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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 19 de març del 1996, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 1562/97, sobre Protecció Integral del Menor de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 14 d'abril, a les 13 hores.

Palma, a 19 de març 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 7 de febrer del 1997, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

20.- Aprovació del projecte de Llei de Protecció
integral del Menor de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

A proposta del conseller de la Funció Pública i Interior,
el Consell de Govern adopta el següent acord:

Primer. Aprovar el Projecte de llei de protecció integral
del menor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Estatut
del menor.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears,
d'acord amb els articles 111 i 112 del Reglament de la Cambra, el
Projecte de llei de protecció integral del menor de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Estatut del menor".

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 17 de febrer del 1997.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Joan Huguet i Rotger.

A) 
PROJECTE DE LLEI DE PROTECCIÓ INTEGRAL

DEL MENOR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES
ILLES BALEARS. ESTATUT DEL MENOR.

Exposició de motius

La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l*Estatut
d*Autonomia de les Illes Balears, estableix en el seu article 10 la
competència exclusiva de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d*Institucions Públiques de tutela i protecció de
menors.

Es va arribar a aquest estatus després del procés de
transferències efectives de la competència de menors operada arran
de la Llei Orgànica 9/1992, de 23 de desembre, de transferència de
competències a les Comunitats Autònomes de la denominada via
lenta.

A fi d*establir una configuració més clara de les
competències assumides, el Parlament de les Illes Balears va
aprovar la Llei 6/1995, de 21 de març, d*actuació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en aplicació de les mesures judicials
sobre menors infractors, i la Llei 7/1995, de 21 de març, de guarda
i protecció dels menors desemparats.

En el marc de la legislació estatal i sense perjudici de les
normes contingudes dins la pròpia legislació sectorial, avui, la
protecció de menors s*emmarca fonamentalment dins la recent Llei
Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.

La consideració social del menor avui en dia és diferent
de la que existia encara no fa encara massa temps. Se*l considera
titular de veritables drets subjectius superant els arcaics sistemes
tuïtius arrelats a la caritat o a la beneficència institucional. Aquest
protagonisme i entitat social del menor, han d*estar lògicament
reflectits en l*ordenament jurídic: des del reconeixement fet pels
textos internacionals, dels quals n*és paradigma la Convenció de
Drets de la Infància, de 20 de novembre de 1989, fins a l*esmentada
Llei Orgànica 1/1996, i la resta de la recent legislació de les
Comunitats Autònomes en aquesta matèria, exerceixen una nova
acció impulsora dels drets dels menors.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears no es pot
quedar al marge de tal moviment de reconeixement jurídic del paper
social dels menors. Comptant amb les dues lleis autonòmiques
derivades de les competències de menors, es pretén, mitjançant el
present text, recollir aquelles matèries que puguin incidir en els
menors, respecte de les quals la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears n*exerceix algun tipus de competència, tant si és plena com
si és de desplegament legislatiu.

No s*ha pretès crear un cos normatiu que reguli de forma
omnicomprensiva l*estatut jurídic del menor, perquè això implicaria
la regulació de matèries per a les quals no existeix títol
competencial. Amb respecte a aquestes matèries, s*estableix una
remissió directa a la legislació bàsica de l*estat o es recullen en els
mateixos termes que la legislació estatal.

No obstant això, la present Llei va més enfora que una
actualització o refundició de les lleis autonòmiques 6/1995 i 7/1995.
Altrament, es desitja determinar un marc general, d*àmbit personal
i universal que, des del context del nostre ordenament jurídic
autonòmic, fixi garanties de qualitat i control públic dels serveis i
béns dels quals en seran usuaris els menors de la nostra comunitat;
que garanteixi la capacitat dels menors de la nostra comunitat
d*exercir els drets que l*ordenament jurídic en el seu conjunt els
atorga, com a persones i ciutadans que són, amb la finalitat que es
puguin establir els nivells mínims de benestar que, en tot cas, una
societat com la nostra, ha de garantir per als seus menors d*edat, per
a la correcta evolució de la seva personalitat.
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La present Llei està estructurada en set Títols, una
Disposició Addicional, dues Disposicions Transitòries, dues
Disposicions Derogatòries, i dues Disposicions Finals.

Els Títols I i II estableixen els principis generals
d*actuació dels poders públics i les garanties per a l*exercici dels
drets dels menors establerts per aquesta i d*altres lleis.

En el Títol III s*estableixen les actuacions que s*han de
portar a terme per part de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en l*exercici de la seva acció protectora sobre menors en
situació de risc o desemparament. Els diferents Capítols en els
quals es divideix aquest Títol tracten específicament de les figures
protectores en els termes establerts en el Codi Civil i establint un
règim d*acreditació que s*exigirà a totes les entitats
col•laboradores  preveient un desplegament reglamentari.

La regulació de les actuacions sobre menors en situació
de conflicte social i sobre menors infractors, es recullen en el Títol
IV. A més dels principis rectors, les garanties, les actuacions i
programes per desplegar, s*estableix una profusa regulació de la
potestat sancionadora de règim intern.

Les relacions interadministratives i els òrgans
administratius competents són objecte de regulació al Títol V, per
passar a recollir dins el Títol VI el règim sancionador i la
tipificació de les infraccions atemptatòries contra els drets dels
menors, i, al Títol VII, la creació dels registres oportuns.

Sense dubte, la present Llei serà un instrument útil per
a la millora de les condicions de vida dels menors de la nostra
comunitat, i especialment d*aquelles dels més necessitats de
protecció i solidaritat.

Títol Preliminar.

Disposicions Generals.

Article 1. Objecte.

La present Llei té per objecte establir el marc d*actuació
coordinada de les institucions públiques i privades, per garantir la
protecció integral dels menors així com establir les condicions per
a l*efectiu exercici dels seus drets i defensa dels seus interessos
dins el territori de les Illes Balears.

Article 2. Àmbit d*aplicació.

1. Les mesures de protecció previstes a la present Llei
s*estableixen a aquells menors d*edat que resideixin o romanguin
transitòriament en el territori de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i en els que concorri alguna circumstància
susceptible d*actuació protectora, sense perjudici que resultàs
aplicable d*altra normativa en funció de les circumstàncies
concurrents en el menor objecte de la protecció, per raó del seu
origen o procedència.

2. L*àmbit territorial d*aplicació és el territori de les Illes
Balears, sense perjudici de la normativa aplicable als conflictes
interregionals o de Dret Internacional Privat.

Article 3. Òrgan competent.

En virtut dels títols competencials que li són propis, el
Govern de la Comunitat Autònoma és l*Entitat Pública que té
encomanada la protecció de menors en el territori de les Illes
Balears.  

Article 4. Criteris interpretatius.

La interpretació de la present Llei, de les normes que la
despleguen i les que al seu àmbit d*aplicació regulin tota activitat
que afecta els menors, es farà d*acord amb la Constitució
Espanyola, els Convenis Internacionals ratificats per Espanya, amb
especial referència a la Convenció de Nacions Unides dels Drets del
Nin i la Carta Europea dels Drets de la Infància.

Article 5. Principi general.

L*interès superior del menor, que prevaldrà sobre
qualsevol altre en conflicte, serà el criteri imperatiu en l*aplicació
de la present Llei, i principi inspirador de les actuacions públiques
i privades que en l*exercici de les seves responsabilitats es portin a
terme en l*àmbit de la protecció dels menors i el desenvolupament
de seu benestar social.

Article 6. Principis rectors.

Als efectes establerts en la present Llei, l*actuació dels
poders públics a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
s*inspirarà en els següents principis rectors:

a) La defensa dels drets constitucionals del menor i dels
reconeguts per les lleis i els acords o convenis internacionals
ratificats per Espanya.

b) La subsidiarietat de les actuacions públiques respecte
de les funcions inherents a la pàtria potestat.

c) La prevenció, com a actuació prioritària, de situacions
de risc, desprotecció i greus mancances que afectin el benestar
social del menor.

d) El manteniment del menor en el medi familiar d*origen,
llevat que això no resultàs convenient per a l*interès primordial del
menor.

e) La integració familiar.

f) La coordinació amb els diferents poders públics que
actuen en l*àmbit de protecció de menors.

g) La sensibilització de la població pel que fa als drets del
menor i l*actuació davant situacions d*indefensió.

h) L*objectivitat, imparcialitat i seguretat jurídica en
l*actuació protectora, garantint el  caràcter col•legiat i
pluridisciplinar de les decisions que afectin els menors.

i) La confidencialitat en la tramitació d*expedients
d*actuació protectora i el caràcter fonamentalment educatiu de les
mesures adoptades.

Article 7. Deure de cooperació.

1. Totes les entitats públiques que detectin una situació de
risc, desemparament o desprotecció d*un menor, o qualsevol
incompliment de la present Llei ho comunicaran a l*Autoritat
competent, sense perjudici d*adoptar les mesures necessàries per a
la protecció del menor.

2. De la mateixa manera estan obligades a actuar totes les
autoritats i persones, especialment aquelles que per la seva
professió, funció o ofici, tenguin coneixement d*una situació de risc,
desemparament o desprotecció d*un menor.
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Títol II.
 Dels drets del menor i el seu benestar social.

Capítol I.
 Protecció genèrica.

Article 8. Garanties legals.

El menor tendrà garantit el gaudiment dels drets
individuals i col•lectius reconeguts per la Constitució, per la resta
de l*Ordenament Jurídic i pels Convenis, Tractats i pactes
internacionals que formin part de l*ordenament intern.

Article 9. No discriminació.

Tots els menors gaudiran dels seus drets sense cap
excepció ni distinció o discriminació alguna per motius de raça,
salut, color, sexe, idioma, cultura, religió, opinions polítiques o
d*altra índole, d*origen nacional o social, condició econòmica,
naixement o altra condició, ja sigui del propi menor o dels seus
pares o representants legals.

Article 10. Garanties dels recursos. 

No hi podrà haver discriminació o diferència de tracte
que afecti els drets del menor i que podria derivar-se de
l*organització, mitjans, recursos o característiques pròpies de les
institucions públiques o entitats privades col•laboradores.

Article 11. Desenvolupament integral.

Els menors tenen dret a una educació i formació que els
garanteixi el desenvolupament integral, lliure i harmònic de la
seva personalitat.

Article 12. Obligacions de pares, tutors i guardadors.

La responsabilitat primordial de la criança, educació i
formació integral del menor correspon als pares titulars de la
pàtria potestat o, si de cas, tutors o guardadors, d*acord amb el que
disposa la legislació vigent.

El pares, tutors i guardadors tenen l*obligació d*exercir
responsablement les seves funcions sense perjudici de l*actuació
subsidiària de les administracions públiques en els termes
legalment establerts.

Article 13. Suport a la paternitat.

L*administració pública competent oferirà als pares, a
aquells qui ho hagin de ser i als tutors, els mitjans d*informació i
formació adequats per tal d*ajudar-los a complir les seves
responsabilitats; tenint en compte les característiques dels menors
i fomentant actituds educatives i de respecte dels seus drets.

Capítol II.
 Benestar social de la infància.

Secció 1a. Sanitat.

Article 14. Protecció i promoció de la salut.

Tots els menors tenen dret a la protecció i a la promoció
de la seva salut, i a l*atenció sanitària per part de les administracions
públiques de les Illes Balears, d*acord amb el que disposa la
legislació vigent.

Article 15. Prevenció i informació.

Tots els menors tenen dret a:

a) Rebre informació sobre la salut en general i la pròpia en
particular.

b) Rebre informació adequada en relació al conjunt del
tractament mèdic al qual hagi de ser sotmès, d*acord amb l*edat,
maduresa i estat psicològic i afectiu.

c) Ser immunitzat contra les malalties infectocontagioses
incloses en el calendari oficial de vacunació.

d) Beneficiar-se de la detecció i el tractament precoç de
les malalties congènites així com de les deficiències físiques i
psíquiques amb els límits que l*ètica, la tecnologia i els recursos
assistencials existents imposin al sistema sanitari.

e) Els menors que pateixen maltractament físic o psíquic
han de rebre protecció especial de caràcter sanitari assistencial i
cautelar urgent, segons es requereixi en cada cas.

f) Es realitzaran campanyes de prevenció de les malalties
més comunes de la infància, posant especial esment en la prevenció
dels accidents domèstics.

Article 16. Hospitalització.

Els menors hospitalitzats tenen dret a estar acompanyats
pels seus pares, tutors o guardadors, llevat que això pugui perjudicar
o dificultar l*aplicació dels tractaments mèdics.

Es potenciarà el tractament ambulatori dels menors per tal
d*evitar-ne l*internament. Si l*hospitalització fos indispensable, ha
de ser tan breu com sigui possible, i s*ha de procurar que tengui lloc
en dependències adequades, i, en la màxima mesura possible,
exclusives per als menors.

Article 17. Intervencions i proves.

Els menors tenen el dret de no ser sotmesos a experiments.

Quan sigui necessari sotmetre el menor a proves o
intervencions per a la detecció o tractament de malalties, no podran
ser fetes sense el previ consentiment dels seus pares o persones de
les quals depenguin, llevat que sigui per prescripció facultativa
degudament justificada i així apreciada per l*autoritat judicial.

En tot cas primarà el dret a la vida del menor.
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Secció 2a. Educació i cultura.

Article 18. Dret a l*educació.

En els termes establerts a la legislació aplicable, tots els
menors tenen dret a l*educació des del seu naixement i la rebran
des del si de la seva família i en els centres infantils als quals
puguin assistir, que hauran d*estar equipats especialment per
atendre*ls i educar-los els primers anys de vida.

Article 19. Ensenyament Bàsic.

Tots els menors tenen dret a rebre l*ensenyament bàsic
que comprèn l*educació primària i l*educació secundària en els
termes establerts per la legislació vigent.

Les administracions públiques han de vetllar per:

a) La igualtat de condicions en l*accés i la permanència
als centres escolars.
 

b) El dret dels pares, tutors o guardadors al seguiment i
participació en l*educació escolar.

c) La participació dels menors en el seu procés educatiu,
fomentant l*associacionisme escolar.

Les administracions públiques han de col•laborar amb
les famílies en el procés educatiu del menor i emprendre les
accions necessàries per tal d*evitar l*absentisme escolar a
l*ensenyament obligatori.

Article 20. Educació especial.

Els menors amb necessitats educatives especials han de
rebre una formació educativa i professional que els permeti la
integració social, el desenvolupament, la realització personal i
l*accés a un lloc de treball dins el context més normalitzat possible
i d*acord amb les seves aspiracions i actituds.

Article 21. Suport a la inserció social.

Les administracions públiques oferiran als menors que
pateixin dificultats especials d*inserció a la vida social, a causa de
les seves condicions personals o de les circumstàncies de l*entorn
familiar, l*assistència necessària a fi de completar la seva
formació escolar o professional, permetent-li la integració en el
món laboral i la plena participació en les diverses manifestacions
en la vida social.

Article 22. Foment d*iniciatives.

Les administracions públiques fomentaran, a més de les
seves pròpies, les iniciatives socials relatives a manifestacions
culturals i artístiques adreçades als menors.

Article 23. Promoció de la cultura.

Les administracions públiques promouran:

a) El dret dels menors a conèixer la llengua, cultura,
història i tradicions pròpies de les Illes Balears. 

b) L*accés dels menors als serveis d*informació,
documentació, museus, biblioteques i d*altres serveis culturals
públics.

Article 24. Dret al lleure.

El menors tenen dret al descans, al joc i a les activitats
recreatives pròpies de la seva edat com a part de la seva formació
integral.

Article 25. Foment d*activitats esportives.

Les administracions han de fomentar l*activitat física i
esportiva.

Els menors tenen dret a practicar l*esport i a participar en
activitats recreatives en un ambient de seguretat.

La seva participació en l*esport de competició ha de ser
voluntària i els mètodes i plans d*entrenament han de respectar la
condició i característiques físiques i les necessitats educatives dels
menors.

Article 26. Acció Comunitària.

Les administracions públiques afavoriran:

a) Les activitats d*oci a les barriades o municipis
gestionats per entitats associatives amb la col•laboració dels
menors.

b) L*esport i les activitats recreatives tant en el medi
escolar com per mitjà de l*acció comunitària.

c) El desenvolupament de l*associacionisme infantil i
juvenil per al lleure.

Secció 3a. Publicitat, mitjans de comunicació i espectacles.

Article 27. Dret a la intimitat i a la pròpia imatge.

El menors tenen dret a l*honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge.

Així mateix, s*han de preservar els menors de la difusió de
les seves dades personals, de la difusió d*imatges atemptatòries
contra la seva dignitat i de l*explotació econòmica de la seva
imatge.

Les administracions públiques vetllaran pel dret a la
intimitat i a l*honor dels menors, especialment dels que hagin estat
objecte d*agressions sexuals, maltractament o qualsevol altra
experiència traumàtica. 

Als efectes de la present  es considerarà intromissió
il•legítima en el dret a l*honor, intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge del menor, qualsevol utilització de la seva imatge o
el seu nom pels mitjans de comunicació o per qualsevol sistema de
publicitat que pugui implicar detriment de la seva honra o reputació,
o que sigui contrària als seus interessos, encara que consti el
consentiment del menor o dels seus representants legals.

