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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 15 d'abril del 1997, d'acord amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei RGE
núm. 2136/97, de sòl rústic de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

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

Així mateix, i conformement amb l'establert a l'article 95
del Reglament de la Cambra, i atesa la petició formulada, acordà
de tramitar el referit projecte de llei pel procediment d'urgència.

Palma, a 15 d'abril 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 4 d'abril del 1997, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

19.- Aprovació del Projecte de llei de sòl rústic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A proposta del conseller de Medi Ambient, Ordenació
del Territori i Litoral, el Consell de Govern adopta el següent
acord:

"Primer.- Aprovar el Projecte de llei de sòl rústic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon.- Trametre l'esemntat projecte de llei al Parlament
de les Illes Balears, d'acord amb l'article 112 del Reglament de la
Cambra.

Tercer.- Sol•licitar al Parlament de les Illes Balears, a
l'empara del que disposa l'article 95 del seu reglament, que el
projecte de llei esmentat es tramiti per via d'urgència.

Quart.- Sol•licitar als consells insulars i ajuntaments
l'adopció de les mesures cautelars pertinents per evitar les
sol•licituds de noves edificacions en sòl no urbanitzable que
puguin desvirtuar els objectius generals que aquest projecte de llei
pretén."

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 10 d'abril del 1997.

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

A) 
PROJECTE DE LLEI DEL SÒL RÚSTIC DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

1.- Els terrenys agrupats sota la denominació genèrica de
Sòl Rústic constitueixen la major part del territori de les illes
Balears i, com a conseqüència de les tensions que un model
econòmic basat en l'ús intensiu dels recursos naturals i del territori
produeix sobre aquests terrenys, són objecte d'un procés creixent de
substitució de les activitats tradicionals per altres que, basades en
les activitats turística, residencial i de servicis, incideixen de manera
important sobre la seva naturalesa i característiques desvirtuant-ne
els elements essencials que els caracteritzen i atemptant, per tant,
contra un dels principals actius de futur de què disposa aquesta
Comunitat. 

2.- A pesar de la seva importància territorial i dels
processos de transformació als quals es veu sotmès, aquesta classe
de sòl es regula, actualment, per una normativa molt parca basada
en la regulació que el Text refós de la Llei sobre règim del sòl i
ordenació urbana de 1976 defineix per al sòl no urbanitzable i que
té un caràcter pràcticament residual, tant en la concepció com en la
concreció normativa, respecte de la que en la dita legislació
s'estableix per als terrenys que han de ser objecte de
desenvolupament urbanístic.

Resulta, doncs, necessari abordar la regulació d'aquesta
classe de sòl d'una manera objectiva i detallada la qual, des de
l'òptica de la seva protecció global enfront dels processos de
desenvolupament urbanístic, en tengui en compte la importància en
l'esquema territorial de les illes i intenti limitar, ordenar i reconduir
els processos de transformació als quals s'enfronta.

3.- Per a això, la Llei estableix, en el títol I, una definició
de caràcter positiu dels terrenys que constitueixen aquesta classe de
sòl afegint als ja adscrits al sòl no urbanitzable per la normativa
bàsica estatal aquells l'assignació dels quals a tal classe deriva de la
necessitat de manteniment de les característiques de l'estructura
territorial i els que, pel fet de ser suport de funcions originades en
el medi urbà, han de mantenir les característiques originàries i
integrar-se, per a la seva ordenació, en l'esquema funcional d'aquell.

La Llei intenta sistematitzar el procediment per a la
determinació de les mesures de protecció dels terrenys assenyalant
que atendran cada un dels seus elements caracteritzadors, segons la
valoració intrínseca, que es podran referir a la totalitat d'aquests i
que podran abastar, així mateix, les instal•lacions i construccions
que s'hi ubiquin mitjançant la definició d'un règim específic de
protecció per a aquestes.

En el títol I es determina, així mateix, que l'assignació dels
terrenys a aquesta classe de sòl s'efectuarà mitjançant els
instruments de planejament general, d'acord amb les pautes bàsiques
que es defineixen a la Llei, i que la seva ordenació urbanística,
concretada en la qualificació i en la regulació de les activitats i
edificacions, podrà venir continguda en aquests instruments o en el
planejament especial definint-ne el contingut mínim que, a l'efecte,
hauran d'incloure.
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La Llei defineix les qualificacions bàsiques per a la
concreció de l'ordenació, dins les quals es podran després definir
les diferents zones segons la seva regulació, i determina la
possibilitat d'ordenació dels assentaments i conjunts edificats
mitjançant la qualificació com a Nucli Rural, sense alteració de la
classificació del sòl.

4.- El títol II concreta, respectant el marc normatiu
estatal que resulta constitucionalment d'aplicació, les limitacions
que la classificació com a Sòl rústic i l'assignació, o no assignació,
a un règim d'especial protecció suposa per al contingut del dret de
propietat,  establint així mateix la necessitat d'obtenció de llicència
municipal prèvia per a la segregació de terrenys en aquesta classe
de sòl.

