupament de les telecomunicacions que
permeten a la població l'accés a una gran quantitat de canals, i la
implantació d'una televisió de discurs cultural uniforme, fets, tots
ells, que posen encara més de manifest les limitacions de l'oferta
pública televisiva pròpia de la nostra comunitat autònoma.

Això no obstant, ni els costs ni el volum de producció
semblen aconsellar l'inici de l'aventura d'una televisió autonòmica
pròpia en una primera etapa, per la qual cosa un ampli acord de
col•laboració entre la Comunitat Autònoma i RTVE,
instrumentalitzat mitjançant el Centre Territorial de RTVE a
Balears, podria ser una solució òptima i fonamentada en la
capacitat de mitjans, personal i caràcter públic d'aquesta. És per
aquests motius que formulam la següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a negociar amb RTVE un conveni de col•laboració entre ambdues
parts que permeti la implantació del Tercer Canal a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que en el procés de negociació es tenguin en compte els següents aspectes:

1.- Ampliació de la programació a càrrec de RTVE, amb
l'aprofitament dels seus actuals mitjans tècnics i recursos humans i
ampliació dels necessaris.

2.- Emissió d'aquesta nova programació d'àmbit
autonòmic a través del Tercer Canal gestionat pel Govern de la
Comunitat Autònoma, aprofitant així la titularitat i gestió que la llei
li atorga, amb el pagament del cànon corresponent per la seva
amortització i manteniments.

3.- Establiment d'un acord econòmic tendent a distribuir
els costos de producció originats per la implantació d'aquesta nova
programació entre ambdues parts.

4.- De manera provisional i fins que el Tercer Canal no
sigui operatiu, obertura d'una finestra d'emissió que ampliï l'actual,
en horari de tarda-nit i establint desconnexions puntuals en alguna
de les cadenes de TVE.

Palma, a 24 de febrer del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les estadístiques situen a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears clarament davant de la resta de comunitats autònomes
de l'Estat espanyol respecte a renda per habitant. Igualment es pot
considerar a Balears com una comunitat rica, al menys pel que fa a
la seva capacitat de generar excedent econòmic. Tot i això, és
indiscutible que:

- a Balears segueixen existint nuclis i col•lectius específics
que viuen en greu situació de pobresa i/o exclusió social,

- els recursos públics i privats destinats a lluitar contra
aquestes situacions són molt escassos i dispersos,

- com a conseqüència, entre altres raons, del fet anterior,
l'acció pública en aquesta matèria és clarament ineficaç i insuficient.

Les acostumades respostes del Govern de la CAIB a
aquestes qüestions són:

- la delegació de les actuacions vers aquest col•lectiu a la
iniciativa privada,

- la minimització del problema, tant respecte a la seva
quantificació com respecte a la seva incidència o impacte social,

- la continuada i perversa resposta de les limitacions
pressupostàries.

Però aquestes respostes no ens resultes del tot convincents,
per les raons que exposam a continuació:

1.- El fet que les dimensions quantitatives del problema no
sigui molt gran, no es pot considerar en cap cas com un fre per a
l'actuació. Tot al contrari, dóna a la qüestió una dimensió abordable,
quantitativament i qualitativament.
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2.- La manca de coordinació en les actuacions exigeix
una resposta clara i urgent.

3.- La confusió competencial s'està convertint en una
pura coartada per a la inhibició de les institucions públiques.

4.- Per sobre de les iniciatives de les pròpies entitats
l'administració ha d'assumir el seu paper de principal responsable
en el finançament i articulació d'un conjunt de propostes
d'actuació.

5.- El PIB regional és actualment d'una xifra aproximada
als 1,8 bilions. Això significa que si l'economia balear dedicàs
cada any un 0,1 % del seu PIB  a la lluita contra la pobresa i
l'exclusió social podria destinar 1.800 milions a desenvolupar
programes específics d'atenció a col•lectius especialment
desfavorits. Per altra banda, atesos els pressupostos actuals de les
administracions públiques autonòmiques i locals, aquesta xifra
(1.8900 milions) significaria dedicar un 1% del seu pressupost a
aquest objectiu.