Article 28. Prohibicions.

No es permetrà ni la venda, ni el lloguer, a menors, de
publicacions, videos, videojocs, o qualsevol altre material
audiovisual que contengui missatges contraris als drets i llibertats
fonamentals reconeguts a la Constitució, que incitin a la violència,
a cometre activitats delictives o a qualsevol discriminació, o que
tenguin contingut pornogràfic.

Així mateix, quedarà prohibida la seva exhibició o
projecció en locals o espectacles en els quals estigui permesa
l*assistència de menors i, en general, la seva difusió per qualsevol
mitjà entre menors.
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Article 29. Emissions televisives.

Les emissions dels canals televisius propis del Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels serveis de
televisió el títol habilitant dels quals correspongui d*atorgar-lo a
les administracions públiques de les Illes Balears han de reunir els
següents requisits:

a) Les emissions de televisió no han d*incloure
programes o escenes o missatges de qualsevol tipus que puguin
perjudicar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors,
ni programes que atemptin contra els seus drets fonamentals.

b) Els espais dedicats a la promoció de la programació
pròpia i els programes susceptibles de perjudicar el
desenvolupament físic, mental o moral dels menors i els que
contenguin escenes de pornografia o de violència  sols poden ser
emesos entre les 22 h i les 06.00 h i han de ser objecte
d*advertiment auditiu i visual.

Article 30. Emissions radiofòniques.

La programació total o parcial de les emissores de ràdio
que emetin exclusivament per al territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears hauran de respectar les següents
directrius:

a) Horari adient amb els hàbits generalment practicats
pels menors per emetre programes infantils.

b) Garantir una franja horària d*especial protecció per a
la infància, determinada reglamentàriament, en la qual no podran
ser emesos programes que puguin perjudicar el desenvolupament
físic, mental o moral dels menors ni, en particular, programes o
missatges de violència o pornografia.

Article 31. Mitjans de comunicació social.

Els mitjans de comunicació social que emeten o tenen
difusió dins el territori de les Illes Balears hauran de tractar amb
especial cura tota la informació que afecti els menors, evitant
difondre el seu nom, imatge, o dades que en permetin la seva
identificació quan compareguin com a víctimes, testimonis o
inculpats en causes criminals, o quan es divulgui qualsevol fet
relatiu a la seva vida privada i que afecti la seva reputació i el seu
bon nom.

Així mateix, no podran ser divulgades dades relatives a
la filiació dels menors tutelats per les administracions públiques
competents, acollits o adoptats.

Article 32. Establiments i espectacles públics.

A fi de garantir una més correcta protecció dels menors
en la seva relació amb els establiments i espectacles públics es
prohibeix:

a) L*entrada de menors als establiments on es portin a
terme activitats o espectacles violents, pornogràfics o amb altres
continguts que atemptin contra el correcte desenvolupament de la
seva personalitat.

b) L*entrada als bingos, casinos, locals de jocs de sort,
envit o atzar i la utilització de màquines de joc premis en
metàl•lic.

Article 33. Publicitat.

La publicitat adreçada als menors que es divulgui en el
territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears haurà d*estar
sotmesa a límits que s*establiran reglamentàriament, atenent
especialment els següents principis:

a) Adaptar el llenguatge i els missatges als nivells de
desenvolupament dels col•lectius infantils als quals s*adreci.

b) Les representacions d*objectes hauran de reflectir la
realitat del seu format, moviments i altres atributs.

c) No s*admetran missatges que estableixin diferències o
discriminacions pel que fa al consum de l*objecte anunciat.

d) Tots els anuncis hauran de fer indicació del preu de
l*objecte anunciat.

e) No es podrà formular promesa de lliurament de béns o
serveis que impliquin el compliment de condicions no explícites.

f) Evitar la difusió d*idees d*inferioritat o superioritat de
qualsevol dels sexes o races.

Article 34. Publicitat televisiva.

La publicitat emesa pels canals de televisió propis de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears o pels serveis de televisió
el títol habilitant dels quals hagi de ser emès per una administració
pública d*aquesta Comunitat Autònoma o aquells mitjans no
inclosos dins els anteriors que divulguin exclusivament a les Illes
Balears la campanya publicitària dels quals es pugui territorialitzar,
no contindrà imatges o missatges que puguin perjudicar moralment
o físicament els menors i, així mateix,  haurà de respectar els
següents principis:

a) No haurà d*incitar els menors a comprar un producte o
un servei explotant-ne la seva inexperiència o credulitat, ni a
persuadir els seus pares o tutors o els d*altres perquè comprin
aquests productes o serveis.

b) En cap cas haurà d*explotar l*especial confiança dels
nins en els seus pares, professors o altres persones.

c) No podrà, sense causa justificada, presentar els nins en
situacions perilloses o que atemptin contra la seva integritat.

Article 35. Publicitat feta per menors.

La utilització de menors en publicitat general se sotmetrà,
també, als següents principis quan es produeixi o divulgui en el
territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

a) Tota escenificació publicitària en la qual hi participin
menors haurà d*evitar missatges que incitin el consum compulsiu.

b) No es permetrà la utilització de menors per a l*anunci
de begudes alcohòliques, tabac, ni d*activitats prohibides per als
menors.
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Secció 4a. Consum.

Article 36. Protecció i informació en matèria de consum.

Les Administracions Públiques, dins l*àmbit de les seves
competències respectives, han de vetllar perquè els drets i els
interessos dels menors, com a consumidors amb necessitats i
característiques específiques, gaudeixin d*una defensa i protecció
especials.

Article 37. Informació en l*àmbit del consum.

1. Els productes i serveis els destinataris dels quals són
els menors, hauran de disposar d*una informació adient amb l*ús
previsible, tenint en compte el comportament habitual de la
població a la qual van adreçats.

2. Els productes i serveis susceptibles de provocar riscos
entre la població infantil quan es facin servir conformement amb
el seu ús normal, disposaran de les mesures de seguretat que els
eviti.

3. De cap manera aquests productes o serveis podran
induir a engany, error o confusió quant al seu origen,
característiques i forma d*emprar-lo, havent-ne d*indicar l*edat
més adequada per a la seva utilització.

4. Reglamentàriament s*establiran les limitacions de les
promocions de venda destinades als menors.

5. L*administració autonòmica controlarà les pràctiques
comercials que manipulin els menors per a la venda encoberta o
enganyosa d*articles de consum.

Article 38. Accés a begudes alcohòliques i tabac.

1. Els menors d*edat tenen accés limitat a les begudes
alcohòliques i al tabac en els termes establerts per la legislació
específica en aquesta matèria.

2. En cap cas, serà permesa la venda o el consum de
tabac o de begudes alcohòliques en centres d*ensenyament no
superior, ni en instal•lacions destinades a la realització d*activitats
amb menors. Aquesta prohibició s*advertirà a llocs ben visibles en
dits establiments.

Article 39. Accés a altres productes o serveis perjudicials per a
la salut dels menors.

Queda prohibida la venda o subministrament als menors
de qualsevol producte o servei, diferents dels de l*article anterior
que puguin causar dependència física o psíquica, encara que sigui
per un ús inadequat, o, en general, produir efectes que perjudiquin
la salut o el lliure desenvolupament de la personalitat dels menors.

Article 40. Establiments destinats a l*allotjament.

Quan els menors de 16 anys sol•licitin allotjament en els
hotels o en altres establiments dedicats a allotjar persones sense el
consentiment exprés dels pares, tutors o guardadors legals, el
responsable del local ho ha de posar immediatament en
coneixement d*aquests o de l*autoritat competent. 

Article 41. Prevenció de les conseqüències associades al consum de
drogues.

Correspon a l*administració pública en l*àmbit de les
seves competències respectives, la realització d*actuacions i la
posada en funcionament i el desplegament de programes
d*informació i educació sanitària de la població sobre les
substàncies que puguin generar dependència, i posar en
funcionament programes de prevenció i atenció de les
drogodependències.

Article 42. Prevenció dels efectes nocius de les sectes.

El Govern de la Comunitat endegarà programes
d*informació i prevenció adreçats a :

a) Advertir dels efectes perjudicials en els àmbits educatiu,
cultural i social, de l*activitat de les sectes i altres grups que tenguin
per finalitat alterar l*equilibri psíquic o que emprin mitjans per
alterar-lo.

b) Educar els menors en el consum de béns i serveis així
com en l*ús dels mitjans de comunicació i la forma d*accedir-hi.

Títol III. 
Dels menors en situació de risc i desemparament.

Capítol 1.
 Actuacions en situació de desprotecció del menor.

Article 43. Administració pública competent.

La protecció del menor en l*àmbit d*aplicació de la present
Llei és competència exclusiva de la Comunitat Autònoma que té el
caràcter d*Entitat Pública competent en aquesta matèria per raó de
territori conformement amb el que preveu la legislació estatal.

La protecció de menors s*exercirà mitjançant la prevenció
i esmena de situacions de risc, amb l*establiment dels serveis
adients amb aquest objectiu, l*exercici de la guarda, i, en els casos
de desemparament, l*assumpció de la tutela per ministeri de la llei,
de conformitat amb la legislació bàsica de l*Estat i sense minva de
les competències o facultats que l*Administració Local tingui en el
seu territori.

Article 44. Cooperació.

Les administracions locals, en particular, els Consells
Insulars i els Ajuntaments o Mancomunitats, cooperaran en la
protecció del menor en el seu àmbit territorial propi exercint les
facultats o competències que tenguin en aquesta matèria, en la de
serveis socials, educació, salut, consum, lleure o qualsevol altre
àmbit d*interès per a la protecció del menor.

Article 45. Obligacions dels interessats.

Les administracions públiques, en la mesura de les seves
competències, vetllaran perquè els pares, tutors, o guardadors
acompleixin efectivament les seves funcions i exercitin
adequadament els seus drets en relació als menors al seu càrrec.

 Amb aquest objectiu facilitaran l*accés dels menors a totes
els serveis públics d*interès per al seu desenvolupament i formació
integral.

El menor, principal interessat en el seu procés vital i
formatiu, està obligat, així mateix, a complir amb els deures relatius
a la seva edat i situació i, per tant, a col•laborar tant com els seus
pares, tutors o guardadors com amb l*administració o els seus agents
en les actuacions de protecció, sense perjudici de denunciar
qualsevol atac que sofreixi en els seus drets.
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Article 46. Obligacions dels ciutadans.

Tota persona o autoritat, i, especialment, la qui pel seu
càrrec o funció, detectin una situació de possible desprotecció del
menor, en qualsevol grau o circumstància, ho comunicarà a
l*autoritat o als seus agents més propers, sense perjudici de
prestar-li l*auxili immediat que necessiti.

En qualsevol intervenció protectora s*evitarà, tant pels
ciutadans com per les autoritats, qualsevol canvi innecessari en la
vida del menor, sobretot en el seus aspectes social, escolar o
laboral i s*actuarà sempre amb la deguda reserva, preservant el
menor de la utilització il•legítima del seu nom, imatge o persona.

Article 47. Organització i desplegament.

L*Administració Pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears desplegarà la present Llei mitjançant l*ús de la
potestat reglamentària en la matèria.

Per mitjà de la normativa corresponent el president del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears establirà
entre els òrgans de l*administració autonòmica quin exercirà les
funcions pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
com a Entitat Pública competent.

En cas que es produeixin canvis d*estructura del Govern
o de les Conselleries s*ha de preveure adequadament per evitar
qualsevol detriment en les funcions de protecció de menors que
corresponen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En un termini de 6 mesos el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears acordarà la fórmula organitzativa
més apropiada per establir els serveis públics de protecció de
menors a Balears prenent en consideració els estudis més avançats
sobre la matèria. Mentrestant aquesta proposta es fa i es porti a
terme, el president podrà establir quin òrgan de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears exercirà les funcions com Entitat
Pública.

Article 48. Estudi i intervenció immediata.

Les administracions públiques intervinents en matèria de
protecció de menors a Balears, cadascuna dins el marc de les
seves competències, comprovaran les situacions comunicades o
denunciades de possible risc o desemparament per a un menor i
adoptaran totes les mesures necessàries per al cas, sense perjudici
de l*atenció immediata del menor i de posar els fets en
coneixement d*altres autoritats o serveis, si de cas.

En cas d*existir el mínim indici racional de perpetració
de delicte o falta que afecti el menor es procedirà conformement
amb el que disposa la Llei processal penal.

En totes les actuacions en situacions de desprotecció dels
menors s*aplicaran els criteris contrastats pels estudis i
investigacions més avançats sobre la infància i adolescència i la
família.

Amb aquest objectiu la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears destinarà mitjans, en la mesura de les seves disponibilitats,
per a la investigació sobre els temes que afecten els menors i
joves.

Article 49. Atenció en casos  de risc social.

L*Administració Local, conformement al que estableixi la
normativa corresponent de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, serà competent per prevenir, intervenir o actuar en els
casos de risc social que afectin els menors i que no siguin una
situació de les definides en la legislació com a desprotecció o
desemparament del menor.

Per aquest motiu cooperaran tots els poders públics
presents a les Illes Balears, a fi d*evitar situacions de
desemparament en cas que siguin possibles les actuacions de
l*Entitat Pública de protecció de menors.

Article 50. Advertiments.

Davant qualsevol incompliment de les obligacions per part
dels pares es podrà requerir formalment la seva compareixença a
petició del Batle o de l*òrgan que assumeixi aquestes funcions, per
tal d*advertir-los de l*obligació de compliment dels seus deures i
dels perjudicis derivats de la persistència en el seu incompliment o
negligència.

Article 51. Deure d*escolarització.

Qualsevol menor que, en edat d*escolaritat obligatòria, no
assisteixi regularment a la institució escolar o acadèmica pròpia per
la seva edat o determinada per l*autoritat educativa competent, està
en risc social. En aquest cas, les autoritats acadèmiques o educatives
cooperaran amb la corresponent autoritat municipal per evitar
aquesta situació i procedir a la seva escolarització.

Si persisteix la desescolarització, es comunicarà a l*òrgan
determinat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si de
cas, al Jutjat que resulti competent per enjudiciar l*esmentada
conducta.

Article 52. Requeriments.

En totes les actuacions per a la protecció dels menors els
pares, tutors o guardadors, el menor, cas que sigui possible per edat,
i els interessats familiars directes tendran l*obligació d*atendre els
requeriments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
mitjançant l*òrgan que es precisi i de respondre les qüestions que els
fossin plantejades amb l*objecte de l*esmentada protecció.

Un cop requerida, la compareixença i declaració davant
l*Entitat Pública serà obligatòria per als pares, tutors o guardadors
o, si fa el cas, el menor o familiars directament interessats en l*afer.
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Capítol II. Actuació en situacions de risc.

Article 53. Concepte.

S*entendrà que un menor es troba en risc quan la seva
situació, sense abastar les característiques de desemparament, faci
presumible que la no intervenció en aquest cas suposarà, per
indicis racionals i certs, l*agreujament del risc i, per tant, amb el
mer transcurs del temps, la provocació d*una situació de
desemparament del menor.

Article 54. Actuacions.

Les administracions públiques de Balears en els casos en
els quals  es detecti una situació de risc on s*hi trobi un menor,
orientaran la seva actuació cap a garantir els seus drets i a reduir
els factors de risc i dificultat social que incideixen en el menor
promovent tots els elements protectors del propi menor i la seva
família.

Per tot això, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
mitjançant l*òrgan reglamentàriament determinat apreciarà
l*esmentada situació i farà les actuacions precises per tal de reduir
o eliminar el risc de desprotecció del menor.

Els serveis encarregats de la declaració de l*esmentada
situació efectuaran un seguiment de l*evolució del menor amb la
seva família, podent sol•licitar l*auxili de qualsevol autoritat o
funcionari directament relacionat amb el menor, que haurà de ser
prestat amb el major rigor i promptitud.

En aquests casos, per dits Serveis es poden efectuar
requeriments al menor i als pares, tutors o guardadors que hauran
de ser atesos, així com es pot requerir la compareixença dels
citats, bé davant el propi Servei o davant d*altres.
 
Article 55. Procediment.

Per la norma reglamentària oportuna s*establirà el
procediment per apreciar la situació de risc, efectuar el seguiment
o realitzar actuacions pertinents per a la seva reducció. En tot cas
es vetllarà perquè es tengui en compte en el procediment el parer
del menor i de la seva família.

Capítol III. 
Desemparament.

Article 56. Situació de desemparament.