5.- Per a l'ordenació de les activitats, el títol III,
respectant així mateix el marc bàsic de la legislació estatal, les
diferencia segons l'ús i la classe d'actuació que cada una comporta
determinant-ne la vinculació a la parcel•la en què s'autoritzin i
establint la subordinació de les edificacions i instal•lacions a l'ús
que s'hi relaciona. 

A fi d'igualar-ne, en certa manera, el règim de càrregues
a les que són pròpies de les activitats desenvolupades en altres
classes de sòl, la Llei determina que les activitats distintes a les
consubstancials al Sòl rústic comporten l'atribució d'un
aprofitament atípic, una part del qual pertany a l'Administració i
que ha de ser adquirit pels interessats a fi de fer participar la
comunitat de les plusvàlues que genera la seva atribució. 

La Llei defineix els requisits als quals s'hauran de
sotmetre les diferents activitats establint controls complementaris
als que resulten de l'aplicació de la normativa general reguladora
dels usos, obres i activitats, i respectant les normatives bàsiques
específiques per les quals es regulen les activitats que el marc
bàsic estatal defineix com a pròpies d'aquesta classe de sòl així
com les relacionades amb l'execució, ús i manteniment de les
infraestructures públiques.

Pel que fa a les activitats de les quals resultin nous
habitatges unifamiliars, s'estableix la necessitat que la superfície
de la parcel•la vinculada a aquestes superi els paràmetres mínims
que, per a cada illa i segons la qualificació bàsica dels terrenys, es
defineixen preveient, així mateix, la possibilitat d'efectuar aquest
tipus d'activitats sense ajustar-se als dits paràmetres en els casos
específics en què el planejament municipal, de manera justificada
i amb les limitacions constructives que estimi escaients, així ho
proposi. 

El projecte estableix una única possibilitat per a
l'autorització d'activitats diferents de les admeses o de les
vinculades a l'habitatge unifamiliar, la de la declaració com a
activitats d'interès general, definint les prioritats a les quals tals
declaracions s'hauran d'atendre i els requisits que hauran de
complir. 

6.- El títol IV conté la definició de les característiques
bàsiques a les quals s'hauran d'ajustar les edificacions així com les
condicions a les quals així mateix s'haurà d'ajustar el tractament
arquitectònic i paisatgístic de l'entorn, de manera que se'n
garanteixi la millor integració en el medi rural. Així mateix es
determina la necessitat de desenvolupament posterior dels
principis bàsics expressats, a fi d'adaptar-los a la realitat de cada
zona concreta. Finalment, i a fi de no coartar les possibilitats
creatives i d'innovació en aquest camp, la regulació preveu, així
mateix, la possibilitat que, sense respectar la totalitat de les dites
condicions, es plantegin solucions alternatives que s'hauran
d'autoritzar, en cada cas, per la Comissió Insular d'Urbanisme.

7.- El títol V conté la definició dels procediments per a
l'autorització de les activitats relacionades amb els diferents usos
determinant la naturalesa, característiques i terminis dels diferents
informes i autoritzacions exigits i establint la possibilitat de regular
les característiques de la documentació que acompanyi les
sol•licituds a fi de dotar de contingut real els tràmits d'informació
pública i audiència a confrontants que s'hi determinen. 

En aquest títol es regula, així mateix, la possibilitat de
formació de patrimonis públics en aquesta classe de sòl i es
determina la necessitat d'arbitrar mesures de foment dels terrenys
assignats al Sòl Rústic protegit o que mantenguin l'ús primari
assenyalant que s'hauran d'instrumentalitzar efectivament a través
de reduccions i bonificacions impositives i d'un tractament preferent
en matèria d'ajudes i subvencions de l'Administració. 

8.- La Llei es completa amb les disposicions addicionals,
en les quals es contenen les  modificacions de la legislació vigent
que es deriven de les seves determinacions així com una sèrie de
mesures, plenament conseqüents amb els objectius, que ha semblat
oportú adoptar de forma paral•lela a la formulació: l'equiparació
entre municipis interiors i costaners pel que fa a les limitacions al
rec dels camps de golf, les limitacions a les reclassificacions dels
terrenys assignats a aquesta classe de sòl, i la prohibició de
l'emplaçament de caravanes i de la resta d'elements mòbils
habitables. 

Finalment la Llei defineix les necessàries disposicions
transitòries, en les quals es contenen les mesures d'aplicació fins que
no es produeixi la plena adaptació dels instruments d'ordenació al
seu contingut, el règim d'aplicació als edificis i instal•lacions ja
construïts, i les disposicions per les quals es regiran els expedients
iniciats anteriorment a la seva entrada en vigor 

Títol I.- Determinacions generals.

Capítol I. Disposicions prèvies.

Article 1.- Objecte.