Donat que no trobam raons pressupostàries,
competencials, ni altres referides a la situació de necessitat del
col•lectiu que ho desaconsellin, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta la següent Proposició no de
llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de 3 mesos, un pla
de lluita contra la pobresa i l'exclussió social a les Illes Balears,
que hauria d'incloure:

a.- Un estudi de les necessitats específiques dels
diferents col•lectius de persones, grups i famílies en situació de
pobresa i/o exclusió social.

b.- La priorització per a l'any 1997 d'aquelles actuacions
considerades com de caràcter urgent amb la dotació pressupostària
adient a les necessitats detectades.

Palma, a 24 de febrer del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 735/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a creació d'un consell assessor
en matèria de política cultural per part del Govern balear, amb
sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 5 de març del
1997).

 RGE núm. 802/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a herència del Sr. Joan Comas
i Camps a favor del col•legi públic "Inspector Doctor Joan Comas
Camps" d'Alaior,, amb sol•licitud de tramitació davant comissió
(Mesa de 5 de març del 1997).

Palma, a 5 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que s'ha fet pública la intenció del Govern balear per
la creació d'un consell assessor en matèria de política cultura; atès
que la competència en política cultural ja va ser traspassada per llei
als consells insulars i que són aquests els protagonistes de les
polítiques culturals a cadascuna de les illes; atès que el Govern
balear únicament es reserva la competència en la gestió dels centres
culturals com arxius, museus, biblioteques, conservatori, sa Llonja,
i la competència en política lingüística, que ja compta amb un
consell assessor creat l'any 1995; atès que la creació d'un consell
assessor en matèria de política cultural pot significar un conflicte
competencial amb els consells insulars i que consideram que, en tot
cas, el paper del Govern balear és el coordinar les polítiques insulars
i afavorir iniciatives comunes amb finançament suficient; presentam
la següent Proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a retirar el projecte de creació del Consell Assessor de Política
cultural al considerar que aquesta és una competència pròpia dels
consells insulars.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
establir els mecanismes de coordinació amb els consells insulars,
que preveu la Llei de consells insulars, per afavorir i fomentar les
iniciatives culturals i de promoció artística que tenguin un caràcter
interinsular i de projecció exterior."

Es Castell, a 13 de febrer del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que l'eminent investigador menorquí, Sr. Joan Comas
i Camps, abans de morir a Mèxic, va manifestar la seva voluntat de
declarar hereu únic i universal dels seus béns al col•legi públic
d'Alaior.

Atès que l'any 1984, en document subscrit amb vuit
persones d'Alaior que actuen des de llavors com marmessors de
l'herència i el legat, la viuda del Dr. Comas (ell havia fallit el gener
del 1979) manifestà que, en compliment de la voluntat del seu marit
i pròpia, els béns de l'herència i legat havien de revertir íntegrament
en el col•legi públic "Dr. Comas", d'Alaior.
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Atès que el 12 de febrer del 1995, fa dos anys, es va
morir la Sra. Mary Camille Destillières, viuda de Comas, a Mèxic,
i que en el seu testament es declarava al col•legi públic Dr.
Comas, d'Alaior, com hereu universal dels seus béns i destinatari
del 50% del legat;

Atès que des d'aquest moment i malgrat les gestions
realitzades des de la Direcció del Col•legi Públic d'Alaior i de
l'albacea de la Sra. Destillières, Sr. Zoltan de Cserna, a Mèxic, poc
s'ha avançat en la tramitació oficial de l'acceptació de l'herència
i legat.

Atès que en aquesta tramitació intervenen els ministeris
d'Economia i Hisenda, d'Assumptes Exteriors i d'Educació i
Ciència, i que l'ajornament dels tràmits va en detriment dels drets
del col•legi públic, sense que es pugui saber quin serà el seu final.

Atès que, segons sembla, el col•legi públic no té
personalitat jurídica pròpia per ser receptor de l'herència, sinó que
aquest ha de ser l'Estat espanyol i que, aquesta circumstància, pot
dificultar encara més el procediment així com la futura reversió
dels beneficis econòmics al centre escolar d'Alaior.

Atès que segons notícies recents, el Ministeri
d'Assumptes Exterior pot projectar convertir la casa del Dr.
Comas a Mèxic, immoble principal de l'herència, en una espècie
de casa de l'emigrant espanyol a Mèxic, amb la qual cosa el
col•legi públic d'Alaior perdria part dels rendiments de l'herència.

Atès que els béns de l'herència no són només de caràcter
econòmic, sinó també cultural, com seria el cas del fons
bibliogràfics o els rendiments dels drets d'autor de l'obra
extensíssima del Dr. Comas.