Es tendrà per desemparat el menor en el qual hi
concorrin les circumstàncies previstes en la legislació civil, és a
dir, totes les situacions que provoquin en el menor una privació de
la necessària assistència material o moral, a causa de
l*incompliment, impossibilitat o negligència dels qui estan
legalment obligats a proporcionar-l*hi i que es concreten en:

a) Els maltractaments tant físics com psíquics, qualsevol
que sigui la seva forma de producció, origen o manifestació. A
aquest efecte es considera maltractament els abusos sexuals, les
situacions d*abandó, mendicitat infantil, negligent o inexistent
assistència, explotació laboral, abusos psicològics o emocionals i
altres situacions de naturalesa  anàloga.

b) La inexistència de persones a les quals correspongui
la guarda o la tutela.  
 

c) El deficient o inadequat exercici, sigui per causes
voluntàries o involuntàries, de les funcions de guarda pròpies de
la pàtria potestat o la tutela.

d) Qualsevol incompliment greu de les obligacions
inherents a la pàtria potestat o a la tutela.

Article 57. Actuacions.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears per mitjà de
l*òrgan que reglamentàriament es determini, i fonamentant-se en
informes suficients, valorarà la situació i, si de cas, apreciarà el
desemparament.

En els casos de desemparament, assumirà la tutela del
menor i adoptarà les mesures de protecció materials o jurídiques
apropiades per tal d*atendre degudament el menor i, així mateix, per
tal d*evitar una prolongació excessiva i perjudicial de les mesures
protectores.

Article 58. Efectes del desemparament.

La situació de desemparament, en qualsevol grau, origen,
causa o forma, un cop posada en coneixement de l*Entitat Pública:

a) Legitima i obliga l*òrgan competent de la Comunitat
Autònoma per a valorar-la i adoptar les mesures urgents i cautelars
de protecció material del menor.

b) Obliga l*òrgan competent a iniciar i tramitar
l*Expedient de Protecció i a notificar aquesta situació al Ministeri
Fiscal.

Article 59. Procediment.

Mitjançant la reglamentació precisa es regularà un
procediment per a la tramitació dels Expedients  de Protecció de
Menors que tendrà les següents característiques:

a) Les mesures cautelars i urgents seran adoptades
immediatament de ser conegudes per qualsevol mitjà fiable la
situació de desemparament i exigiran únicament l*oportuna
justificació documental simplificada al màxim. La durada
d*aquestes mesures serà necessàriament fixada des del moment de
la seva adopció evitant-ne qualsevol prolongació de la intervenció
que no sigui degudament justificada.

b) Es procurarà reduir el màxim els terminis de tramitació.
Sense perjudici del seu desplegament reglamentari, el termini
màxim per resoldre en qüestions de protecció de menors serà de dos
mesos i els efectes de la no resolució seran sempre desestimatoris.

c) Es reduiran les formalitat previstes en el procediment
general a les indispensables per tal de garantir una adequada
motivació de la resolució i procurar el màxim respecte pel principi
de superior interès del menor.

d) En tot Expedient de Protecció constaran les dades
bàsiques del menor, de la seva família i dels interessats directes, així
com de les seves manifestacions o parer sobre la situació produïda
o de les resolucions adoptades.
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e) Així mateix, constarà necessàriament mitjançant
informe el parer d*un equip tècnic interdisciplinar que aporti de
forma contrastada i el més objectiva possible una avaluació de la
situació i una proposta formulada amb el màxim respecte de
l*interès del menor.

f) A part d*informes tècnics dels serveis especialitzats
interdisciplinars específicament dedicats a la protecció de la
infància i adolescència es podrà constituir un òrgan col•legiat que
integri els informes tècnics juntament amb altres informacions i
parers per proposar efectivament la resolució.

La proposta es portarà a l*Autoritat competent que
resoldrà.

g) Les resolucions seran sempre motivades podent fer
servir models simplificats o normalitzats.

h) Es podran acumular Expedients si consten punts de
connexió o interdependència entre ells.

i) Es resoldran en el mateix Expedient i per una mateixa
Resolució totes quantes qüestions es formulin o s*esdevinguin al
voltant del menor, facilitant al màxim l*agilitat administrativa i la
resposta ràpida al menor i a la família.

j) Les resolucions es notificaran conformement amb la
legislació bàsica. En tot cas, per a les situacions de
desemparament i tutela l*Administració comptarà amb material
explicatiu clar i senzill per poder informar als seus interessats
indicant-los serveis o formes per al seu assessorament jurídic.

Així mateix, comptarà amb mitjans especialitzats i amb
la col•laboració de les Forces i Cossos de Seguretat, inclosa la
Policia Local, en els termes de la seva legislació sectorial, per a
una adequada notificació i execució.

k) Les resolucions es podran recórrer de conformitat amb
la legislació civil i bàsica de l*Estat i això es farà constar en la
resolució i en la notificació.

Article 60. Tutela de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant
l*òrgan que resulti competent assumirà en els casos de
desemparament valorats i apreciats de conformitat amb el
procediment, la tutela del menor desemparat amb tots els drets i
deures prevists en la legislació civil aplicable.

Article 61. Efectes.

La tutela administrativa comportarà les següents
obligacions per a l*òrgan competent i per als interessats:

1. Assumir de forma provisional i mentre perduri la
situació les facultats pròpies del tutor i del guardador podent
delegar-les en altres persones o mitjans o institucions
col•laboradores.

2. La inscripció del menor en el Registre de Tuteles que
es portarà conformement amb la reglamentació oportuna.

3. La tutela que es constitueixi comportarà,
conformement amb la legislació civil, la suspensió de la pàtria
potestat o tutela prèvia, sens perjudici que es mantenguin les
obligacions de col•laboració a la protecció del menor establertes
en la present Llei.

4. L*òrgan competent determinarà juntament amb la
tutela, la mesura de protecció material adequada i les
circumstàncies efectives en les quals es portarà a terme. 

Capítol IV. Guarda.

Article 62. Sol•licitud de guarda.

1. En els casos de risc, declarat o no, en els quals els pares,
tutors o guardadors legals prevegin o estimin possible el
desemparament del menor al seu càrrec per no poder atendre*l per
circumstàncies temporals, involuntàries o de força major, ho hauran
de comunicar a l*òrgan encarregat de la protecció de menors o a
l*autoritat municipal més pròxima.

2. En tals casos, els pares, tutors o guardadors legals
podran sol•licitar l*assumpció de la guarda del menor per l*Entitat
Pública competent de conformitat amb la legislació civil.

Article 63. Procediment.

1. Reglamentàriament s*establirà un procediment
simplificat per determinar l*assumpció de guarda i per resoldre
sobre la situació del menor.

2. L*assumpció de guarda comportarà l*anotació en el
Registre corresponent.

3. En tot cas, els pares, tutors o guardadors legals
col•laboraran amb l*administració per evitar que perduri la situació
de separació de la família d*origen.

Article 64. Actuacions.

L*Administració competent a l*àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears vetllarà perquè la guarda
sigui exercida en el més estricte compliment dels drets del menor,
per si, o per entitats col•laboradores degudament acreditades
conformement amb el que es disposa en aquesta mateixa llei.

Article 65. Col•laboració dels pares o tutors.

Els pares o tutors del menor en situació de desemparament
o guarda delegada prestaran la col•laboració sol•licitada pels equips
tècnics en l*aplicació de les mesures protectores. Així mateix
col•laboraran en tot o en part a sufragar les despeses que se*n
derivin i sempre que així ho determini l*òrgan públic competent.

Capítol V. 
De les mesures de protecció.

Secció 1a. Règim general.

Article 66. Classes de mesures de protecció.

L*òrgan competent pot adoptar, subjectant-se al que
preceptua aquesta Llei, qualsevol de les següents mesures de
protecció del menor:

a) Manteniment del menor dins del seu propi nucli familiar
o parental, seguit d*ajudes de caràcter econòmic, educatiu,
assistencial o terapèutic per part dels serveis socials.

Aquest tipus de mesures, per no comportar separació del
menor del seu entorn, han de ser preses prioritàriament respecte de
les restants recollides en aquest article.

b) L*acolliment familiar.

c) L*acolliment institucional.
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Article 67. Durada de les mesures.

1. Les mesures de protecció han d*adoptar-se amb
previsió de la seva durada, que ha de ser la mínima per aconseguir
els objectius que amb elles es persegueixen.

2. En qualsevol cas les mesures inclouran expressió de
la seva durada que, inicialment, no superarà l*any, essent
prorrogables sobre la base d*informes fonamentats.

Article 68. Causes d*extinció de les mesures de protecció i
reinserció sociofamiliar del menor.

Les mesures de protecció descrites a l*article 15
s*extingeixen per la concurrència de qualsevol de les causes
següents:

a) Haver transcorregut el període de durada establert a
la resolució que la va constituir, o de la seva pròrroga.

b) Resolució de l*òrgan competent, fonamentat en la
desaparició de les circumstàncies que la varen motivar, o en la
necessitat de substituir-la per una altra classe de mesura
protectora.

c) Constitució de tutela ordinària sobre el menor.

d) Resolució judicial.

e) Adopció del menor.

f) Emancipació del menor per concessió judicial.

g) Majoria d*edat.

En els supòsits a), b) i d) l*òrgan que acordi l*extinció
podrà instar els equips tècnics competents l*elaboració d*un
programa de reinserció sociofamiliar que garanteixi i detalli les
ajudes de qualsevol tipus precises per dur-ho a terme. Dites ajudes
es regiran pels principis establerts a la Llei 9/1987, d*11 de febrer,
d*Acció Social i, si s*escau, pels acords o convenis als que
l*administració autonòmica arribi amb les restants administracions
públiques i entitats col•laboradores.

Capítol VI. 
Dels acolliments.

Secció 1a. Disposicions generals.

Article 69. Constitució.  

1. Els acolliments es constitueixen per resolució de
l*òrgan competent per a la protecció de menors de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears o, si n*és el cas, mitjançant
resolució judicial segons el que preveu la Llei Orgànica 1/1996,
de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, per la que es
modificaren determinats articles del Codi Civil i de la Llei
d*Enjudiciament Civil en matèria d*adopció.

2. La resolució ha de ser motivada i establir el tipus
d*acolliments, la forma en què s*ha d*exercir i la seva durada.

Article 70. Règim comú.

1. Es procurarà que l*acolliment de germans es confiï a
una mateixa persona, família o entitat col•laboradora.

2. S*ha de facilitar la comunicació entre el menor i la seva
família natural, amb l*objecte de possibilitar el seu futur
reintegrament a la mateixa.

3. Els drets de visita i comunicació amb la família natural
poden ser restringits per l*administració per causa tècnica motivada,
sense perjudici d*instar-ne la suspensió davant de l*òrgan judicial.

4. L*acolliment s*exercirà sota la vigilància,
l*assessorament i ajuda de l*òrgan competent.

Secció 2a. De l*acolliment familiar.

Article 71. Supòsits en què s*escau.

1. Ha de ser constituït prioritàriament quan el menor
desemparat hagi de ser separat del seu entorn parental o quan els
pares del menor, en situacions de guarda delegada a
l*Administració, ho autoritzin. Se n*ha de confiar la guarda a una
família o persona que en sigui idònia.       

2. Per determinar la idoneïtat de les persones o famílies
s*ha de valorar l*edat, l*aptitud educadora, la situació familiar i
qualsevol altra circumstància que garanteixi el desenvolupament
integral de la personalitat de l*acollit. Es podran establir d*una
forma reglamentària criteris de prioritat.

Article 72. Contingut.

1. L*acollit s*integra plenament dins la vida de la família
que el rep, amb el deure de respecte i obediència.

2. Els qui reben un menor en acolliment tenen el deure de
vetllar per ell, tenir-lo en la seva companyia, alimentar-lo, educar-lo
i procurar-li una formació integral.

Article 73. Cessament.

1. Aquesta mesura de protecció s*extingeix, a més de per
les causes generals contingudes a l*article 68 d*aquesta Llei, per:

a) Mort, absència o incapacitat de l*acollidor.

b) Declaració en tal sentit de la família biològica, persona
o família acollidora.

2. En aquests supòsits, l*òrgan competent decidirà sobre
el manteniment de la mateixa mesura en una altra família o persona
idònia, o la seva substitució per una altra mesura alternativa.



2574 BOPIB núm.96 - 24 de març del 1997

Secció 3a. De l*acolliment preadoptiu i la proposta prèvia
d*adopció.

Article 74. Acolliment preadoptiu.

1. Quan fos necessari establir un període d*adaptació del
menor a la família amb anterioritat a la presentació de la proposta
d*adopció, l*òrgan competent podrà formalitzar un acolliment
familiar preadoptiu sempre que els acollidors reuneixin els
requisits necessaris per adoptar, hagin estat seleccionats per
adoptar el menor i hagin prestat davant l*òrgan competent el seu
consentiment a l*adopció.

2. Els pares o tutors que no haguessin estat privats o
remoguts de les seves funcions com a tals, hauran de donar el seu
assentiment. 

3. Els acollidors han de ser persones idònies i manifestar
per escrit el seu consentiment davant l*òrgan competent amb
caràcter previ a la resolució.

Article 75. Proposta prèvia d*adopció.

1. Una vegada transcorregut el període de durada de
l*acolliment establerta a la resolució que la va constituir sense que
hagi estat revisada ni prorrogada aquesta mesura, o en qualsevol
moment anterior si així ho determina l*òrgan competent, aquest
podrà realitzar la proposta prèvia d*inici de l*expedient d*adopció,
sense perjudici que transcorregut un any des de la seva constitució
poguessin presentar-ho els acollidors preadoptius.

2. A la proposta prèvia hi han de constar i s*hi han
d*acreditar els extrems compresos al Codi Civil i a la Llei
d*Enjudiciament Civil.

Secció 4a. De l*acolliment institucional.

Article 76. Supòsits en què s*escau.

1. S*ha de constituir subsidiàriament, confiant el menor
a una entitat pública o privada col•laboradora acreditada, quan
l*òrgan competent entengui que el menor desemparat ha de ser
separat del seu entorn familiar, i concorri qualsevol de les
circumstàncies següents:

a) Que es prevegi que el desemparament sigui transitori.

b) Que els equips tècnics competents desaconsellin
l*acolliment familiar.

c) Que no existeixin famílies o persones idònies per
acollir-lo.

d) Que tot i concórrer els requisits per a l*acolliment
preadoptiu, aquest no s*hagi constituït.

2. Els criteris de selecció de les entitats col•laboradores
d*acolliment seran establerts reglamentàriament, però en qualsevol
cas seran institucions obertes, integrades en un barri o comunitat
i organitzades de forma que permetin una atenció personalitzada.

3. S*exceptuaran del supòsit anterior aquells casos en
què, previ informe tècnic documentat, s*apreciï discapacitat
psíquica o social greu.

Article 77. Contingut de l*acolliment institucional.

1. La institució d*acolliment haurà de dispensar al menor
un tracte afectiu i l*atenció i educació necessàries.

2. El director de la institució d*acolliment, exerceix per
delegació de l*òrgan competent, les facultats inherents a la guarda
i correcció de menors.  

 
Article 78. Reglament de règim intern.

Tots els centres i serveis d*atenció als menors han de
regir-se per un reglament de règim intern o de funcionament, en el
qual s*han de tenir present les regles i els principis d*aquesta Llei
amb la finalitat que tant els menors com els pares i els guardadors
coneguin de manera clara els seus drets i les seves obligacions.

Tots els reglaments de règim intern han de ser aprovats per
la Conselleria competent. 

Article 79. Contingut mínim dels reglaments de règim intern.

Els reglaments citats a l*article anterior han de delimitar,
com a mínim:

a) Els sistemes pedagògics i d*observació que han
d*adaptar-se i les etapes previstes per a la reinserció.

b) El paper de cada un dels professionals dels centres i el
funcionament de l*equip educatiu.

c) La metodologia del treball educatiu i la documentació
que permeti fer un seguiment sistemàtic de les intervencions i de la
seva avaluació.

d) El règim de visites i de contactes amb l*exterior.

e) La relació amb l*autoritat judicial corresponent i el
sistema d*informes.

f) L*abast de les intervencions educatives.

Article 80. Classificació de centres.

Els centres d*acollida on resideixen els menors i reben
educació poden ser:

a) Llars infantils i juvenils: centres destinats a menors en
edat escolar. La capacitat de dites llars no pot excedir les dotze
places. No hi pot haver en un establiment més d*una llar.

b) Residències infantils: centres destinats a menors en edat
escolar. La capacitat de cada residència no pot excedir les vint
places.

c) Residències juvenils: centres destinats a joves en edat
de formació i aprenentatge professional i d*iniciació al treball. La
capacitat de cada residència no pot excedir les vint places.

d) Llars Funcionals: pisos destinats a joves o menors, amb
una referència educativa estable. La seva capacitat no podrà excedir
de sis places i s*hi durà a terme un projecte educatiu i de vida el més
similar possible a l*ambient familiar.
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Capítol VII. 
De l*adopció internacional.

Article 81. Administració competent.

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears és l*autoritat central competent en matèria d*adopció
internacional als efectes prevists en el Conveni de l*Haia sobre
cooperació pel que fa a l*adopció internacional i a la Llei Orgànica
1/1996, de 15 de gener.

Article 82. De la sol•licitud i declaració d*idoneïtat.