L'objecte d'aquesta Llei és regular i protegir el sòl rústic
de les illes Balears. Amb aquesta finalitat: 

a) Defineix els terrenys que el constitueixen i les
qualificacions bàsiques per a l'ordenació.

b) N'estableix el règim jurídic definint les limitacions
legals que delimiten el contingut del dret de propietat.

c) Regula les activitats que s'hi poden admetre, les
condicions de les edificacions i instal•lacions vinculades a aquestes
i el procediment per a l'autorització.
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Article 2.- Concepte.

1.- Constitueixen el Sòl Rústic els terrenys la funció dels
quals determina que es preservin dels processos de
desenvolupament urbanístic i que es protegeixin els elements
d'identitat que els caracteritzen.

2.- La funció d'aquests terrenys podrà tenir relació amb:

a) els valors agrícoles, forestals, pecuaris, cinegètics,
naturals, paisatgístics o culturals;

b) l'aportació a la defensa de la fauna, la flora i el
manteniment de l'equilibri ecològic;

c) el caràcter d'elements bàsics per al manteniment de
l'estructura del territori;

d) la condició de suport de funcions que, encara que
s'hagin originat en el medi urbà, s'han de desenvolupar en el medi
rural. 

3.- D'altra banda, la protecció dels elements d'identitat
es podrà referir a la totalitat o a una part d'aquests, s'establirà de
forma proporcionar al valor intrínsec i podrà, així mateix, referir-
se a construccions, instal•lacions o conjunts edificats ubicats en
aquesta classe de sòl, per als quals es configurarà un règim de
protecció específic.

Article 3.- Destinació.

1.- El Sòl Rústic no es podrà destinar a altres activitats
que les relacionades amb l'ús i explotació racional dels recursos
naturals i l'execució, ús i manteniment d'infraestructures
públiques.

2.- No obstant això es podran autoritzar, en
determinades condicions, activitats relacionades amb l'ús
d'habitatge unifamiliar o declarades d'interès general, que s'hauran
de desenvolupar, si s'escau, en edificis o instal•lacions de caràcter
aïllat.

Article 4.- Classificació.

1.- L'assignació dels terrenys a aquesta classe de sòl
s'efectuarà mitjançant els instruments de planejament general,
d'acord amb allò que disposen les lleis i els instruments
d'ordenació territorial. 

2.- En tot cas s'inclouran en Sòl Rústic:

a) el domini públic marítimoterrestre i hidràulic, d'acord
amb la legislació específica; 

b) els terrenys que tenguin un rellevant valor agrícola,
forestal, pecuari, cinegètic, natural, paisatgístic o cultural;

c) els terrenys les característiques geotècniques o
morfològiques dels quals no aconsellin el desenvolupament
urbanístic pel risc o alt impacte que comportaria;

d) els terrenys que, aïlladament o en conjunt, formen
unitats paisatgístiques les característiques de les quals interessi
mantenir;

e) els terrenys que posseeixin valor etnològic o que
constitueixin l'entorn d'elements arqueològics o d'arquitectura
rural sotmesos a un règim de protecció específic; 

f) els terrenys que, d'acord amb l'estratègia territorial
adoptada, s'hagin d'excloure del procés de desenvolupament
urbanístic o preservar d'aquest procés.

Capítol 2. Determinacions de l'ordenació

Article 5.- Concreció de l'ordenació.

1.- L'ordenació dels terrenys classificats com a Sòl rústic es
concretarà en:

a) la qualificació;
b) la regulació de les activitats, segons l'ús al qual es

vinculin i les actuacions edificatòries que comportin;
c) la definició de les condicions a les quals s'hauran

d'ajustar les construccions, edificacions i instal•lacions. 

2.- Segons la intensitat i l'abast de la protecció concedida,
el Sòl Rústic es diferenciarà en les qualificacions bàsiques de Rústic
Protegit i Rústic Comú. Els assentaments en aquesta classe de sòl
les característiques dels quals desaconsellin la inclusió en una altra
classe es qualificaran com a Nucli Rural.

3.- La regulació de les activitats previstes a l'article 3 es
diferenciarà segons que suposin o no suposin actuacions
edificatòries i, dins aquestes actuacions, l'execució d'obres en
edificis o instal•lacions existents o la construcció d'altres nous.

4.- La definició de les condicions de les construccions,
instal•lacions i edificacions es referirà a les característiques
tipològiques, estètiques i constructives, i s'establirà d'acord amb les
que siguin pròpies del medi rural en què s'ubiquin. 

Article 6.- Sòl Rústic Protegit

1.- Constituiran el Sòl Rústic Protegit els terrenys per als
quals, pels seus valors excepcionals, la funció territorial o la defensa
de la fauna, flora i equilibri ecològic, s'estableix un règim especial
de protecció diferent del general per a aquesta classe de sòl.

2.- L'ordenació d'aquest Sòl es dirigirà a garantir la
permanència dels elements d'identitat que els caracteritzen, per als
quals es definiran mesures de protecció. Aquestes mesures es
podran estendre a la totalitat dels esmentats elements; en aquests
casos es determinarà la impossibilitat d'efectuar en els terrenys
qualsevol activitat que els alteri.