Atès que, per problemes de tramitació internacional, no
s'ha pogut complir encara la voluntat de la viuda del Dr. Comas
que les seves cendres reposin amb les del seu espòs a Alaior.

Atès que el Consell Escolar del Col•legi "Inspector
Doctor Joan Comas Camps" decidí la contractació d'un gabinet
d'advocats per a treballar en la resolució d'un cas que s'ha
complicat extraordinàriament, amb els costs que aquest fet
ocasiona; formulam la següent Proposició no de llei:

"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que s'interessi davant el Govern espanyol
per la situació actual del procediment relatiu a l'herència de
referència i per assegurar la seva reversió completa en el col•legi
públic Dr. Comas Camps, d'Alaior.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat Autònoma perquè, conjuntament amb el Consell
Insular de Menorca, faci les gestions pertinents per reunir tota
l'obra bibliogràfica del Sr. Joan Comas Camps, publicada a Mèxic
i a altres països, per crear a Menorca la col•lecció Doctor Comas
amb el conjunt de la seva obra a disposició dels menorquins i les
menorquines.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat Autònoma perquè ofereixi els seus serveis jurídics
al Col•legi Públic "Inspector Joan Comas Camps" d'Alaior per a
col•laborar en la resolució de les qüestions plantejades."

Es Castell, a 17 de febrer del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 760/97, del Govern de la CA , relatiu a
sol•licitud de compareixença dels Hbles. Srs. Consellers de la Funció
Pública i de Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença dels Hbles. Srs. Consellers de la Funció
Pública i de Treball i Formació, davant la Comissió de Drets
Humans, per tal d'informar sobre les mesures que adoptarà el Govern
en la lluita contra el treball infantil.

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

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a acord definitiu sobre l'òrgan de tramitació de les

propostes de resolució que puguin derivar-se dels Criteris generals
per a l'elaboració del Pla director sectorial energètic de les Illes
Balears (RGE núm. 5756/96). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, d'acord amb la Junta de Portaveus,
conformement amb l'establert a l'article 170.1 del Reglament de la
Cambra, acorda que el debat dels criteris generals de referència es
realitzi en el si de la Comissió d'Ordenació Territorial, que se'n
presentin les propostes de resolució corresponents davant la Mesa de
la Cambra, en el termini màxim de 72 hores, i que s'inclogui el debat
i la votació de les que hagin estat admeses en l'ordre del dia d'una
sessió plenària.

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

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a acord definitiu sobre l'òrgan de tramitació de les

propostes de resolució que puguin derivar-se dels Criteris generals
per a la redacció del Pla territorial parcial de la Serra de
Tramuntana (RGE núm. 5890/96). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, d'acord amb la Junta de Portaveus,
conformement amb l'establert a l'article 170.1 del Reglament de la
Cambra, acorda que el debat dels criteris generals de referència es
realitzi en el si de la Comissió d'Ordenació Territorial, que se'n
presentin les propostes de resolució corresponents davant la Mesa de
la Cambra, en el termini màxim de 72 hores, i que s'inclogui el debat
i la votació de les que hagin estat admeses en l'ordre del dia d'una
sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

C) 
Relativa a acord definitiu sobre l'òrgan de tramitació de

les propostes de resolució que puguin derivar-se dels Criteris
generals per a la redacció del Pla territorial parcial del Raiguer
(RGE núm. 5891/96). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, d'acord amb la Junta de Portaveus,
conformement amb l'establert a l'article 170.1 del Reglament de la
Cambra, acorda que el debat dels criteris generals de referència es
realitzi en el si de la Comissió d'Ordenació Territorial, que se'n
presentin les propostes de resolució corresponents davant la Mesa
de la Cambra, en el termini màxim de 72 hores, i que s'inclogui el
debat i la votació de les que hagin estat admeses en l'ordre del dia
d'una sessió plenària.

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

Ordre de Publicació

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

al Projecte de llei de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (RGE núm. 595/97). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, a la vista de l'escrit RGE núm. 1397/97,
presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, conformement
amb l'article 93 del Reglament de la Cambra, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei de referència,
publicat al BOPIB núm. 91, de 28 de febrer del 1997, fins al proper
dia 19 de març del 1997, a les 13 hores.