1. Tota persona que desitgi realitzar una adopció d*un
menor nacional d*un país estranger haurà de realitzar una
sol•licitud davant el registre que a aquest efecte s*estableixi en la
Conselleria competent.

2. Els equips tècnics multidisciplinars destinats o
habilitats amb aquesta finalitat, duran a terme un procés de
formació i valoració sobre la idoneïtat del sol•licitant o
sol•licitants, que quedaran reflectits en els pertinents informes
tècnics. Per valorar les circumstàncies que concorrin en les
sol•licituds d*adopció, s*hauran de tenir almenys en consideració
els criteris següents:

a) Tenir mitjans de vida estables i suficients.

b) Gaudir d*un estat de salut, física i psíquica, que no
dificulti la normal cura i desenvolupament del menor.

c) En cas de parelles, es requerirà una convivència
mínima de tres anys.

d) Existència d*una vida familiar estable i activa, i un
entorn relacional ampli i favorable a la integració del menor.

e) Flexibilitat d*actituds i adaptabilitat a noves
situacions.

f) Respecte i comprensió a la història personal del menor
i a les característiques culturals i socials del seu país d*origen.

g) Actitud positiva per a les característiques diferencials
que el menor tengui.

3. A la vista dels informes, el conseller competent en
matèria de menors emetrà la resolució que declararà la idoneïtat
o no dels sol•licitants. La resolució, en el cas d*apreciar la
idoneïtat, podrà establir limitacions concretes respecte a l*edat del
menor, o el país d*origen o altres característiques del menor.  

4. Reglamentàriament s*establirà el procediment
específic a seguir per obtenir la declaració d*idoneïtat.
 
Article 83. Tramitació d*adopcions internacionals.

1. L*Entitat Pública competent en matèria de menors,
únicament tramitarà expedients per a l*adopció de menors
estrangers a través de l*Autoritat Central Espanyola, als efectes de
comunicació, o a través de les Entitats Col•laboradores
específicament habilitades a aquest efecte pel Govern de la
Comunitat.

2. Els sol•licitants d*adopció internacional declarats
idonis, tendran dret a obtenir la resolució en què es declari. La
notificació de la mencionada resolució inclourà les prevencions
necessàries per tal d*evitar la tramitació de l*adopció per vies
alienes a les referides en el punt anterior per als països que hagin
ratificat el Conveni de l*Haia, de 29 de maig de 1993, o de les que
regeixin en el país del menor en cas de no ser aplicable dit
Conveni.

Capítol VIII.
De les Entitats Col•laboradores

Article 84. Entitats Col•laboradores. 

1. S*entén per entitats col•laboradores aquelles entitats
públiques o privades, sense afany de lucre, degudament habilitades,
que desenvolupen activitats destinades a la protecció de menors.

2. Reglamentàriament s*establiran les activitats de guarda
i custòdia o mediació en l*adopció internacional que podran dur a
terme dites Entitats, així com els requisits i el procediment
d*habilitació.

Títol IV. 
Dels menors en situació de conflicte social i dels menors
infractors.

Article 85. Principis d*actuació.

L*atenció social als menors en conflicte social es regirà en
tot cas, pels següents principis d*actuació:

A. Es prioritzarà l*acció preventiva, fomentant les
activitats públiques i privades que afavoreixin els processos
d*integració dels menors de manera útil per a la seva socialització.

B. S*afavorirà des del sistema públic de Serveis Socials el
treball d*educadors de carrer, educadors familiars i tots els altres
serveis o prestacions del sistema que donin suport a l*atenció en el
propi entorn del menor. 

C. En tota intervenció amb menors en conflicte social,
s*actuarà d*acord amb les directrius i tractats internacionals, la
present Llei, la normativa que la complementi i la resta que en sigui
d*aplicació, amb especial respecte als drets que tenen reconeguts per
l*ordenament jurídic.

D. Les actuacions administratives amb menors en conflicte
social, tant de caràcter preventiu com de reinserció, procuraran tenir
en compte la voluntat favorable del menor, dels seus pares, tutors o
guardadors.

E. Totes les intervencions tendran caràcter
fonamentalment educatiu, reforçant o promovent la inserció social
del menor.

F. La intervenció serà globalitzada i general, atenent a les
circumstàncies personals, formatives, familiars i socials del menor
i estarà especialment dirigida a resoldre els factors generadors de les
seves conductes, i tendents a la plena capacitació social del menor.

G. Normalització i responsabilització progressives del
menor, atenent fonamentalment al seu període evolutiu i les seves
característiques individuals.

H. Tots els programes estaran orientats cap a l*educació
per a la convivència, fomentant principalment els valors de llibertat,
solidaritat, tolerància i respecte als altres. L*educació i
l*aprenentatge en la responsabilitat, seran elements bàsics dels
programes destinats a menors infractors.
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Article 86. Programes de prevenció i reinserció.

Els Serveis Socials d*Atenció Primària hauran de
desenvolupar programes de prevenció i reinserció per a menors en
conflicte social, que necessàriament hauran de preveure
actuacions específiques d*oci, tasques prelaborals, habilitats
socials, de convivència familiar o qualsevol altra que contribueixi
a la consecució dels objectius plantejats.

Article 87. Programes complementaris.

En tot cas, i amb caràcter alternatiu a la imposició d*una
mesura pel Jutjat de Menors, o coetàniament a aquesta,
l*Administració Pública posarà a disposició del menor, la seva
família, i les autoritats judicials, els programes següents:

a) Tractament terapèutic, que consistirà en el compromís
voluntari del menor i la seva família d*acudir al tractament amb
professionals, una vegada detectades mancances rellevants en
l*àmbit familiar.

b) Assessorament educatiu, consistent en el compromís
voluntari del menor i la seva família d*acudir a programes
educatius específics, en supòsits carencials pròxims al
desemparament.

c) Formació de caràcter ocupacional, consistent en el
compromís voluntari del menor de prendre part en tallers
ocupacionals o d*inserció prelaboral sota la supervisió de
l*Administració Autonòmica.

Article 88. Actuacions tendents a evitar el procés penal.

L*Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears prioritzarà els programes educatius que promoguin la
responsabilització del menor mitjançant les activitats de reparació
extrajudicial del dany i de conciliació amb la víctima.

Igualment, seran prioritaris els programes i activitats
educatives a realitzar en el propi medi social del menor, i que
mitjançant acord del Ministeri Fiscal, el Jutge, el menor, la seva
representació lletrada, i l*equip tècnic puguin posar fi al
procediment judicial.

Article 89. Execució de les mesures imposades pels Jutges de
Menors.

L*Administració Pública encarregada de dur a terme
l*execució de les mesures adoptades pels Jutjats de Menors, tant
en resolució ferma com de caràcter cautelar, serà el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sense perjudici de l*anterior, podrà establir convenis o
acords amb Entitats Locals i altres Entitats públiques o privades,
per a la col•laboració en l*execució de dites mesures.

Article 90. Cooperació en la informació.

L*Entitat Pública competent en matèria de menors, posarà
a disposició del Jutjat de Menors i el seu equip tècnic tota la
informació existent als expedients de Protecció de Menors que es
trobin als seus arxius, sempre i quan siguin sol•licitats pel Jutge, i
d*això no se*n derivi cap perjudici per al menor.

Igualment, s*emetran al Jutjat de Menors i al Ministeri
Fiscal, informes amb periodicitat mensual, o quan fos requerit,
sobre l*evolució del menor en el compliment de la mesura, així com
comunicació immediata de les incidències que es poguessin produir
en el transcurs de la mateixa. Com a resultat de la valoració dels
informes, podran proposar-se a través del Ministeri Fiscal la
reducció, suspensió, substitució o cessament dels efectes de la
mesura.

Finalitzada la mesura, es remetrà al Jutjat un informe
comprensiu de l*execució, i dels objectius abastats amb la mateixa.

Article 91. Col•laboració amb el Jutjat de Menors.

Existirà una representació de l*Entitat Pública a la seu
Judicial del Jutjat de Menors, que vetllarà per la coordinació amb el
Jutge de Menors, Ministeri Fiscal i Equip Tècnic. Assistirà a totes
les personacions i col•laboracions que fos requerida l*Entitat
Pública de Protecció de Menors, i informarà i assessorarà als
menors, representació lletrada i representants legals.

Article 92. Reglament de règim intern.

Els programes o centres en què es porti a terme el
compliment de mesures en règim tancat o semiobert, comptaran
amb un reglament de règim intern que té com a finalitat, d*acord
amb les regles i els principis d*aquesta Llei, aconseguir una
convivència ordenada i estable, i desenvolupar de manera clara els
drets i les obligacions dels menors internats.

El reglament de règim intern dels centres ha de regular,
com a mínim, les matèries següents:

a) Normes de convivència comunes a tots els centres.

b) Característiques dels diferents règims d*internament

c) Règim de visites, sortides i contactes amb l*exterior.

d) Relació amb l*autoritat judicial corresponent i el
sistema d*informes.

e) Desenvolupament del règim disciplinari i d*un sistema
adequat de recompenses per als actes que ho mereixen.

f) Informacions, peticions i vies de queixa.

g) Prestacions dels centres.

h) Organització dels centres, funcions de cada un dels
professionals i dels equips.
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Article 93. Potestat disciplinària.

1. L*exercici de la potestat disciplinària amb els menors
sotmesos a mesures judicials s*ha de dur a terme d*acord amb els
principis i garanties que reconeix la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.

2. La responsabilitat disciplinària dels menors per la
comissió de conductes tipificades en aquesta Llei com a faltes
disciplinàries, només poden exigir-la els òrgans autoritzats en el
reglament de règim interior i mitjançant el procediment establert
en aquest reglament

Article 94. Classificació de les faltes.

1. Les faltes es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

2. Les faltes lleus prescriuen als dos mesos; les greus als
tres mesos; i les molt greus, als quatre mesos.

3. Són faltes lleus:   

a) Faltar al respecte a qualsevol persona del centre.

b) Faltar al respecte, fora del centre, a un company
d*internament o a qualsevol treballador del centre que es trobi en
l*exercici o en ocasió del seu càrrec.

c) Fer ús abusiu i perjudicial d*objectes i substàncies no
prohibides per les normes de règim intern del centre.

d) Causar danys de quantia elevada a les dependències,
materials i efectes del centre o pertinences d*altres per falta de
cura o de diligència en la seva utilització.

4. Són faltes greus:

a) Insultar o faltar greument al respecte a qualsevol
persona del centre.

b) Insultar o faltar greument al respecte, fora del centre,
a un company d*internament o a qualsevol treballador del centre
que es trobi en l*exercici o en ocasió del seu càrrec 
 

c) Instigar altres menors internats a motins,
insubordiancions o desordres col•lectius, sense aconseguir que
aquests els secundin.

d) No retornar al centre, sense causa justificada, el dia i
l*hora establerts després d*una sortida temporal autoritzada.

e) Intentar de forma manifesta i clara la fuga del centre.

f) Desobeir les ordres rebudes del personal treballador
del centre en l*exercici legítim de les seves atribucions o resistir-
se passivament a complir-les.

g) Inutilitzar deliberadament les dependències, materials
o efectes del centre o les pertinences d*altres persones i causes en
els mateixos danys d*escassa quantia.

h) Causar danys de quantia elevada per temeritat en la
utilització de les dependències, materials o efectes del centre o
pertinences d*altres persones.

i) Introduir o posseir en el centre objectes o substàncies
que estiguin prohibides per les normes de règim interior del
centre.

j) Consumir en el centre substàncies que estiguin
prohibides per les normes de règim interior.

k) Haver estat sancionat per la comissió de cinc faltes
lleus durant el mateix període d*internament en el centre, si aquest
és inferior a un any, o durant el darrer any, si el període
d*internament és superior. 

5. Són faltes molt greus:

a) Agredir, amenaçar o coaccionar a qualsevol persona del
centre.

b) Agredir, amenaçar o coaccionar fora del centre a un
company d*internament o a qualsevol treballador del centre que es
trobi en l*exercici o en ocasió del seu càrrec.

c) Participar en motins, insubordinacions o desordres
col•lectius o haver instigat a realitzar-los en el cas que s*hagin
produït.

d) Facilitar o consumar la fuga del centre.

e) Resistir-se de manera activa i greu al compliment de les
ordres del personal treballador del centre en l*exercici legítim de les
seves atribucions.

f) Inutilitzar deliberadament les dependències, materials
o efectes del centre o les pertinences d*altres persones i causar-hi
danys de quantia elevada.

g) Sostreure materials o efectes del centre o pertinences
d*altres persones.

h) Introduir, posseir o consumir en el centre drogues
tòxiques, substàncies psicotròpiques o estupefaents.

i) Haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus
durant el mateix període d*internament en el centre, si aquest és
inferior a un any, o durant el darrer any, si el període d*internament
és superior.  

Article 95. Sancions.

1. Les sancions que poden imposar-se són:

a) Amonestació.

b) Privació d*assistir a totes o a determinades activitats
recreatives programades en l*horari diari del centre, per un període
de temps no superior a set dies.

c) Privació de les sortides de caràcter recreatiu,
programades pel centre, per un període no superior a un mes.

d) Privació dels permisos de sortida de cap de setmana,
consecutius o alternatius, fins a quatre com a màxim.

e) Aïllament del menor, que no pot excedir de cinc dies.

2. Cap sanció no pot implicar mai, de manera directa o
indirecta, càstigs corporals, privació d*alimentació, privació del dret
de visita de les seves famílies, privació del dret a l*educació i, en el
cas de l*educació obligatòria, del dret d*assistència a l*escola, ni pot
atemptar contra la dignitat del menor. 

3. Les conductes irregulars dels menors que no siguin
constitutives de faltes disciplinàries poden ser corregides pel
personal de l*equip educatiu del centre, mitjançant els mètodes
oportuns que han de ser ponderats, educatius i no privatius o lesius
dels drets fonamentals dels menors. En tot cas, aquests mètodes no
poden tenir la gravetat de les sancions tipificades en aquesta Llei.

4. De l*inici i resultat del procediment sancionador per
faltes greus i molt greus, se n*entregarà comunicació al jutjat de
menors. 
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Títol V.
De les relacions entre les diverses administracions públiques  
Article 96. Competències del Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Correspon al Govern de la Comunitat la planificació,
ordenació, coordinació i inspecció de les actuacions
desenvolupades per les diverses administracions públiques que
afectin a menors d*edat, dins de l*àmbit territorial de les Illes
Balears.

Igualment, el Govern de la Comunitat realitzarà i
coordinarà els estudis, investigacions i estadístiques que sobre la
matèria calgui dur a terme.

En tot cas, el Govern de la Comunitat és el titular de les
competències de protecció jurídica de menors i de justícia juvenil.

Article 97. Competències dels Ajuntaments.

Els ajuntaments s*hauran de dotar dels serveis socials
generals i específics compresos a la Llei 9/1987, d*Acció Social,
que afectin a menors i, especialment, atendre les situacions de risc
en les que pugui trobar-se.

Article 98. Competències dels Consells Insulars.

Els Consells Insulars vetllaran perquè els serveis que en
funció de la seva naturalesa tenguin caràcter supramunicipal es
posin en funcionament. De la mateixa manera, es faran càrrec de
l*atenció terapèutica que requereixin els menors i de tramitar i
concedir les prestacions econòmiques que precisin en situacions
d*extrema necessitat o aquelles en les que els menors no tenguin
cobertes les seves necessitats bàsiques.

Article 99. Oficina de Defensa dels Drets del Menor.

En l*àmbit de les competències del Govern de la
Comunitat es crearà per mitjà de la corresponent norma
reglamentària i amb la finalitat de coordinar l*actuació de les
diverses administracions, una Oficina de Defensa dels Drets del
Menor dependent de la Conselleria que tengui la competència
anomenada genèricament de menors.

Article 100. Comissions.
    

Per a la coordinació entre les distintes administracions, el
Govern de la Comunitat podrà crear les comissions que consideri
oportunes, per via reglamentària, en les que obligatòriament hi
hauran de ser presents els Consells Insulars.

Article 101. Inspecció.

El Govern de la Comunitat, dins de la seva funció
inspectora, podrà instar les diverses administracions perquè
compleixin amb les obligacions derivades de les seves competències
i en conseqüència disposin les actuacions necessàries per tal de dur-
les a terme.

Article 102. Integració i col•laboració de l*Administració Central.

El Govern de la Comunitat podrà crear els mecanismes
necessaris per integrar en la protecció i foment dels drets dels
menors a d*altres entitats públiques o privades, amb especial
referència a l*administració de l*Estat.

Títol VI. Infraccions i sancions.

Capítol I. Infraccions.

Article 103. Infraccions Administratives i subjectes responsables.

1. Són infraccions administratives a aquesta Llei, les
accions i omissions de les persones responsables que figuren
tipificades en el present capítol.

2. Són responsables de les infraccions administratives a les
que es refereix l*apartat anterior les persones físiques i/o jurídiques
a les que siguin imputables les accions o omissions constitutives
d*infraccions tipificades en la present Llei.

Article 104. Infraccions lleus.