3.- En tot cas es qualificaran com a Sòl Rústic Protegit,
amb manteniment del règim que resulti de la regulació específica:

a) els terrenys inclosos en l'àmbit de la Llei 1/1991, de 30
de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció de les illes Balears;

b) els terrenys que es declarin Espais Naturals Protegits en
virtut d'allò que disposa la Llei 4/1989, de 27 de març, de
conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestre;

c) els terrenys que determinin els instruments expressats
a l'empara d'allò que disposa la Llei 8/1987, d'1 d'abril, d'ordenació
territorial de les illes Balears;
d) els terrenys que determinin els plans i normes de la Conselleria
d'Agricultura.

Article 7.- Sòl Rústic Comú.

Constituiran el Sòl Rústic Comú la resta dels terrenys
assignats a aquesta classe de sòl. Dins aquests terrenys, l'ordenació
diferenciarà els majoritàriament ocupats per masses forestals i de
bosc baix exclosos de la qualificació de Rústic Protegit, i definirà
per als dits terrenys mesures que en fomentin la permanència i
manteniment.
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Article 8.- Nuclis Rurals.

1.- Els assentaments en Sòl Rústic les característiques
especials dels quals desaconsellin la inclusió en una classe de sòl
susceptible de desenvolupament urbanístic es podran ordenar
mitjançant la qualificació com a Nucli Rural dins el Sòl Rústic.

2.- La regulació d'aquesta figura haurà d'establir, de
forma detallada, les condicions a les quals s'hauran d'ajustar les
activitats que suposin actuacions edificatòries així com determinar
les característiques de les infraestructures i la resta d'equipaments
urbanístics necessaris.

3.- Les determinacions referents a parcel•la mínima,
tipologia, estètica i característiques constructives no s'hauran
d'ajustar a les condicions generals que s'estableixen en els títols III
i IV d'aquesta Llei, però es definiran sempre d'acord amb criteris
de conservació de la trama i tipologia urbanes pròpies d'aquest
tipus d'assentaments.

Article 9.- Instruments i contingut mínim de l'ordenació.

1.- L'ordenació urbanística del Sòl rústic s'efectuarà
directament pel planejament general o per plans especials
d'ordenació.

2.- Aquests instruments, respecte dels terrenys
classificats com a Sòl Rústic, hauran de, com a mínim:

a) assignar-los a una de les dues qualificacions bàsiques
i diferenciar, dins aquestes qualificacions, les distintes zones,
segons la regulació;

b) recollir el traçat i característiques de les
infraestructures públiques i de les seves zones d'influència i
protecció;

c) determinar, per a cada zona, els usos prohibits i els
supòsits en què es podran autoritzar els usos condicionats definint
la superfície mínima exigible a les parcel•les que s'hi vinculin; 

d) determinar les característiques tipològiques,
estètiques i constructives a les quals s'hauran de subjectar les
obres d'edificació;

e) delimitar, si s'escau, els nuclis rurals i establir-ne les
condicions per a l'ordenació.

3.- Per a les finalitats concretes que estableixen les lleis
que els defineixen, es podran així mateix formular:

a) plans d'ordenació del medi natural dels previstos per
la Llei 8/1987, d'1 d'abril, d'ordenació territorial de les illes
Balears; 

b) plans d'ordenació dels recursos naturals i la resta de
figures d'ordenació i gestió previstes per la Llei 4/1989, de 27 de
març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna
silvestres.

Títol II.- Limitacions al dret de propietat.

Article 10.- Contingut del dret de propietat.

La classificació d'un terreny com a Sòl Rústic i la
qualificació com a Rústic Protegit o Rústic Comú suposarà la
determinació de les limitacions legals que delimiten el contingut
del dret de propietat i la seva concreció mitjançant la definició de
les facultats i deures que l'integren.

Article 11.- Facultats i deures en el Sòl Rústic Comú.

1.- Per als terrenys qualificats com a Sòl Rústic Comú, el
contingut del dret de propietat integrarà les facultats següents:

a) Realitzar les activitats necessàries per a l'explotació
agrícola, forestal, cinegètica i pecuària mitjançant l'ús dels mitjans
tècnics i instal•lacions adequades, d'acord amb la normativa
específica, i sense que impliquin, en cap cas, la transformació de la
seva condició o característiques essencials.

b) Desenvolupar les activitats que s'autoritzin en virtut
d'allò que disposa aquesta Llei. 

2.- Per als terrenys qualificats com a Sòl Rústic Comú, el
contingut del dret de propietat comportarà els deures següents:

a) Conservar, mantenir i, si s'escau, reposar el sòl i
vegetació en les condicions necessàries per a evitar riscs d'erosió,
incendi o pertorbació de la seguretat i salut públiques o del medi
ambient i l'equilibri ecològic.

b) Abstenir-se d'efectuar qualsevol activitat no controlada
que pugui tenir com a efecte la contaminació de la terra, l'aigua o
l'aire.

c) Executar els plans i programes que els resultin de
compliment obligat, d'acord amb la legislació reguladora de les
activitats a les quals es refereix el punt 1.a. anterior.

d) Complir les obligacions i establir, si s'escau, les
càrregues que, per a l'exercici de les facultats a què es refereix el
punt 1.b. anterior, s'imposin en virtut d'allò que disposa aquesta
Llei.

e) Permetre a les administracions públiques competents,
sense dret a indemnització quan no afectin activitats rendibles
legalment desenvolupades, la realització de treballs de plantació i
conservació de la vegetació dirigits a prevenir l'erosió o els
desastres naturals.