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

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a comunicació del Govern sobre les memòries dels

consells insulars sobre gestió de competències en matèria
d'urbanisme i habitabilitat corresponent a l'exercici del 1995 (RGE
núm. 1403/97). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1403/97,
presentat pel Govern de la CA, relatiu a la comunicació de
referència, i acordà d'incloure'l entre les comunicacions el debat de
les quals es regula mitjançant resolució de Presidència per acord de
la Junta de Portaveus, publicada en aquest BOPIB.

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

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a resolució de la Presidència reguladora del

procediment per a l'elecció de Síndic de Comptes.

L'article 21.1 de la Llei 1/1987 de 18 de febrer de la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, modificat per la Llei 8/91 de 29 de març, disposa que els
Síndics, en un nombre de tres, han d'esser designats pel Parlament
de les Illes Balears mitjançant votació per majoria de tres cinquenes
parts del seus membres per un període de sis anys.

El Reglament del Parlament no preveu el procediment per
a fer aquesta designació de forma expressa, però preveu, en l'article
180.1, que si no hi havia norma específica aplicable als
nomenaments de persones que haguessin de realitzar el Parlament,
aquests correspondran al Ple, en votació secreta.

L'article 180.2, per al supòsit anterior, disposa que serà la
Mesa conformement amb la Junta de Portaveus la que arbitrarà els
extrems restants del procediment concernent a aquests
nomenaments.

També es tracta d'un dels supòsits regulats en l'article 31.2
de l'esmentat Reglament. En conseqüència, essent que correspon al
President de suplir certes mancances, aquesta Presidència,
conformement amb la Mesa i la Junta de Portaveus,

R E S O L

1.- Les propostes de designació dels tres Síndics que
formaran la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears d'acord amb el que preveu l'article 21.1 de la Llei
1/87 de 18 de febrer, modificada per la Llei 8/91 de 29 de març de
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, es debatran en el Ple de la Cambra.

2.- Cada Grup Parlamentari podrà proposar fins un màxim
de tres candidats. La presentació d'una proposta donarà al Grup
presentant la possibilitat d'intervenir en el plenari per un termini de
5 minuts, per tal de defensar-la.
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3.- Acabades les presentacions de les propostes, se'n
procedirà a la votació, per a la qual cosa els Diputats podran
escriure a la papereta tres noms.

4.- En resultaran elegits aquells tres candidats que
haguessin obtingut el suport de les tres cinquenes parts dels
membres de la cambra.

5.- Si a la primera votació no es cobrien els tres llocs
amb el quòrum referit a l'apartat anterior, es duran a terme
successives votacions, a les quals es podrà reduir progressivament
el nombre de candidats a partir d'un nombre no  superior al doble
dels llocs a elegir. En aquestes votacions, els diputats únicament
hi podran escriure a la papereta un nombre de candidats igual al
de llocs a cobrir. La Presidència podrà, si les circumstàncies ho
aconsellen, interrompre per un termini prudencial el
desenvolupament de les votacions.

6.- En el supòsit d'empat, aquest es dirimirà a una altra
votació entre els candidats que haguessin obtingut el mateix
nombre de vots.

7.- Per donar compliment al que disposen les
Disposicions Transitòries 2ª i 3ª de l'esmentada Llei de la
Sindicatura de Comptes, els candidats designats Síndics juraran o
prometran el seus càrrecs davant la Mesa del Parlament.

8.- Havent promès o jurat el càrrec de Síndic, els
designats es reuniran per constituir el Consell de la Sindicatura,
d'acord amb el que preveu la Disposició Transitòria 2ª de la Llei
de la Sindicatura de Comptes.

9.- El President del consell traslladarà al President del
Parlament l'acta de la sessió del consell en la qual consti l'elecció
del Síndic Major.

10.- El President del Parlament comunicarà al President
del Govern de la Comunitat Autònoma, d'acord amb el que preveu
la Disposició Transitòria 3ª de la Llei de la Sindicatura de
Comptes, la designació dels Síndics feta pel Parlament, així com
la proposta de nomenament de Síndic Major feta pel Consell de la
Sindicatura, per tal que se'n faci el nomenament pertinent i se
n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 5 de març del 1997.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a resolució de la Presidència reguladora del

debat de les comunicacions del Govern relatives a les memòries
dels consells insulars sobre la gestió de les competències
transferides corresponents als anys 1994 i 1995.