Són infraccions lleus:

1. Incomplir la normativa aplicable en l*àmbit dels drets
dels menors al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears si no se*n  derivassin perjudicis sensibles.

2. L*omissió de la gestió de plaça escolar per a un menor
en període d*escolarització obligatòria per part dels pares, tutors o
guardadors, sempre que no se*n derivin perjudicis sensibles per als
menors.

3. No procurar l*assistència al centre escolar d*un menor
en període d*escolarització obligatòria, disposant de plaça i sense
causes que ho justifiqui, per part dels pares, tutors o guardadors.

4. Deixar de facilitar per part dels titulars de centres o
serveis, el tractament i l*atenció que d*acord amb la finalitat dels
mateixos corresponguin a les necessitats dels menors, sempre que
no se*n derivin perjudicis sensibles per a aquests.
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Article 105. Infraccions greus.

Són infraccions greus:

1. La reincidència en les infraccions lleus.

2. Les accions o omissions previstes a l*article anterior
sempre que l*incompliment o els perjudicis fossin sensibles i
greus.

3. No notificar a les autoritats competents la possible
situació de desemparament en què pogués trobar-se un menor.

4. L*incompliment dels acords i resolucions de l*Entitat
Pública competent en matèria de menors.

5. L*omissió de la gestió de plaça escolar per a un menor
en període d*escolarització obligatòria, per part dels pares, tutors
o guardadors quan se*n derivin perjudicis sensibles o greus per al
menor.

6. Impedir l*assistència al centre escolar d*un menor en
període d*escolarització obligatòria, disposant de plaça i sense
causa que ho justifiqui, per part dels pares, tutors o guardadors.

7. L*entrada de menors a establiments o espectacles
públics als quals fa referència l*article 32. La responsabilitat
correspondrà als titulars de l*establiment en els que es desenvolupi
l*esmentada activitat.

8. La venda de productes mencionats a l*article 38. La
responsabilitat correspondrà als titulars de l*establiment.

9. La venda de publicacions recollides a l*article 28, així
com la venda o lloguer, difusió o projecció dels mitjans
audiovisuals als quals es refereix el mateix article. La
responsabilitat correspondrà als titulars de l*establiment, o quan
no n*hi hagi, a les persones físiques infractores.

10. L*emissió o programació que no s*ajusti a les regles
contingudes als articles 29 i 30. La responsabilitat correspondrà
als mitjans de comunicació infractors.

11. L*emissió o difusió publicitària que conculqui
l*establert a l*article 33 o 34. La responsabilitat correspondrà als
mitjans que ho emetin o difonguin.

12. La utilització de menors dins publicitat contrària als
termes de l*article 35. La responsabilitat correspondrà a
l*anunciant i als mitjans que ho emetin o difonguin.

13. L*incompliment de les obligacions contingudes a
l*article 37, per part de les entitats fabricants o venedores. La
responsabilitat correspondrà a dites entitats.

14. Procedir a l*obertura o tancament d*un Centre o
Servei per part de les Entitats Titulars dels mateixos, sense haver
obtingut les autoritzacions administratives pertinents.

15. Incomplir l*obligació d*inscripció en el Registre
d*Entitats d*Acció Social per part dels que hi estiguin obligats.

16. Incomplir la regulació específica establerta o que es
pugui establir per a cada tipus de Centre o Servei, per part de les
Entitats Titulars dels mateixos.

17. Incomplir el deure de confidencialitat i silenci respecte
a les dades personals dels menors, per part dels professionals que
intervenguin en la seva protecció.

18. No facilitar per part dels titulars dels Centres o
Serveis, el tractament i l*atenció que d*acord amb la finalitat dels
mateixos, corresponguin a les necessitats del menor.

19. L*excés en les mesures correctores a menors sotmesos
a mesures judicials, o limitació dels seus drets més enllà de
l*establert en les pròpies decisions judicials, efectuades pels titulars
o treballadors dels Centres o Serveis.

20. Emparar o exercir pràctiques lucratives en els Centres
o Serveis definits com a sense afany de lucre, per part dels titulars
dels mateixos.

21. Impedir, obstruir o dificultar de qualsevol forma
l*exercici de les funcions d*inspecció i seguiment del Centre o
Servei que correspongui al personal de l*Administració Pública.

22. Aplicar per part dels titulars dels Centres o Serveis les
ajudes i subvencions públiques a finalitats diferents d*aquelles per
les que hagin estat atorgades, quan d*aquesta desviació no se*n
derivin responsabilitats penals.

23. Percebre o admetre per part dels titulars dels Centres
o Serveis, quanties econòmiques procedents dels menors, els seus
familiars, tutors o guardadors que no estiguin autoritzades per
l*Administració, quan aquells hi estiguin concertats.

Article 106. Infraccions molt greus.

Són infraccions molt greus:

1. La reincidència en les infraccions greus.

2. Les recollides a l*article anterior si d*elles es desprenen
danys d*impossible o difícil reparació pel que fa als drets dels
menors.

Capítol II. 
Sancions.

Article 107. Sancions.

Les infraccions establertes als articles anteriors seran
sancionades de la forma següent:

a) Infraccions lleus: amonestació per escrit o multa fins a
les 500.000 Pta.

b) Infraccions greus: seran sancionades amb multes de
500.001 Pta a 5.000.000 Pta.

c) Infraccions molt greus: seran sancionades amb multes
de 5.000.001 Pta fins als 100.000.000 de Pta.

Article 108. Altres sancions.

 Quant a les infraccions greus i molt greus, podran
acumular-se com a sancions:

A) Quan resultin responsables de les infraccions Centres
o Serveis d*atenció a menors:

1. La impossibilitat de rebre finançament públic d*acord
amb la normativa autonòmica en la matèria.

2. El tancament temporal total o parcial del Centre o
Servei, per un temps màxim d*un any.

3. El tancament definitiu, total o parcial, del Centre o
Servei.

4. La suspensió per un any de l*habilitació que, si és el cas,
hagués obtingut.
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5. La impossibilitat d*obtenir o renovar l*habilitació com
a Entitat Col•laboradora.  

B) Quan resulti responsable de la infracció algun mitjà
de comunicació social:

1. La difusió pública per part del propi mitjà de la sanció
imposada en les condicions que fixi l*autoritat sancionadora.

Article 109. Reincidència.

Es considera reincidència quan el responsable de la
infracció hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma per haver
comès una altra infracció de la mateixa naturalesa en el terme
d*un any si es tracta de faltes lleus, tres anys per les greus i cinc
anys per les molt greus, comptant des de la notificació de
cadascuna.

Capítol III.
 Procediment sancionador.

Article 110. Incoació.

L*òrgan competent per a la incoació i tramitació dels
expedients sancionadors derivats de la comissió d*infraccions
administratives tipificades en aquesta Llei és l*Oficina de Defensa
dels Drets del Menor.

Article 111. Procediment.

El procediment serà l*establert per la normativa
autonòmica vigent en matèria de procediment sancionador. 

Article 112. Resolució.

Seran competents per a la resolució i imposició de les
sancions a què es refereix la present Llei:

a) Per a les sancions lleus, el director general competent
en la matèria de menors.

b) Per a les sancions greus o molt greus, el conseller
competent en la matèria de menors.

Article 113. Altres responsabilitats.

Si arran de la resolució d*un procediment sancionador es
derivassin responsabilitats administratives o d*una altra índole per
als pares, tutors o guardadors, es posarà en coneixement del
Ministeri Fiscal, als efectes de depurar possibles responsabilitats
civils o penals.

Article 114. Publicitat de les sancions.

En cas d*infraccions greus o molt greus, l*autoritat que
resol l*expedient pot acordar, per raons d*exemplaritat i en previsió
de futures conductes infractores, la publicació en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les sancions greus
o molt greus imposades, una vegada que hagin esdevingut fermes
en la via administrativa. Aquesta publicitat ha de fer referència dels
noms o llinatges, la denominació o raó social de les persones
físiques o jurídiques responsables i la classe o naturalesa de les
infraccions.

Article 115. Recursos.

Contra les resolucions fermes en els procediments
sancionadors es podran interposar els recursos administratius i
jurisdiccionals que legalment s*escaiguin.

Article 116. Destinació de les sancions.

Els ingressos derivats de la imposició de les sancions
establertes a la present Llei hauran de ser destinats, per les
administracions públiques actuants, a l*atenció i a la protecció dels
menors, en l*àmbit de les seves competències.

Article 117. Prescripció de les infraccions.

Les infraccions tipificades en la present Llei prescriuen al
cap d*un any les lleus, als tres anys les greus i als cinc les molt
greus, comptant des de la data de comissió de la infracció, si abans
de transcorregut aquest termini no s*hagués notificat a l*interessat
la incoació de l*expedient sancionador.

Títol VII.
 Dels registres.

Article 118. Registres de Tuteles i Guardes.   

1. L*Administració Autonòmica crearà un Registre de
Tuteles i un Registre de Guardes, on hauran de ser inscrits tots els
menors, la tutela o guarda dels quals sigui constituïda per l*Entitat
Pública competent.

2. Així mateix, es crearà un Registre de persones que
hagin sol•licitat acolliments o adopcions, en el que s*inscriuran, a
més els acolliments i adopcions proposades i realitzades.

3. Es crea un Registre per a la inscripció de tots els
certificats d*idoneïtat per a l*adopció internacional. S*hi farà
referència de les adopcions en altres països, tramitades per l*Entitat
Pública competent o per les Entitats Col•laboradores legalment
habilitades a aquest efecte.

4. L*organització i funcionament d*aquests registres es
regularan reglamentàriament, havent de restar garantits el dret a la
intimitat i el deure de reserva respecte de les inscripcions i el lliure
accés del Ministeri Fiscal.

Article 119. Registre de les Entitats Col•laboradores.

1. El registre d*Entitats Col•laboradores és públic. Hi
hauran d*estar inscrites totes les que hagin estat habilitades per
l*administració autonòmica.

2. En el Registre hi constaran: denominació, domicili
social, composició dels òrgans directius, estatuts, data i contingut de
la seva habilitació així com la ubicació dels seus centres i serveis en
el territori de la Comunitat Autònoma. Les modificacions que es
produeixin en aquestes dades, seran objecte obligatòriament del
corresponent assentament.

3. La Conselleria competent regularà reglamentàriament
l*organització i funcionament del registre d*Entitats
Col•laboradores.
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Disposició addicional.

Atesa l*especificitat dels centres i programes de menors,
la distribució d*horaris i activitats del personal adscrit als mateixos
s*adaptarà a la present Llei i a la normativa que la desenvolupi,
sense perjudici del compliment de les normes laborals vigents. 

Disposició transitòria primera.

L*efectivitat dels mandats de la present Llei queda
supeditada a la transferència dels mitjans materials i personals
necessaris pel que fa a les matèries que encara no siguin
competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició transitòria segona.

Per als exercicis pressupostaris afectats pel Pla integral
d*atenció al menor en risc, s*habilitaran les partides
extraordinàries que siguin convenients per a la seva efectiva
posada en marxa.

Disposició derogatòria primera.

Queden derogades les Lleis 6/1995, de 21 de març,
d*actuació de la Comunitat autònoma de les Illes Balears quant a
l*aplicació de les mesures judicials sobre menors infractors, i la
Llei 7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció dels menors
desemparats.

Disposició derogatòria segona.

Queden derogades totes les disposicions d*igual o
inferior rang que s*oposin al que disposa la present Llei.

Disposició final primera.

S*autoritza el Govern de la Comunitat a desenvolupar
reglamentàriament la present Llei.

Disposició final segona.

La present Llei entrarà en vigor l*endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.             

Palma, 7 de febrer de 1997
El conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Diez.
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
19 de març del 1997, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament del
Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm. 1682/97,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a protecció del
litoral de les Illes Balears.

Palma, a 19 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
Exposició de Motius

El doble fenomen de destrucció i privatització del litoral
a les Illes Balears, que amenaça en estendre's a tota la seva longitud,
exigeix adoptar, amb urgència, mesures de protecció que es marquin
com a objectius la defensa del seu equilibri ecològic i la conservació
dels seus valors i virtualitats naturals i culturals, l'aprofitament
racional dels seus recursos, la garantia del seu ús i fruïment per tots
els ciutadans, i emprendre les mesures de restauració escaients.

La concurrència d'una gran pressió d'usos turístics i
residencials i la manca d'una protecció suficient pels planejaments
urbanístics municipals, fan que el litoral balear i les àrees
confrontants, estiguin subjectes a un greu i progressiu deteriorament
que cal aturar des d'ara per evitar, o reconduir, alteracions
irreversibles del seu equilibri.

Urgeix, doncs, una regulació urbanística que protegeixi el
sòl que confronta al domini públic litoral, car es tracta de terrenys
amb un valor paisatgístic i ecològic del tot insubstituïbles, l'interès
dels quals supera l'àmbit estrictament municipal; sense perjudici de
la posterior regulació d'altres aspectes importants que afecten la
costa i el litoral balear.

L'article 30 de la Llei 22/88, de 28 de juliol, de costes,
estableix que l'ordenació territorial i urbanística sobre terrenys
inclosos en la zona d'influència, l'amplària de la qual es determinarà
en els instruments urbanístics, però que serà, com a mínim, de 500
metres a partir del límit interior de la ribera del mar, haurà de
respectar una sèrie de criteris de protecció del domini públic
marítimo-terrestre.

L'article 27 de l'Estatut d'Autonomia atribueix al
Parlament l'exercici de la potestat legislativa en les matèries de la
seva competència. L'article 10 del mateix Estatut atorga a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva
en matèria d'ordenació del territori, inclòs el litoral; mentre que
l'article 11 estableix que li correspon el desenvolupament legislatiu
sobre espais naturals, ecologia i normes addicionals de protecció del
medi ambient.

Per tot això, la present llei estableix el règim urbanístic
dels terrenys que comprenen una franja de 500 metres des de la
zona del límit interior de la ribera del mar cap a l'interior, de tot el
territori litoral de la Comunitat Autònoma, per tal de preservar-los
del procés urbanitzador, sense perjudici de l'existència d'una
normativa que li atorgui major protecció.
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Article primer. Objecte

La present llei té per objecte definir el règim urbanístic
del litoral de les Illes Balears per tal de procedir a la protecció dels
valors i virtualitats naturals, paisatgístics i culturals, l'aprofitament
racional del sòl per a la garantia del seu fruïment per tots els
ciutadans i establir les mesures i condicions d'ordenació territorial
i urbanística precises per a la seva preservació del
desenvolupament urbanitzador.

Article 2.- Àmbit d'aplicació

1.- Les prescripcions de la Llei s'aplicaran a un franja de
500 metres a partir del límit interior de la ribera del mar.

2.- Això no obstant, en quedà exclòs el sòl urbà, així
com el sòl urbanitzable, sempre que compti amb un projecte
d'urbanització definitivament aprovat i del qual no se n'hagi
declarat la caducitat.

Article 3.- Règim urbanístic

1.- Els terrenys afectats per la present llei quedaran
classificats com a sòl no urbanitzable d'especial protecció.

2.- Quedaran sense efecte els planejaments disconformes
amb l'esmentada classificació.

3.- El règim urbanístic específic dels terrenys objecte de
protecció seran els que prevegin els planejaments municipals, els
quals recolliran, en tot cas, la prohibició de qualsevol construcció
o instal•lació de nova planta, tret que hagi estat declarada d'utilitat
pública. Això no obstant, si el planejament municipal no disposa
una major protecció, es podran autoritzar millores o restauracions
en els edificis ja existents, però només amb finalitats d'adequació
al paisatge o per satisfer necessitats d'higiene i sempre que no
hagin estat edificats en contra del planejament urbanístic vigent en
el moment de ser construïts.

Article 4.- Adaptació als planejaments

Tots els instruments d'ordenació territorial i de
planejament urbanístic que es redactin, revisin o modifiquin a
partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, hauran d'adaptar-s'hi i
respectar les mesures de protecció que, amb caràcter de mínimes,
s'hi preveuen respecte dels terrenys afectats, sense perjudici de
l'aplicació directa de les normes contingudes en la llei mentre no
s'hagi procedit a l'adaptació dels planejaments.

Disposició final

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Palma, 12 de març del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1466/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CAIB, relativa a política de residus sòlids a l'illa de
Formentera. (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1558/97, del Grup Parlamentari Mixt, al Govern
de la CAIB , relativa a viatge oficial del President del Govern al
Carib i als E.U.A. (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1675/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CAIB , relativa a criteris i intencions del Govern sobre
instal•lació d'empreses de les Illes Balears al Carib. (Mesa de 19 de
març del 1997).

 RGE núm. 1685/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CAIB , relativa a política sanitària del Govern
relativa a assumptes de salut mental. (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1689/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CAIB , relativa a política referent a Residències de la
Tercera Edat. (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1712/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CAIB , relativa a gestions fetes per a la construcció de
la Biblioteca Pública de Mallorca al Casal de Can Salas. (Mesa de
19 de març del 1997).

 RGE núm. 1713/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CAIB , relativa a política esportiva. (Mesa de 19 de
març del 1997).