Article 12.- Facultats i deures en el Sòl Rústic Protegit.

1.- Els terrenys qualificats com a Sòl Rústic Protegit, a
més de les limitacions al dret de la propietat pròpies dels terrenys
assignats al Sòl Rústic Comú, tindran les que es derivin del seu
especial règim de protecció.

2.- No obstant això, tota afecció restrictiva per normes de
protecció, d'usos i aprofitaments executats en virtut d'autorització
legal constituirà un supòsit de lesió determinant de la responsabilitat
de l'administració que l'hagi originada.

Article 13.- Segregacions.

1.- En el Sòl Rústic només es podran efectuar actes que
tenguin per objecte o conseqüència la parcel•lació, segregació o
divisió de terrenys o finques quan siguin conformes amb allò que
disposa aquesta Llei i la legislació agrària pròpia de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

2.- Els actes als quals es refereix el número anterior
estaran subjectes a l'obtenció de llicència municipal prèvia. Seran
nuls els que s'efectuïn sense aquesta llicència.

3.- S'exceptuaran de la necessitat d'obtenció de llicència,
havent d'aportar en tals supòsits certificat de que no és necessària,
els casos següents:

a) Quan els actes siguin conseqüència de l'execució de
determinacions de planejament o de les infraestructures públiques.

b) Quan una vegada transcorregut el termini estipulat per
a la concessió i havent sol•licitat la certificació d'acte presumpte,
l'Administració no apreciï infracció manifesta d'allò que preveu
aquesta Llei.

c) En els supòsits en què s'estableixi reglamentàriament.
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Títol III.- Activitats.

Capítol 1.- Disposicions generals

Article 14.- Regulació general.

1.- Les activitats a les quals es refereix l'apartat 1.a. del
l'article 11 es regularan per la normativa específica, mentre que les
previstes a l'apartat 1.b. del mateix article es regiran, per a
l'autorització i execució, per allò que disposa aquesta Llei.

2.- L'autorització d'una activitat haurà, en tot cas, de
valorar-ne l'impacte en el medi físic i la incidència paisatgística.
Amb aquesta finalitat es podran sol•licitar dels òrgans amb
competència mediambiental informes sobre els aspectes del
projecte que s'estimin convenients.

Article 15.- Vinculació a les parcel•les.

1.- L'autorització d'una activitat de les previstes a
l'apartat 1.b. de l'article 11 comportarà la vinculació legal a
aquesta activitat de la superfície total de la parcel•la en què
s'efectuï, que no podrà ser objecte de cap acte dels previstos a
l'article 13 mentre subsisteixi l'activitat. Això no serà d'aplicació
en els casos en què, per excedir la parcel•la vinculada la superfície
mínima exigida, s'acrediti, mitjançant la tramitació de l'expedient
escaient, que l'activitat continuarà complint els requisits de
parcel•la mínima exigits per a l'autorització. 

2.- La inscripció registral de la vinculació s'haurà
d'acreditar de forma prèvia a l'autorització. Posteriorment se'n
donarà trasllat al Registre de la Propietat perquè consti en la
inscripció de la finca.

3.- L'especificat en els dos apartats anteriors no serà
d'aplicació en els supòsits establerts per l'article 16 bis de la Llei
1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de
les àrees d'especial protecció de les illes Balears, en els quals se
substituirà, en els mateixos termes, per l'assentament registral que
resulti pertinent.

Article 16.- Vinculació als usos.

1.- L'autorització d'una activitat de les previstes a
l'apartat 1.b. de l'article 11 es referirà exclusivament a l'ús al qual
es vinculi, per la qual cosa la tipologia, distribució i programa dels
edificis i instal•lacions que s'hi relacionin hauran de ser els
apropiats al dit ús i estar-ne subordinats.

2.- L'incompliment de les condicions de l'autorització
pel que fa a l'ús vinculat incorrerà en el supòsit previst per l'article
27.1.c. de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina
urbanística, i suposarà, a més de l'adopció de les mesures
disciplinàries que corresponguin, la inclusió de l'edifici o
instal•lació en el règim de fora d'ordenació que defineix l'article
2 de la Llei 8/1988, d'1 de juliol, sobre edificis i instal•lacions fora
d'ordenació.

Article 17.- Aprofitament atípic en el Sòl Rústic.

1.- Les activitats que resultin declarades d'interès general
tindran la consideració d'activitats que comporten un aprofitament
atípic del Sòl Rústic, llevat que es refereixin a activitats públiques
o a equipaments que no tenguin finalitat lucrativa.