Atès l'acord adoptat per Junta de Portaveus, en sessió de
dia 6 de novembre del 1996, en relació amb la tramitació de les
comunicacions del Govern relatives a les memòries dels Consells
Insulars sobre la gestió de les competències transferides
corresponents als anys 1994 i 1995, en el sentit que de "les
comunicacions sobre les memòries que es troben actualment en
tràmit en el Parlament (...) referides al 1994 i al 1995, se
n'articularà un debat unificat en una sessió extraordinària a
convocar per al mes de febrer vinent".

Atès l'anunci fet per la Presidència de la Cambra en
sessió de la Junta de Portaveus de dia 29 de gener del 1997, en el
sentit que si els representants dels diversos Grups Parlamentaris
no li'n feien arribar propostes, el President del Parlament, tot
acomplint el que preveu l'article 31.2 del Reglament de la Cambra,
regularia el debat de referència mitjançant resolució.

Atès que no se n'han formulat propostes de regulació per
part dels Portaveus dels Grups Parlamentaris.

I atès que fins a la data resten pendents de tramitació les
comunicacions del Govern relatives a les Memòries dels Consells
Insulars sobre la gestió de les competències transferides
corresponents als anys 1994 i 1995 que es relacionen en l'annex al
present document, aquesta Presidència, en ús de les atribucions

que té conferides, sotmet a la consideració de la Mesa i la Junta de
Portaveus la següent proposta de 

R E S O L U C I Ó

1.- La tramitació de les comunicacions del Govern relatives a les
Memòries dels Consells Insulars sobre la gestió de les competències
transferides corresponents als anys 1994 i 1995 que es relacionen en
l'annex es realitzarà de manera unificada i se'n procedirà a un debat
únic en la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

2.- Aquest debat començarà amb l'exposició per part del Govern
(mitjançant un membre d'aquest, assistit per altres, si n'és el cas) de
les diverses comunicacions, de manera conjunta.

3.- Acabada l'exposició del Govern, els representants dels Grups
Parlamentaris podran intervenir per un temps de 15 minuts perhom,
per a manifestar-ne la posició respectiva referida al conjunt de les
comunicacions.

4.- El Govern hi podrà respondre individualment o colAlectivament
obrint una qüestió incidental, que es tancarà després de les
corresponents rèpliques i contrarèpliques.

5.- Conclòs el debat, s'obrirà un termini de 72 hores perquè els
Grups Parlamentaris puguin presentar-ne les propostes de resolució
que hi hagin de formular.

6.- Finalitzat aquest termini, la Mesa de la Cambra admetrà a tràmit
les propostes de resolució presentades que siguin congruents amb
la matèria objecte del debat.

7.- La Presidència de la Cambra inclourà les propostes de resolució
admeses en l'ordre del dia d'una sessió plenària que haurà de tenir
lloc en el termini màxim dels set dies hàbils següents al de
l'acabament del termini de presentació de les propostes esmentades.
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ANNEX

Comunicacions del Govern relatives a les memòries dels consells
insulars sobre la gestió de les competències transferides
corresponents als anys 1994 i 1995:

* Comunicació del Govern relativa a les memòries dels
Consells Insulars de gestió de les competències en matèria
d'oficines d'informació turística, corresponents a l'exercici del
1994. 

* Comunicació del Govern relativa a les memòries dels
Consells Insulars de gestió de les competències en matèria de
Règim Local, corresponents a l'exercici del 1994. 

* Comunicació del Govern relativa a les memòries dels
Consells Insulars de gestió de les competències d'ITV,
corresponents a l'exercici del 1994. 

* Comunicació del Govern relativa a les memòries dels
Consells Insulars sobre gestió de les compretències en matèria
d'oficines d'informació turística corresponents a l'exercici del
1995.

* Comunicació del Govern relativa a les memòries dels
Consells Insulars sobre gestió de les competències en matèria de
règim local corresponents a l'exercici del 1995.

* Comunicació del Govern sobre les memòries dels
Consells Insulars sobre gestió de competències en matèria
d'urbanisme i habitabilitat corresponent a l'exercici del 1995. 

A la seu del Parlament, a 5 de març del 1997.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a cessament de la Sra. Catalina Nicolau i

Nicolau, com a personal eventual adscrita al Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
753/97, presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
mitjançant el qual es comunica el cessament de la Sra. Catalina
Nicolau i Nicolau, com a personal eventual adscrita a aquest grup,
amb efectes administratius des del dia 1 de març..

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



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