Palma, a 19 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

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la al Govern de la Comunitat Autònoma sobre:

Política de residus sòlids a l'illa de Formentera.

La gestió dels residus sòlids urbans es un problema que
pren major importància a l'illa de Formentera, donat que la limitació
del territori redueix el ventall de possibilitats a l'hora de trobar la
sol•lució més adient.

Aquesta problemàtica segueix sense resoldre's per part del
Govern Balear, tan es així que set anys després de l'aprovació dels
Criteris Generals, encara no ha estat aprovat el Pla Director per a la
Gestió dels Residus Sòlids Urbans a Formentera.

Es per tot això que el Grup Parlamentari Socialista
interpel•la al Govern sobre la política de gestió dels residus sòlids
urbans a l'illa de Formentera.

Palma, a 4 de març del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveu l'article 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt Interpel•la al Govern de la Comunitat
Autònoma sobre:

Viatge oficial del President del Govern al carib i als
E.U.A..

Una vegada finalitzada la visita oficial del President del
Govern a la República Dominicana, el Grup Parlamentari Mixt
interpel•la al Govern per tal de conèixer l'abast d'aquest viatge, els
criteris que s'han seguit per seleccionar a la delegació que ha
acompanyat al President del Govern i les garanties de tipus
ecològic, democràtic i de protecció social que ha ofert a la
ciutadania local i al Govern Dominicà.

Eivissa, a 6 de març del 1997.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la al Govern de la Comunitat Autònoma sobre:

Criteris i intencions del Govern sobre instal•lació
d'empreses de les Illes Balears al Carib.

Recentment, el Govern ha fet manifestacions estimulant
la instal•lació d'empreses de les Illes Balears a la zona del Carib.
Aquestes manifestacions han produït estranyesa i preocupació
entre treballadors, empresaris i altres sectors de l'opinió pública,
per la qual cosa el Grup Parlamentari Socialista interpel•la al
Govern sobre:

Criteris i intencions del Govern sobre instal•lació
d'empreses de les Illes Balears al Carib.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveu l'article 149 i següents del

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

Política sanitària del Govern relativa a assumptes de
salut mental.

Motius: Mancances d'aquestes polítiques de salut mental
per part de la Conselleria de Sanitat.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la al Govern de la Comunitat Autònoma sobre:

Política referent a Residències de la Tercera Edat.

El progressiu envelliment de la població de les Illes
Balears, combinat amb l'increment de l'esperança de vida, la
davallada de la natalitat i la crisi de model familiar tradicional,
configura una problemàtica de gran abast que exigeix una
ponderada política per fer front a una problemàtica cada vegada més
complexa. El Pla Gerontològic de les Illes Balears haurà de ser
l'eina de coordinació institucional, planificació de recursos i
programació d'actuacions en matèria de la denominada Tercera
Edat.

Una de les problemàtiques més difícils del sector de la
Tercera Edat és el relatiu a les Residències o solucions
complementàries o alternatives com puguin ser els habitatges
tutelats, els centres de dia, les ajudes a domicili o altres. És per això
que cal conèixer quines actuacions ha duit a terme, o té
programades per al futur, el Govern Balear. La transferència de
l'Institut de Serveis Socials (INSERSO), la transformació de l'antic
INSERSO en l'Institut Balear d'Afers Socials, (IBAS), la negativa
a transferir part o tots els serveis de l'extingit INSERSO als Consells
Insulars... exigeixen que es debati en profunditat la qüestió de quina
política es du a terme o es pensa realitzar en el futur a les Illes
Balears en relació a les residències de la Tercera Edat.

És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista
interpel•la al Govern sobre: Política referent a Residències de la
Tercera Edat.

Palma, a 13 de març del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la al Govern de la Comunitat Autònoma sobre:

Les gestions fetes per a la construcció de la Biblioteca
Pública de Mallorca al Casal de Can Salas de Palma.

Palma, a 14 de març del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la al Govern de la Comunitat Autònoma sobre:

Política esportiva.

Un cop transferides les competències en matèria esportiva
als Consells Insulars, l'espai d'actuació que resta al Govern Balear
és l'interinsular.
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Fins ara, per part del Govern Balear, no s'ha fet cap
exposició de l'orientació política que es seguirà en matèria
esportiva, més enllà de simples esdeveniments particulars, pel que
a fi de conèixer la línia d'actuació prevista pel Govern, el Grup
Parlamentari Socialista interpel•la al Govern sobre:

Criteris generals d'orientació i desenvolupament de la
política esportiva.

Palma, a 14 de març del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1460/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pis tutelar per a
malalts psiquiàtrics a Ciutadella (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1463/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxes
elèctriques paralitzades a Eivissa i Formentera (Mesa de 19 de
març del 1997).

 RGE núm. 1464/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya publicitària "Produir" (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1555/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a expedient companyia Iscomar (Mesa de 19 de
març del 1997).

 RGE núm. 1623/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'actuació i necessitats de personal de l'Ibanat (Mesa de 19 de març
del 1997).

 RGE núm. 1625/97, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero
i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a la
biblioteca pública de Maó (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1626/97, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero
i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a entitats
esportives (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1627/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya "La qualitat obre fronteres" (Mesa de 19 de març del
1997).

 RGE núm. 1628/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
memòria del compliment dels acords entre el Govern balear i KJSI,
S.A. (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1629/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'inversió entre el Govern balear i KJSI (Mesa de 19 de març del
1997).

 RGE núm. 1634/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
europeu pel Parc Bit (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1658/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a regeneració de platges (Mesa de 19 de març del
1997).

 RGE núm. 1674/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges
subvencionats al Carib de persones de la tercera edat (Mesa de 19 de
març del 1997).

 RGE núm. 1681/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a comerç
just i solidari (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1694/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a procés de redacció dels plans especials de les àrees
naturals d'especial interès a l'illa de Menorca (Mesa de 19 de març
del 1997).

 RGE núm. 1714/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quan té previst
la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria presentar el Pla de
pesca (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1715/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb
l'Institut de Crèdit Oficial (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1757/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a fira de
turisme ITB de Berlín (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1762/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
delegacions de Trasmediterrània a Eivissa i Menorca (Mesa de 19 de
març del 1997).

 RGE núm. 1777/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Pla de promoció del voluntariat de la CAIB (Mesa de 19 de
març del 1997).

Palma, a 19 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.

Quins passos ha fet la Conselleria de Sanitat per tal d'obrir
un pis tutelar per a malalts psiquiàtrics a Ciutadella?

Palma, a 4 de març del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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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.

Quines són les xarxes elèctriques de les quals n'ha estat
paralitzada l'autorització pel fet que poden tenir incidència al
desenvolupament del Pla energètic o tenen incompliments
mediambientals a Eivissa i Formentera?

Palma, a 4 de març del 1997.
El diputat:
Vicent Tur 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 escrita.

A quins diaris, quants dies, i quin cost ha tengut la
campanya publicitària "Produir"?

Palma, a 4 de març del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

Les organitzacions sindicals han acusat la naviliera
Iscomar d'haver actuat fraudulentament en els lloguers de vaixells
propis a altres empreses presumptament instrumentals per després
tornar-los a llogar.

Ha adoptat, o pensa adoptar, l'autoritat laboral alguna
mesura d'inspecció o investigació d'aquestes acusacions, en relació
amb l'expedient presentat per Iscomar? En cas afirmatiu, quin ha
estat el resultat?

Ha duit a terme l'autoritat competent alguna investigació
sobre les condicions en què es realitza la cobertura de les línies de
les quals és concessionària l'empresa Iscomar?

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

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.

Té plantejades la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació
del Territori i Litoral les línies d'actuació i les corresponents
necessitats de personal de l'Ibanat, després d'anunciar en el debat de
pressupostos de la Comunitat Autònoma la dissolució de Sefobasa
i la creació d'aquest institut?

Palma, a 10 de març del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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.

Quines despeses i en quins conceptes ha fet la CAIB en la
Biblioteca Pública de Maó els anys 93, 94, 95 i 96?

Palma, a 7 de març del 1997.
El diputat:
Javier Tejero i Isla.

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.

Quines ajudes han rebut de la CAIB els anys 93, 94, 95 i
96 les entitats o clubs que juguen a la  LEB, o qualsevol altre esport,
especificant: concepte, entitat o club, conselleria o empresa pública?

Palma, a 7 de març del 1997.
El diputat:
Javier Tejero i Isla.

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.

Amb quins mitjans, amb freqüència, i amb quin cost s'ha
fet la campanya institucional "La qualitat obre fronteres"?

Palma, a 7 de març del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Ha presentat l'empresa KJSI, S.A. de Maó qualque
memòria avaluant i detallant el compliment dels acords del
conveni signat entre el Govern balear i aquesta empresa amb data
22.01.96?

Palma, a 7 de març del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

Disposa el Govern balear dels projectes d'inversió a què
es refereix el punt tercer dels acords signats entre el Govern i
l'empresa KJSI, S.A. de Maó amb data 22.01.96?

Palma, a 7 de març del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha concedit la Comissió Europea algun finançament pel
projecte de Parc Bit?

Per quina actuació, amb quin pressupost total i amb quin
cofinançament europeu?

A efectes de finançament ha inclòs la Comissió Europea
en zona d'objectiu 2 el Parc Bit?

Palma, a 11 de març del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 escrita.

Quants metres cúbics d'arena ha encarregat i en quines
zones de les costes de les Illes Balears pensa dipositar el Govern
aquesta arena durant l'any 1997, en el procés d'allò que en diuen
"regeneració de platges"?

Palma, a 12 de març del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 escrita.

Quin és el projecte del Govern en relació a viatges
subvencionats al Carib de persones de la tercera edat residents a les
Illes Balears?

Ha decidit el Govern posar en marxa un programa
vacacional al Carib per a persones de la tercera edat residents a les
Illes Balears amb subvenció de la Comunitat?

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

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.

Quines accions ha fet el Govern per promoure el comerç
just i solidari?

Palma, a 12 de març del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Ateses les informacions que indiquen que els equips
tècnics encarregats de la redacció de la proposta de Pla especial per
les àrees naturals d'especial interès de l'illa de Menorca ja han
conclòs els seus treballs i que aquests han estat lliurats a la
conselleria competent en la matèria; atesa també la referència de la
societat Pont de n'Ali a l'aprovació inicial del Pla especial Me 13 en
l'expediente de sol•licitud d'interès social per la prestació de serveis
turístics a cala Mitjana:

1.- Han conclòs els equips tècnics la redacció d'algun dels
plans especials per a les àrees naturals d'especial interès declarades
a Menorca?

2.- S'ha aprovat inicialment el Pla especial de l'àrea natural
d'especial interès Me 13? En cas afirmatiu, en quin òrgan de decisió
i en quina data s'ha produït aquesta aprovació inicial?

3.- Quina tramitació es preveu per a l'aprovació inicial i
definitiva d'aquests instruments de planejament i ordenació?
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4.- Quina participació ha tingut, tindrà, o creu el Govern
que hauria de tenir el Consell Insular de Menorca en la tramitació
d'aquests plans especials?

Palma, a 7 de març del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quant té previst la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria presentar el Pla de pesca?

Palma, a 13 de març del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera..

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

Ha signat el Govern de la Comunitat qualque convenir
amb l'Institut de Crèdit Oficial, i amb quins objectius?

Palma, a 14 de març del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

Quantes persones varen viatjar a Berlín amb motiu de la
fira ITB amb les despeses a càrrec del Govern de les Illes Balears?

Quants representants de mitjans de comunicació varen
assistir a la fira ITB amb les seves despeses a càrrec del Govern?

Quin ha estat per al Govern el cost total i detallat per
conceptes de l'assistència i participació a la ITB?

Palma, a 17 de març 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.

El Parlament de les Illes Balears va aprovar el 27 de
novembre del 1996 la següent resolució derivada d'una proposició
no de llei presentada pel PSM:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
perquè, en cas de procedir a la privatització de la companyia
Trasmediterrània, s'introdueixin, entre les condicions de compra, les
garanties necessàries a fi de garantir als treballadors actuals de
l'empresa el manteniment dels seus llocs de feina".

Atès que acaba d'anunciar-se que el 31 de març d'enguany
Trasmediterrània tancarà la seva delegació al port de Maó i que a
partir d'aquesta data les activitats de consignació de passatgers i
mercaderies les durà a terme una agència privada de transport.

Atès que aquest fet significarà la pèrdua de la totalitat dels
llocs de feina actualment existents.

Ha duit a terme el Govern de les Illes Balears alguna
actuació tendent a procurar el manteniment de les delegacions de
Menorca i Eivissa que Trasmediterrània pensa tancar?

Ha mantingut el Govern algun tipus de negociació amb el
Govern de l'Estat per tal de procurar el manteniment dels llocs de
feina actualment existents a les delegacions de Trasmediterrània a
Menorca i Eivissa, en el sentit de la resolució aprovada pel
Parlament de les Illes Balears?

Palma, a 17 de març 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.

Atès que el BOCAIB de dia 21.01.97 publica les bases del
concurs per a la realització d'una campanya publicitària per
promoure el Pla de promoció del voluntariat en la CAIB:

Formulam les preguntes següents:

 1.- Quins pressuposts de despeses, i a càrrec de quines
partides pressupostàries del 1997, s'ha previst per la realització del
Pla de promoció del voluntariat en la CAIB?

2.- Quin calendari es preveu per a la realització d'aquest
pla del voluntariat? Quins són els seus objectius?

3.- A quines organitzacions no governamentals de
voluntariat social s'ha consultat a l'hora de dissenyar el Pla de
promoció del voluntariat en la CAIB?

Palma, a 18 de març del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1465/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motius institucionals per realitzar la campanya publicitària
"Produir" (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1556/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol , del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a indemnitzacions túnel de Sóller" (Mesa de
19 de març del 1997).

 RGE núm. 1557/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol , del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a documentació relativa a contractacions
(Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1593/97, 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 19 de març
del 1997).

 RGE núm. 1596/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
adquisició de finques mallorquines per comunitaris (Mesa de 19 de
març del 1997).

 RGE núm. 1597/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inversions d'empresaris de les Balears a l'exterior (Mesa de 19 de
març del 1997).

 RGE núm. 1598/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inversions econòmiques a l'exterior (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1602/97, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a Comissió Interdepartamental de la Dona
(Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1622/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció
integral de ses Salines d'Eivissa i Formentera (Mesa de 19 de març
del 1997).

 RGE núm. 1624/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desviament del
torrent de sa Cabana (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1631/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius de la
campanya publicitària "La qualitat obre fronteres" (Mesa de 19 de
març del 1997).

 RGE núm. 1632/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seu del Centre
Balear de Cuba (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1654/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
protecció de ses Salines d'Eivissa i Formentera (Mesa de 19 de març
del 1997).

 RGE núm. 1655/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
domini propi de les Illes Balears a Internet (Mesa de 19 de març del
1997).

 RGE núm. 1659/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a actes per a la celebració de l'any europeu de l'educació
permanent a les Illes Balears (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1660/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajudes econòmiques a les escoles i associacions d'educació
permanent d'adults de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per
l'any 1997 (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1661/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a objectius de la campanya publicitària del Govern balear
amb motiu del dia 8 de març (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1679/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a desviament
torrent de Manacor (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1680/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a conveni de
torrents (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1708/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a ampliació exposició pública dessaladora Cala
d'Hort (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1709/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a dessaladora Cala d'Hort (Mesa de 19 de març del
1997).

 RGE núm. 1759/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a llei
de sòl rústic (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1760/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Comissió Balear de Medi Ambient (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1761/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
excés de l'oferta de sòl (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1769/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a informe
sobre el projecte de la dessaladora de Cala d'Hort (Mesa de 19 de
març del 1997).

Palma, a 19 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els motius institucionals que han duit el
Govern  la Comunitat Autònoma a realitzar la campanya
publicitària "Produir"?

Palma, a 4 de març 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 Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Cas que el Govern de la Comunitat Autònoma es vegi
obligat a pagar indemnitzacions per l'adjudicació presumptament
delictiva de les obres del túnel de Sóller, quines serien les
responsabilitats polítiques que, a judici del Govern, s'haurien de
derivar d'aquest fet?

Palma, a 5 de març del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què impedeix al Govern facilitar la documentació
relativa a les contractacions realitzades per la Comunitat
Autònoma amb determinades empreses de  construcció lligades a
l'antic president Cañellas  i que fou sol•licitada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida amb data de 17 d'octubre de 1995
(RGE núm. 2497/95) i 16 de novembre de 1995 (RGE núms.
2958/95 i 2959/95)?

Palma, a 5 de març 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 oral davant Ple.

Per quan té previst el Govern aprovar l'anunciada
modificació del Pla Director Sectorial de residus sòlids urbans de
l'illa de Mallorca?

Palma, a 10 de març del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

Quins resultats han donat les entrevistes del president del
Govern amb autoritats alemanyes relatives a l'adquisició de finques
a Mallorca per part de ciutadans comunitaris?