2.- Aquest aprofitament s'atorgarà en el moment de la
concessió de la llicència municipal corresponent i només el 90%
resultarà atribuïble al titular de la parcel•la. El percentatge restant
correspondrà a l'Administració i s'haurà d'adquirir necessàriament
per la persona interessada una vegada concedida l'autorització i
prèviament a l'inici de qualsevol actuació.

3.- L'aprofitament atípic es quantificarà en la forma que
es disposi reglamentàriament; les quantitats ingressades per aquest
concepte s'hauran de destinar, en el percentatge que es determini, a
fins conseqüents amb l'objecte d'aquesta Llei.

Capítol 2. Classes d'activitats.

Article 18.- Usos i actuacions.

1.- A l'efecte d'aquesta Llei, les activitats en Sòl rústic es
regularan segons l'ús al qual es vinculin i el tipus d'actuació que
comportin.

2.- Amb aquesta finalitat, es distingiran tres classes d'usos:
admesos, condicionats i prohibits, en relació amb els quals es
diferenciaran tres tipus d'actuacions, segons que no comportin
l'execució d'obres d'edificació, comportin l'execució d'obres en
edificacions o instal•lacions existents o, finalment, suposin la
construcció d'edificacions o instal•lacions de nova planta. 

Article 19.- Classes d'usos.

1.- Són usos admesos aquells que, amb caràcter general,
poden efectuar-se en Sòl Rústic i l'autorització dels quals no
requereix cauteles especials, ja que les actuacions que s'hi vinculen
no alteren les característiques essencials dels terrenys o tenen una
incidència que ja ha estat prèviament avaluada i corregida. Es
consideraran admesos:

a) els usos relacionats amb la destinació o naturalesa de
les finques;

b) els usos relacionats amb l'execució i manteniment de
les infraestructures públiques.

2.- Són usos condicionats aquells que només es podran
efectuar en la forma que el planejament estableixi i per als quals es
defineixin un requisits i uns procediments d'autorització encaminats
a garantir que la incidència de les activitats que s'hi vinculen és
admissible o resulta minimitzada. Es consideraran condicionats:

a) l'ús d'habitatge unifamiliar;
b) els usos vinculats a activitats declarades d'interès

general.

3.- Són usos prohibits aquells en relació amb els quals no
és possible autoritzar cap activitat, atès que la incidència de les
actuacions que s'hi vinculen resulta incompatible amb la protecció
del Sòl Rústic.
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Article 20.- Tipus d'actuacions.

1.- Les actuacions que no comportin l'execució d'obres
de les quals resultin nous edificis o instal•lacions, o que afectin a
algun ja existent, s'efectuaran d'acord amb allò que disposi la
normativa sectorial o la general reguladora dels usos, obres i
activitats. Quan suposin la implantació sobre els terrenys de
construccions, instal•lacions o elements mòbils o prefabricats
susceptibles d'algun ús dels previstos en aquesta Llei, s'hauran de
sotmetre als mateixos requisits i procediments d'autorització
definits per a les actuacions que comportin edificacions de nova
planta.

2.- Les actuacions que suposin l'execució d'obres en
edificacions o instal•lacions existents necessitaran, per a la seva
realització, les llicències i autoritzacions que resultin escaients en
aplicació de la normativa general reguladora dels usos, obres i
activitats. Quan afectin edificis o instal•lacions sotmeses a un
règim específic de protecció i en els casos que preveu el títol IV
d'aquesta Llei serà necessària, a més, autorització prèvia de la
Comissió Insular d'Urbanisme en els termes que es concreten en
el dit títol. 

3.- Quan una activitat relacionada amb les actuacions a
què es refereixen els apartats 1 i 2 anteriors comporti la
modificació, pel que fa a la naturalesa o característiques, de l'ús
actual dels terrenys, edificacions o instal•lacions, s'haurà de
sotmetre, per a l'autorització, als requisits i procediments definits
per a les que suposen noves edificacions. S'estimarà que concorre
tal supòsit, a més de quan així s'especifiqui, quan es dotin els
terrenys, edificis o instal•lacions de característiques, dependències
o servicis impropis de l'ús actual.

4.- Les actuacions que suposin la construcció
d'edificacions o instal•lacions de nova planta se sotmetran, per a
l'autorització, a més de als requisits i procediments establerts per
la normativa general reguladora dels usos, obres i activitats, als
definits en aquesta Llei, segons l'ús al qual es vinculin i d'acord
amb allò que disposa el títol IV.

Capítol 3. Activitats relacionades amb els usos admesos.

Article 21.- Activitats relacionades amb la destinació o
naturalesa de les finques.

1.- Tindran la consideració d'activitats relacionades amb
la destinació o naturalesa de les finques les vinculades als usos
següents:

a) els afectes a l'explotació agrícola, forestal, pecuària i
cinegètica, així com a la conservació i defensa del medi natural;

b) els recreatius, educatius, culturals i científics efectuats
en el marc d'allò que disposa la Llei 4/1989, de 27 de març, de
conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres o a
l'empara d'allò que disposa la Llei 8/1987, d'1 d'abril, d'ordenació
territorial de les illes Balears;

c) els usos complementaris de l'activitat tradicional.

2-.- Les actuacions relacionades amb aquestes activitats,
sigui el que sigui l'ús al qual es vinculen, hauran de ser les
adequades per al desenvolupament efectiu i no podran suposar la
transformació de la destinació i característiques essencials dels
terrenys. Els edificis i instal•lacions vinculats a aquestes
actuacions s'hauran de limitar als estrictament necessaris.

3.- Els edificis i instal•lacions de nova planta hauran de
complir amb allò que disposa el títol IV d'aquesta Llei llevat que,
per les característiques especials de l'activitat que es tracti,
l'informe preceptiu de l'administració competent les exoneri,
totalment o parcialment, d'això en els termes que s'estableixin
reglamentàriament.

Article 22.- Activitats vinculades a l'explotació i conservació del
medi natural.

1.- Les activitats vinculades als usos als quals es
refereixen els apartats 1.a. i 1.b. de l'article 21, que no comportin
actuacions d'edificació, tindran el caràcter d'activitats emparades en
les facultats que preveu el supòsit 1.a. de l'article 11, i s'efectuaran
per tant fora de l'àmbit de la competència d'aquesta Llei. 

2.- Només tindran el caràcter d'edificis i instal•lacions
vinculats a les activitats assenyalades a l'apartat 1.a. de l'article 21
els necessaris per al tractament de les primeres matèries produïdes
a la finca en què s'ubiquin; en la resta dels casos s'haurà d'acudir a
la declaració d'interès general de l'activitat. Quan comportin l'ús
d'habitatge, s'hauran de sotmetre als mateixos tràmits i complir
idèntiques condicions que les determinades per aquesta Llei per a
les activitats vinculades a l'ús d'habitatge unifamiliar.

3.- Quan les activitats a què es refereix l'apartat 1.b. de
l'article 21 no s'efectuïn en execució d'un pla especial o d'un pla
d'ordenació del medi natural, prèviament al desenvolupament o
execució, s'hauran de declarar d'interès general d'acord amb el
procediment assenyalat a l'article 26.

Article 23.- Activitats vinculades als usos complementaris de
l'explotació tradicional.

Tindran la consideració d'activitats vinculades als usos a
què es refereix l'apartat 1.c. de l'article 21 les relacionades amb
l'agroturisme i les que així resultin qualificades en aplicació de
regulació específica.

Article 24.- Activitats relacionades amb les infraestructures
públiques.

1.- Tindran la consideració d'activitats relacionades amb
les infraestructures públiques les vinculades a l'execució, ús i
manteniment dels sistemes territorials següents:

a) la xarxa viària i els seus centres de servici;
b) els centres i xarxes de proveïment d'aigua;
c) els centres de producció, servici, transport i proveïment

d'energia elèctrica i gas;
d) les xarxes de sanejament, estacions de depuració i

sistemes vinculats a la reutilització d'aigües residuals;
e) els ferrocarrils, ports i aeroports;
f) les telecomunicacions, teledetecció i control del trànsit

aeri;
g) els centres de recollida i tractament dels residus sòlids;
h) en general, tots els que així resultin qualificats en virtut

de legislació específica.

2.- Perquè els usos vinculats a aquestes infraestructures
tenguin la condició d'admesos s'hauran de preveure en el
planejament urbanístic o en els instruments d'ordenació territorial.
Si no n'hi hagués, l'execució de l'activitat exigirà la declaració
prèvia d'interès general, llevat que l'aprovació del projecte comporti,
en virtut de la legislació específica, tal declaració.
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Capítol 4. Activitats relacionades amb els usos condicionats.

Article 25.- Activitats relacionades amb l'ús d'habitatge
unifamiliar.

1.- Les activitats relacionades amb l'ús d'habitatge
unifamiliar només podran efectuar-se a les zones en què tal ús no
estigui declarat prohibit pel planejament i en les condicions que
s'hi estableixin. Quan aquestes activitats s'efectuïn en edificacions
existents se subjectaran a allò que hi ha disposat, amb caràcter
general, per a aquest tipus d'actuacions.

2.- Quan aquestes activitats suposin la construcció d'un
nou habitatge, només en podrà resultar un habitatge unifamiliar
per parcel•la, la qual haurà de tenir la superfície determinada pel
planejament que, per als terrenys qualificats com a Sòl Rústic
Comú, haurà de ser igual o superior a:

a) A l'illa de Mallorca: 14.000 m2
b) A l'illa de Menorca: 14.000 m2
c) A l'illa d'Eivissa: 7.000 m2
d) A l'illa de Formentera: 6.000 m2

3.- Per als terrenys qualificats com a Sòl Rústic Protegit,
el planejament municipal determinarà les superfícies mínimes
aplicables que, quan corresponguin a terrenys inclosos en l'àmbit
de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim
urbanístic de les àrees d'especial protecció de les illes Balears,
hauran de respectar els paràmetres mínims fixats en la dita Llei.