Palma, a 10 de març del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El president del Govern ha manifestat que vol incentivar
la inversió econòmica d'empresaris de les Balears a l'exterior. Quins
recursos econòmics destinarà durant 1997 a aquests incentius?

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

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

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

Quins sectors econòmics de les Balears, preferentment,
haurien d'invertir a l'exterior segons el president del Govern
balear?

Palma, a 10 de març del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què la Comissió Interdepartamental de la Dona no
aplica la Llei de normalització lingüística?

Palma, a 6 de març del 1997.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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 oral davant Ple.

Quina figura legal té prevista el Govern per la protecció
integral de ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 11 de març del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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 oral davant Ple.

Executarà la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació
del Territori i Litoral durant 1997 el projecte de desviament del
torrent de sa Cabana de Manacor?

Palma, a 10 de març del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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 oral davant Ple.

Quin és l'objectiu de la campanya de publicitat
institucional titulada "La qualitat obre fronteres"?

Palma, a 7 de març del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

Quins compromisos han adquirit el Govern balear i el
Govern de la República de Cuba en relació a la seu del Centre
Balear de Cuba?

Palma, a 11 de març del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.

Quines mesures imminents té previst adoptar el Govern
per a la protecció efectiva, la vigilància i la gestió de la Reserva
Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 11 de març del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 oral davant Ple.

Quines gestions ha fet el Govern per aconseguir un domini
propi (TLD) de les Illes Balears a la xarxa Internet?

Palma, a 11 de març del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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 oral davant Ple.

Quins actes o activitats, i amb quina previsió
pressupostària, preveu realitzar el Govern de la Comunitat
Autònoma per fer present a les Illes Balears la celebració de l'any
europeu de l'educació permanent?

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

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 oral davant Ple.

Quines ajudes econòmiques destinarà el Govern de les
Illes Balears a les escoles i associacions d'educació permanent
d'adults de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per
programes i activitats corresponents a 1997?

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

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 oral davant Ple.

Quins objectius tenien els anuncis apareguts als
principals mitjans de comunicació de les Illes Balears el passat dia
8 de març per recordar la celebració del "Dia Internacional de la
Dona"?

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

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 oral davant Ple.

Per quan està previst el desviament del torrent de
Manacor?

Palma, a 13 de març del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 oral davant Ple.

En quin estat d'execució es troba el conveni de torrents
firmat pel Govern central i el Govern balear?

Palma, a 13 de març del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 oral davant Ple.

Pensa el Govern ampliar el termini d'exposició pública del
projecte de dessaladora per al camp de golf de Cala d'Hort (Sant
Josep-Eivissa), per tal de permetre fer efectiu el dret dels ciutadans
d'Eivissa a presentar-hi al•legacions?

Palma, a 13 de març del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 oral davant Ple.

Considera raonable el Govern que l'exposició pública del
projecte de dessaladora per al camp de golf de Cala d'Hort, ubicat
a Sant Josep (Eivissa), s'hagi duit a terme de tal manera que les
persones interessades en examinar la documentació d'hagin de
desplaçar a l'illa de Mallorca?

Palma, a 14 de març del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 oral davant Ple.

Esperarà el Govern l'aprovació d'una nova llei estatal del
sòl per tramitar la Llei de sòl rústic, les directrius d'ordenació
territorial i una llei balear del sòl?

Palma, a 17 de març del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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 oral davant Ple.

Per quan té previst el Govern convocar el Ple de la
Comissió Balear de Medi Ambient?

Palma, a 17 de març del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 oral davant Ple.

Amb motiu del RD-Llei 5/96, de 7 de juny, de mesures
liberalitzadores en matèria de sòl, el Govern va anunciar la
intenció d'aprovar un decret per evitar un excés en l'oferta de sòl.
Per quan té previst el Govern aprovar l'esmentat decret?

Palma, a 17 de març del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern del fet que s'hagi obert el
període d'alegacions al projecte de construcció de la dessaladora
de Cala d'Hort a Sant Josep, sense que s'hagi enviat cap còpia de
l'informe per la seva consulta a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 13 de març del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1630/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions de
la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria per fomentar
l'etiquetatge en català., a contestar davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1702/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a desplegament de la Guàrdia Civil de la Mar a les Illes Balears., a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Insttitucionals i Generals
(Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1703/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a compromisos del Govern espanyol davant el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel finançament, per part
d'aquell, de les obres de rehabilitació i adequació de l'edifici de Can
Salas, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1704/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a prospeccions geològiques i arqueològiques a Can Salas a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 19 de
març del 1997).

 RGE núm. 1758/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a subvenció a les
assegurances pecuàries, a contestar davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 19 de març del 1997).

Palma, a 19 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
Carme García i Querol, Diputada del Parlament de les Illes

Balears, adscrita al Grup Parlamentari Socialista i d'acord amb el
que preveu l'article 155 i següents del Reglament de la Cambra,
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la següent Pregunta
per a la qual sol•licita resposta Oral davant la Comissió d'Economia.

Quines actuacions a duit a terme o pensa dur a terme la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria per fomentar
l'etiquetatge de productes en català?

Palma, a 7 de març 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 Govern de la CAIB,  la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant comissió.

Ateses les informacions aparegudes recentment que
anuncien la possible signatura d'un conveni entre el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Ministeri de l'Interior
pel desplegament a les Illes Balears d'una dotació de la guàrdia civil
de la mar.

Quines són les aportacions del Govern de les Illes Balears
a aquest conveni, i quin serà l'abast del desplegament que es preveu
d'aquest servei a les Illes Balears?

Es Castell, a 12 de març del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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 CAIB,  la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quins són els compromisos que ha adquirit o pot adquirir
el Govern espanyol davant el Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, davant la petició d'aquest per tal de finançar
les obres de rehabilitació i adequació de l'edifici de Can Salas?

Es Castell, a 12 de març del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 CAIB,  la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Atesa la informació referent a que es troba pendent la
realització de "cates" geològiques i arqueològiques a Can Salas,
prèvies a la possible participació del Govern de l'estat en el
finançament de la seva rehabilitació, quines són les causes que han
impedit la realització d'aquestes actuacions fins el moment?

Palma, a 12 de març del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 CAIB,  la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

El 3 d'octubre del 1996, el Parlament de les Illes Balears
va aprovar per unanimitat una Proposició no de Llei instant el
Govern a "mantenir una actitud constant se suport" a les
assegurances agràries. No obstant això, la Conselleria
d'Agricultura ha disminuït, per al 1997, la subvenció a les
assegurances pecuàries.

- Quin és el motiu d'aquesta disminució?

- Per quins motius sols es retalla la subvenció a les
assegurances que afecten els ramaders?

- No opina, el Conseller d'Agricultura, que aquest fet pot
acabar de desconcertar el sector davant una política tan canviant
respecte la promoció de les assegurances?

- No és contradictori aquest fet amb la instància que el
Parlament va remetre al Govern demanant un suport constant a les
assegurances agràries?

- Per quin motiu una qüestió d'aquesta importància no es
va consultar al Consell Agrari?

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1461/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al microcrèdit com a instrument de lluita contra la pobresa.
(Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1468/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa al Parc Nacional Marítimo-
Terrestre de Cabrera.  (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1554/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a costos d'insularitat.  (Mesa de
19 de març del 1997).

 RGE núm. 1653/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
(Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1672/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al "Plan de Renovación del Ente Público RTVE".  (Mesa de
19 de març del 1997).

 RGE núm. 1678/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció de camins públics i itineraris d'interès
general de les Illes Balears.  (Mesa de 19 de març del 1997).

Palma, a 19 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
Socialista, presenta la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant Ple.

A l'àmbit de la cooperació i la solidaritat internacional ha
sorgit un concepte innovador que tracta de rompre amb la idea de
l'ajuda caritativa: el microcrèdit.

Aquest sistema pot possibilitar la progressiva desaparició
de la dependència cap als donants i pot permetre a moltes persones
anar cap un desenvolupament sostingut.

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

"1.- El Govern crearà durant el 1997 un fons dotat amb 30
milions de pessetes destinat a la concessió de microcrèdits.

2.- Realitzarà de manera urgent totes les accions
necessàries d'informació i de col•laboració amb organitzacions no
governamentals tendents a la realització efectiva d'operacions de
préstec a baix interès."

Palma, a 4 de març del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Parc Nacional Marítimo-Terrestre constitueix una de
les porcions més privilegiades de la nostra Comunitat Autònoma
i una figura única dins el marc dels territoris protegits de l'Estat
espanyol a l'ampar de la Llei 4/89 de "Protección de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna silvestres".

Sotmès durant molts d'anys a la pressió derivada de la
realització de maniobres militars amb foc real i de la presència
d'una ramaderia incontrolada, el Parc Nacional de Cabrera exigeix
una acció enèrgica per part dels poders públics per tal de:

- garantir la preservació de la fauna, la flora i el
patrimoni cultural i mediambiental present a la zona

- minimitzar l'impacte de la presència humana a
l'arxipèlag quant a consum d'aigua i energia, producció de residus,
etc.

- maximitzar les possibilitats del Parc quant a educació
ambiental i coneixement de la natura.

És per això que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
presenta la següent:

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a agilitzar els tràmits per arribar a la gestió mixta del Parc
que indica la sentència del Tribunal Constitucional relativa a la
Llei estatal 4/89.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Ministeri de
Defensa a retirar el destacament militar present a l'arxipèlag
exceptuant, en tot cas, el personal imprescindible per al
manteniment del centre de telecomunicacions.

3.- El Parlament de les Illes Balears, insta al Govern de
l'Estat a desenvolupar la normativa relativa a l'ús turístic del Parc
i el desenvolupament de les activitats de pesca i a modificar la
relativa a l'ús militar.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l'Estat a cobrir la totalitat de la plantilla orgànica prevista per a la
gestió del Parc Nacional de Cabrera.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l'Estat a no minvar durant l'any 1997 el nivell d'inversions al Parc
previst per a l'any 1996 i a aportar la garantia suficient per adquirir
els mitjans materials necessaris per a la gestió del parc i per
implementar el pla d'optimització energètica elaborat en el seu dia
per GESA.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l'Estat a dotar d'unes condicions dignes d'habitatge al personal
adscrit al parc i a contemplar l'especificitat que suposa per al dit
personal l'aïllament i el tipus de jornada laboral derivats del fet de
treballar a un Parc Marítimo-Terrestre.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l'Estat a que encarregui al CSIC un estudi per establir els límits
ecològics a la presència humana a l'arxipèlag de Cabrera.

Palma, a 4 de març del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

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.

Tant la Constitució com l'Estatut d'Autonomia com la Llei
Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes reconeixen
clarament la necessitat de dotar la nostra Comunitat Autònoma de
mecanismes correctors dels costos d'insularitat.

Aquests mecanismes tenen una importància estratègica per
a la nostra comunitat en la mesura que són imprescindibles per
millorar la nostra economia i, alhora, per ajudar al seu reequilibri
sectorial.

En aquests moments es troba en tràmit al Congrés de
Diputats un instrument legislatiu relacionat amb aquest tema que no
compta amb el suport generalitzat de les forces polítiques més
representatives de la nostra comunitat i que troba moltes dificultats
per a la seva aprovació.

Sense perjudici d'aquestes posicions diferenciades respecte
al REFE, allò cert és que l'obtenció d'un ample consens sobre la
compensació dels costos d'insularitat seria possible i que, per això
mateix, seria igualment possible una negociació positiva amb l'Estat
sobre aquesta qüestió.

Sembla, per tant raonable i adequat als interessos de la
nostra comunitat explorar la possibilitat d'obtenir una compensació
efectiva dels nostres costos d'insularitat en el termini més curt
possible sense perjudici d'altres reivindicacions que paral•lelament
o posteriorment es vulguin plantejar.

És per això que es presenta per a la seva aprovació la
següent

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda la constitució
d'una ponència que elabori un instrument normatiu que compensi els
costos d'insularitat que afectin a les Illes Balears. La Ponència serà
designada i funcionarà d'acord amb els criteris que, a tots efectes,
figuren a l'article 116 del Reglament de la Cambra.

Palma, a 5 de març del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ses Salines d'Eivissa i Formentera són, òbviament, una
de les assignatures pendents en matèria de conservació de la
Naturalesa a les Illes Balears. Les nombroses iniciatives de
protecció d'aquesta àrea, des de la seva primera declaració com a
Àrea Natural d'Especial Interès, la seva inclusió a la Llei d'Espais
Naturals, la seva qualificació com a Zona d'Especial Protecció per
a les Aus de la Comunitat Europea (ZEPA), la seva declaració
com a Reserva Natural pel Parlament de l'Estat i la seva inclusió
a la Llista de Zones Humides d'Importància Internacional
emparades pel Conveni de Ramsar, han estat insuficients per tal
d'assegurar la seva definitiva protecció davant el poder de les
amenaces que les afecten.

Aquesta situació ha quedat palesa fins i tot per part del
Partit Popular a les Pitiüses, el qual ha aconseguit el compromís
del Govern d'adoptar alguna iniciativa per a la seva protecció
definitiva.

Aquest compromís no s'ha concretat i cal garantir que les
iniciatives que es prenguin no suposin cap regressió de la seva
protecció legal actual, ans el contrari, que suposi una millora de la
conservació d'aquest espai, de característiques úniques i valor
reconegut.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a adoptar les mesures de protecció efectiva de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera en un termini no superior als tres mesos.

2.- Les mesures de protecció a dictar pel Govern no
suposaran en cap cas la disminució de la superfície afectada per
a la ZEPA i la Reserva Natural de Ses Salines.

3.- Les mesures de protecció a dictar pel Govern no
suposaran en cap cas una disminució de les garanties jurídiques de
protecció de la Reserva Natural de Ses Salines.

4.- Les mesures de protecció a dictar pel Govern
implicaran actuacions de vigilància i gestió sobre el terreny, amb
els mitjans tècnics, administratius i econòmics necessaris per tal
d'assegurar la protecció efectiva dels valors naturals de Ses
Salines.

5.- S'asseguraran els mecanismes de participació pública
tant en el procés d'aprovació definitiva de la norma que empari
Ses Salines com en la seva futura gestió.

Palma, a 6 de març del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El "Plan de Renovación del Ente Público RTVE", iniciativa
del Govern de l'Estat coneguda en aquests dies, inclou la possible
supressió dels Centres Territorials de TVE a les Comunitat
Autònomes i la disminució de la presència, en quant a algunes
emissores però també en quant a programes, de Ràdio Nacional
d'Espanya.

La conveniència d'abordar una política de retalls basada
en la reducció de llocs de feina al mateix temps que s'inverteixen
quantitats molt importants en projectes de dubtosa oportunitat i en
adquisicions desmesurades, ha estat ja àmpliament contestada.

Des de la perspectiva pròpia de les Illes Balears el "Plan
de Renovación" és totalment inacceptable.

En primer lloc, per que la Constitució consagra un Estat
de les Autonomies dins el que no hi cap un Ens Públic de
comunicació unitari amb simples "corresponsalies" a les Comunitats
Autònomes. És indispensable la programació pròpia des de cada
Centre de TVE i de Ràdio Nacional d'Espanya.

En segon lloc, per que a les Illes Balears no hi ha més
mitja públic que RTVE. És de les poques Comunitats amb llengua
pròpia distinta del castellà, en la que no hi ha una ràdio o una
televisió pública.

Les declaracions del nou Director General de l'Ens Públic
rebutjant l'esmentat pla no ens semblen suficients, principalment per
que no ha aconseguit dissipar la por de sindicats i representants del
Consell d'Administració.

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

El Parlament insta al Consell Assessor de RTVE a les Illes
Balears a elaborar, en un termini de tres mesos, un estudi sobre la
situació actual i propostes de futur dels Centres de RTVE a les Illes
Balears, que doni una resposta global i institucional.

Palma, a 12 de març del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els canvis econòmics i socials produïts els darrers anys
a les Illes Balears han afectat de manera important els usos
tradicionals sobre el territori. Un dels impactes més importants ha
estat el canvi de funcions socials dels camins rurals, els quals ha
afegit a la funció de vies de comunicació per necessitats
econòmiques, fonamentalment agrícoles, la d'espais de lleure.
Aquesta circumstància, afegida al fet de l'escassa cura que les
administracions locals han tengut sobre l'acreditació de la
titularitat d'aquesta important xarxa viària, especialment a les
zones de mala accessibilitat amb vehicle, ha esclatat en una
situació de conflicte entre administracions, propietaris i usuaris.

Allò que s'havia regulat per usos consuetudinaris es
trenca per diversos motius, com l'increment de la seva utilització,
la compra de terrenys per part de ciutadans amb hàbits urbans que
no s'adapten als costums del nostre país, les actituds vandàliques
d'una minoria d'usuaris i la pràctica d'activitats turístiques.

D'altra banda, és indiscutible la importància paisatgística
i patrimonial dels camins i itineraris, a més del seu interès social
per a la pràctica de l'excursionisme i altres tradicions populars
com el pelegrinatge. El cas més emblemàtic seria el del Camí de
Cavalls a Menorca, així com molts dels itineraris de la Serra de
Tramuntana a l'illa de Mallorca.

Resulta clarament insuficient la normativa vigent per la
regulació i protecció dels itineraris i camins.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent:

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini de tres mesos un Projecte de Llei de
"Camins i itineraris d'interès general de les Illes Balears" que
reculli els següents elements:

1.1.- El règim jurídic dels camins i itineraris d'interès
general de les Illes Balears, regulant:

a.- La definició de les tipologies i les característiques del
sistema viari objecte de la Llei.

b.- Els usos que s'hi puguin desenvolupar.

c.- La preservació del trànsit peatonal lliure i d'altres,
sempre que així ho permetin els usos autoritzats.

d.- L'equilibri entre la defensa del medi natural i
l'accesibilitat dels camins.

e.- La preservació dels elements d'interès patrimonial i
etnològic.

f.- La regulació de les visites guiades de caràcter turístic.

1.2.- La Llei considerarà itineraris d'interès general, amb
independència de la seva titularitat, aquells recorreguts que tenguin
un interès social fonamentat en alguns dels següents aspectes:

a.- Ser una via de comunicació entre dos nuclis de
població.

b.- Ser una ruta agropecuària tradicional.

c.- Ser una ruta tradicional de peregrinació.

d.- Ser una ruta excursionista.

e.- Integrar en les seves característiques constructives
elements d'interès patrimonial i etnològic.

f.- Els prevists en qualsevol altra norma en raó de
permetre l'accés a platges i d'altres zones o béns de domini públic.

1.3.- Allà on l'itinerari no transcorri per un camí públic, i
hi hagi impediments de pas, la Llei preveurà la constitució d'una
servitud legal de pas sobre els mateixos a fi de garantir el seu accés.

1.4.- La Llei regularà l'abast competencial de les distintes
institucions públiques i en garantirà la seva suficiència financera.

1.5.- L'Administració vetllarà per la protecció i la
conservació dels itineraris i, molt especialment, dels seus valors
constructius, mediambientals i paisatgístics. En aquest sentit
s'implantaran mesures de protecció, vigilància i conservació dels
camins i itineraris objecte de la Llei, independentment de la seva
propietat. En tot cas s'arbitraran els següents aspectes:

a.- L'autorització administrativa de tota modificació de
traçat. En tot cas no es podran alterar aquells camins que tenguin un
alt valor patrimonial, excepte en cas de justificada necessitat i
prèvia valoració de la comissió del patrimoni històric competent.
Així mateix, les modificacions no podran implicar la pèrdua
substancial dels valors paisatgístics, arquitectònics o naturalístics de
l'itinerari.

b.- Un règim sancionador sobre la destrucció o alteració
dels camins i itineraris, limitacions arbitràries de pas, actes
vandàlics sobre ell i el seu entorn.

c.- Autoritzacions administratives dels usos permesos, així
com la previsió de restriccions temporals de determinats usos en raó
de condicionants ambientals i/o agrícoles, forestals o ramaders.

Palma, a 13 de març del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1459/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subvenció d'un 50% del desplaçament als residents a l'illa
de Formentera, amb qualificació de tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1480/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a potenciació del Centre Territorial de RTVE, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1553/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a modificació de l'Ordre del
conseller d'Educació, Cultura i Esports, de dia 31 de gener de 1997,
per la qual s'estableix un pla singular de subvencions per a la
realització dels campionats de les Illes Balears, per part de les
federacions esportives de les Illes Balears, durant l'any 1997, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports(Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1671/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a mesures per compatibilitzar els ajuts a la reducció
de la flota pesquera amb la conservació del patrimoni nàutic de les
Illes Balears, amb qualificació de tramitació davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1688/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni per a l'educació de les persones adultes a
Menorca, amb qualificació de tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 19 de març del 1997).

 RGE núm. 1768/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a productes de consum modificats genèticament, amb qualificació
de tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials (Mesa de 19
de març del 1997).

Palma, a 19 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

Formentera pateix una doble insularitat que comporta
una desigualtat dels seus habitants respecte de la resta de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Essent que els ciutadans de Formentera es veuen en
l'obligació de desplaçar-se, necessàriament, a l'illa d'Eivissa, tant
per rebre assistència sanitària com per qüestions administratives,
entre altres; així com per comunicar-se amb la resta de la
Comunitat i de l'Estat.

Atès que l'Estatut d'Autonomia disposa que les
institucions d'autogovern, en compliment de les finalitats que li
són pròpies, promouran la igualtat i el progrés socioeconòmic
entre els ciutadans de les Illes Balears.

Atès que la Comunitat Autònoma té la competència
exclusiva en matèria de transport marítim interinsular.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a subvencionar amb un 50% el cost del
desplaçament entre Formentera i Eivissa als residents a l'illa de
Formentera.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a arbitrar les mesures necessàries perquè

el descompte es practiqui directament en el moment d'adquirir el
bitllet.

Palma, a 3 de març del 1997.
El portaveu:
J. 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
Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant comissió.

Fa uns dies que s'ha conegut el Pla de renovació per a
RTVE elaborat per l'anterior direcció de l'ens públic

Aquest pla de renovació preveu que els centres territorials
restin com a simples suports informatius dels "telediaris". D'aquesta
manera els centres passarien de tenir una plantilla de 857
treballadors a tenir-ne una de 170 treballadors. L'altra opció és
acomiadar tots els treballadors i que el suport informatiu el
facilitassin empreses privades free lance.

És clar i evident que això significa un desmantellament
integral dels centres territorials de TVE.

El problema, per tant, se'ns presenta doble si aquest pla
s'executa. Per una banda podem veure al carrer molts de treballadors
de les nostres illes que durant molts d'anys han realitzat una feina
informativa professional i destacable i, per una altra banda, és una
realitat ben palpable que el Centre Territorial de TVE a les Balears
ha estat durant molts d'anys l'únic mitjà de comunicació en llengua
catalana i, probablement, un dels elements de normalització
lingüística més importants que ha tengut aquesta terra.

El Centre de TVE a les Balears ha estat un reflex de la
nostra cultura i identitat i ha exercit una funció de lligam entre les
illes que conformen la nostra comunitat ben important.

Es fa necessari que els ciutadans illencs i el Parlament de
les Illes Balears actuïn per tal de garantir no només la continuïtat
d'aquest centre, sinó, a més, la seva potenciació: augment d'hores
d'emisió, mitjans tècnics suficients...

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

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
voluntat que es potenciï el Centre Territorial de Televisió Espanyola
a les Balears, pel que suposa d'element cohesionador de les Illes
Balears i un suport fonamental a la llengua i cultura pròpies.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central per tal que es mantengui i augmenti la programació dels
centres territorials.

Palma, a 6 de març 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 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'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i
Esports, de 31 de gener de 1997, per la qual s'estableix un pla
singular de subvencions per a la realització dels campionats de les
Illes Balears, per part de les federacions esportives de les Illes
Balears, durant l'any 1997, en el punt segon diu: "Els programes
i les activitats esportives que es podran subvencionar són els
relatius als campionats de les Illes Balears de les categories
juvenil, júnior, sènior i absolutes";

Atès que en algunes modalitats esportives, com ara
l'atletisme i d'altres, se celebren campionats de Balears de la
categoria de veterans, i que ha de ser objectiu del foment de
l'esport obrir-lo a totes les edats, formulam la següent proposició
no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
per modificar el punt segon de l'Ordre mencionada a fi i efecte que
la seva redacció definitiva sigui la següent:

"Segon: Els programes i le activitats esportives que es
podran subvencionar són els relatius als campionats de les Illes
Balears, tant masculins com femenins, de les categories juvenil,
júnior, sènior, veterans i absolutes".

Palma, a 5 de març del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Actualment la Unió Europea, dins del seu objectiu
d'aconseguir una reducció de les flotes pesqueres, ofereix als
propietaris d'embarcacions de pesca la possibilitat d'abandonar la
seva activitat a canvi de la percepció d'un ajut econòmic.

A l'àmbit de l'Estat espanyol, aquests ajuts vénen regulats
pel Reial Decret 2112/94.

Una de les condicions que estableix el Reial Decret per
rebre els ajuts és que l'embarcació amb la qual s'exerceix l'activitat
pesquera sigui desballestada, cremada o enfonsada. L'única
excepció es recull a l'apartat g) de l'esmentada norma, en la qual es
contempla la possibilitat de la seva donació a un museu, però
prohibint que l'embarcació pugui tornar a navegar, encara que es
destini a un ús diferent i no lucratiu.

Cal considerar que a les Balears existeixen encara no
poques embarcacions -sobretot de petites dimensions, com ara els
llaüts- les quals, més enllà de l'estricta funció per la qual varen ser
concebudes, reuneixen uns valors culturals i artesanals molt
notables. Sembla injust que l'única possibilitat actual de salvació per
a aquestes embarcacions, en cas que els propietaris vulguin acollir-
se als ajuts abans esmentats, sigui la d'exhibir-se en un museu com
a objectes purament ornamentals.

Sembla, en canvi, molt més convenient i respectuós amb
el nostre patrimoni nàutic que algunes de les esmentades
embarcacions poguessin continuar navegant, mitjançant la seva
destinació a usos culturals i formatius. Seria molt més positiu, per
exemple, que els escolars tinguessin l'oportunitat de conèixer en viu
com era la navegació a les Illes Balears temps enrere, a través
d'activitats organitzades per museus i aules de la mar. A més, això
ajudaria a augmentar el nombre d'embarcacions que se salvarien de
ser destruïdes o enfonsades.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que el Govern central procedeixi a la modificació de l'apartat g) del
Reial Decret 2114/94, pel qual es regulen els ajuts als propietaris
d'embarcacions de pesca que abandonen la seva activitat.
L'esmentada modificació hauria de consistir que, prèvia donació a
una entitat museística o similar per raó dels valors artesanals i
culturals de l'embarcació, aquesta pogués continuar sent destinada
a la navegació per l'esmentada entitat, sempre i quan es destinàs a
finalitats culturals i formatives per als ciutadans.

2.- Conseqüentment, el Parlament de les Illes Balears insta
la Secretaria General de Pesca que impulsi una reforma del Reial
Decret 2112/94 en el sentit expressat al punt 1

Palma, a 12 de març del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.



BOPIB núm.96 - 24 de març del 1997 2599

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Educació, Cultura i
Esports.

Des del curs 1987/88, la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports de la Comunitat Autònoma ha establert convenis amb
l'Associació S.A.L. de Menorca per subvencionar part de qualque
servei respecte a l'educació de les persones adultes de Menorca.

Aquestes actuacions han estat valorades de forma molt
positiva pel col•lectiu de persones adultes que assisteixen a les
classes i activitats que es promouen a Menorca.

Aquest sector de població és un dels que troben majors
dificultats en l'adaptació a les noves tecnologies, la qual cosa
implica un repte constant quant a la seva formació contínua, ja que
molts d'ells es troben en atur o amb contractes laborals poc
estables.

Estant prevista l'assumpció de competències en educació
per part del Govern de la Comunitat per a l'1 de gener del 1998,
inclosa l'educació per a les persones adultes.

Havent estat retirada l'aportació econòmica per al present
curs per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

És pel que el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a no suprimir el conveni que funcionava des del curs
87/88 per a l'educació de les persones adultes a l'illa de Menorca.

2.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
Govern de la Comunitat perquè arbitri les mesures oportunes per
aconseguir un conveni estable que suposi una ajuda
complementària a les activitats educatives que es duen a terme
amb persones adultes a Menorca.

3.- Aquest conveni serà revisable anualment i
contemplarà un augment no menor a l'IPC.

Palma, a 13 de març del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat 16 de gener el Parlament Europeu va aprovar
el reglament sobre nous aliments i nous ingredients alimentaris
que obre les portes a la utilització a gran escala de matèries
primeres manipulades genèticament.

La crisi causada pels primers productes de consum
modificats genèticament es veia venir des de fa anys, quan la
biotecnologia va començar a abandonar els laboratoris i aplicar-se
a objectius purament comercials, com fer determinades plantes
soja i dacsa (blat de moro) resistents a herbicides utilitzats en el
seu conreu. La Unió Europea ha acabat sucumbint a la pressió i ha
acceptat la importació de cereals transgènics d'Estats Units, que
venen mesclats d'origen amb les llavors no modificades i sense
etiquetar.

El tema de l'etiquetatge és precisament la clau del
problema i el que ha provocat grans protestes de tot el moviment
ecologista internacional. Segons la directiva comunitària 9/220,
que regula la comercialització d'aquests productes, no és
obligatòria la diferenciació entre producte biològic i producte
modificat. Això vol dir que el consumidor no pot optar entre
comprar un tipus o altre de producte. No se li dóna la possibilitat
de triar.

Amb el reglament aprovat els consumidors no sabran mai
amb exactitud si mengen aliments provinents de l'enginyeria
genètica. Algunes empreses han anunciat que, voluntàriament,
etiquetaran els productes assenyalant si són o no modificats
genèticament, però d'altres molt importants ja han dit que no pensen
fer-ho.

Davant la pressió de grups de consumidors i del moviment
ecologista internacional, la Comissió Europea ja anunciat que
estudiarà, al llarg de 1997, la possibilitat de reformar la directiva
90/220

És per això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a demanar a la Unió Europea la urgent reforma de la
directiva 90/220 en el sentit d'obligar les empreses que
comercialitzen productes modificats genèticament, fer-ho constar a
les seves etiquetes.

2.- El Parlament de les Illes Balears lamenta les
limitacions que suposa la directiva comunitària 90/20 pel que fa al
dret dels consumidors a poder triar el que volen consumir.

Eivissa, a 13 de març del 1997.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm.1673/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Consellera de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
19 de març del 1997, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Consellera de Presidència
, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal
d'informar sobre el grau d'incompliment de les obligacions que
l'Estatut d'Autonomia i el Reglament del Parlament imposen al
Govern envers la Cambra.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 1475/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida de les Illes Balears, de petició d'aplicació de l'article 175.1
pels presidents de comissió, relatiu a recaptació de la presència de
l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de març del 1997, admeté, d'acord amb l'article 175.1 del
Reglament de la Cambra, l'escrit de referència, que sol•licita que
el President de la Comissió d'Economia  recapti la presència de
l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, per tal d'informar sobre
una avaluació dels costos i resultats del desplaçament d'una
delegació del Govern al Carib durant el mes de febrer d'enguany.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 554/97.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de març del 1997, acceptà la retirada de la Interpel•lació de
referència, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau
d'incompliment de les obligacions que l'Estatut d'Autonomia i el
Reglament del Parlament imposen al Govern envers la Cambra,
sol•licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 1494/97

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

248/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de març del 1997, acceptà la retirada de la proposició no de
llei de referència, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a l'adquisició de la finca Alparico (BOPIB
núm. 87, de 7 de febrer del 1997), sol•licitada mitjançant l'escrit
RGE núm. 1663/97

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C) 

Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.
5688/96 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
19 de març del 1997, acceptà la retirada de la proposició no de llei
de referència, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a creació d'una presó a l'illa de Menorca (BOPIB
núm 73, de 15 de novembre del 1996), sol•licitada mitjançant l'escrit
RGE núm. 1664/97

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a nomenament de personal eventual del Parlament

de les Illes Balears.

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

Atès que l'esmenta lloc de treball és considerat com de
confiança dels grups parlamentaris.

Atesa la proposta de dia 11.03.97 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, RGE núm. 1604/97, del 11.03.97, relativa a la
substitució de la Sra. Catalina Nicolau i Nicolau com a personal
eventual adscrit a aquest.

Actuant per delegació del Molt Hble. Sr. President i en ús
de les facultats previstes a l'article 54 de l'Estatut del Personal del
Parlament de les Illes Balears, es dicta la següent

RESOLUCIÓ:

1.- Nomenar el Sr. Òscar Aguilera i Mestre, amb DNI núm.
43.054.184, com a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM amb retribucions assimilades a les d'un funcionari
de carrera del Cos d'Administratius del grup C; amb efectes
econòmics i administratius a partir de la presa de possessió.

2.- La present resolució es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears per a coneixença general i se
n'informarà a la propera reunió de la Mesa de la Cambra.

A la seu del Parlament, a 14 de març del 1997.
Per delegació del Molt Hble. Sr. President, la Secretària

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

B) 
Relativa a canvis a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
19 de març del 1997, a la vista dels escrits RGE núm. 1700/97,
presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, i RGE núm. 1778/97, del Grup Parlamentari Popular,
restà assabentada de les substitucions següents:

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, el
diputat Hble. Sr. Josep Portella i Coll substituirà el diputat Hble.
Sr. Eberhard Grosske i Fiol.

A la Comissió no permanent per a l'estudi de les causes de
l'alta sinistrabilitat a les carreteres i vies urbanes de les Illes
Balears, la diputada Hble. Sra. Margalida Ferrando i Barceló
substituirà el diputat Hble. Sr. Carles Cañellas i Fons; i la diputada
Hble. Sra. Catalina Palau i Costa substituirà la diputada Hble. Sra.
Neus Marí Marí.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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