4.- No obstant això, quan es tracti de parcel•les ubicades
en Sòl Rústic Comú que compleixin els requisits següents:

a) que estiguin constituïdes com a entitat independent
anteriorment a l'entrada en vigor de l'Ordre ministerial de
24.4.1958,

b) que resultin de l'agrupació d'altres més petites, sempre
que aquestes s'hagin constituït com a entitat independent
anteriorment a l'entrada en vigor de l'Ordre ministerial abans
esmentada,

i la superfície de les quals sigui menor a les mínimes abans
establertes, però superior a 7.000 m2, es podran autoritzar nous
habitatges a les zones i condicions específiques que el planejament
general estableixi de manera justificada i d'acord amb les
limitacions constructives que defineixi l'ordenació.

5.- Les superfícies determinades als apartats 2 i 4
anteriors tindran el caràcter de mínimes i podran ser
incrementades pel planejament d'àmbit municipal de forma
justificada i d'acord amb l'estratègia territorial que adopti.
L'obligació de definir superfícies de parcel•la mínima superiors a
les determinades en els dits apartats només es podrà imposar als
ajuntaments per un instrument d'ordenació dels previstos a la Llei
8/1987, d'1 d'abril, d'ordenació territorial de les illes Balears.

6.- Quan la parcel•la en què es pretengui l'activitat
contengui sòls per als quals s'hagin determinat diferents
superfícies de parcel•la mínima, s'haurà de definir una regla
proporcional que concreti la que sigui aplicable al cas.

Article 26.- Activitats declarades d'interès general.

1.- Les activitats relacionades amb usos no prohibits,
diferents dels admesos o del d'habitatge unifamiliar, només es
podran autoritzar quan resultin declarades d'interès general per la
Comissió Insular d'Urbanisme, o pel Govern de la CAIB, en els
casos previstos per l'article 3.2. de la Llei 9/1990, de 27 de juny,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'urbanisme i habitabilitat.

2.- La declaració es podrà atorgar a totes aquelles
activitats que, respectant les limitacions que d'acord amb els usos
s'estableixin, transcendeixin els mers interessos individuals, siguin
compatibles amb el grau de protecció de la zona i, en cas que
suposin la construcció de noves edificacions, resultin d'ubicació
necessària en Sòl Rústic.

3.- Les declaracions d'interès general es dirigiran
preferentment a fomentar les activitats que suposin la preservació
d'edificis o instal•lacions de valor etnològic o arquitectònic o la
implantació, prèvia l'adequació a allò que disposa el títol IV
d'aquesta Llei, de noves activitats en edificacions o instal•lacions en
estat de deteriorament que no estiguin declarades fora d'ordenació.

4.- Les actuacions vinculades a aquestes activitats s'hauran
d'ajustar a les condicions exigides en els títols III i IV d'aquesta Llei
per a l'habitatge unifamiliar llevat dels casos en què, per les
característiques específiques de l'activitat que es tracti, es justifiquin
no resultin aplicables i així s'accepti a la declaració. Quan
l'exoneració afecti les condicions d'aprofitament, altura o parcel•la
mínima s'hauran d'imposar mesures tendents a minimitzar l'afecció
als predis confrontants.

Títol IV.- Condicions de les edificacions i instal•lacions.

Article 27.- Regulació general.

1.- El planejament haurà de regular les condicions de les
obres, edificacions i instal•lacions en Sòl Rústic respectant les
condicions generals establertes en aquest títol i adaptant les que
s'estableixin reglamentàriament a les que resultin característiques
del'àmbit que ordeni.

2.- Amb caràcter general, les obres, edificacions i
instal•lacions s'hauran d'adaptar a les tipologies pròpies del medi
rural en què s'ubiquin, per a la qual cosa s'haurà d'optar per:
a) ajustar-se a les condicions que, d'acord amb l'assenyalat a
l'apartat anterior, s'estableixin;
b) no ajustar-se a les dites condicions i adoptar altres solucions que,
respectant l'assenyalat als apartats a i b de l'article 28, s'hauran
d'autoritzar, en cada cas i de forma justificada, per la Comissió
Insular d'Urbanisme.
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Article 28.- Condicions de l'edificació.

La regulació de les condicions de l'edificació que l'ordenació
estableixi haurà de definir, com a mínim:

a) la superfície màxima construïble, que no podrà
superar els percentatges de la superfície de la parcel•la que
s'assenyalen a continuació, expressats en metres quadrats de
sostre:

a1) A les illes de Mallorca i Menorca, el 3%.
a2) A les illes d'Eivissa i Formentera, el 4%.
b) el percentatge màxim de la parcel•la que es podrà

ocupar per l'edificació i la resta d'elements constructius, que haurà
de ser inferior:

b1) A les illes de Mallorca i Menorca, al 4%.
b2) A les illes d'Eivissa i Formentera, al 5%.
c) l'altura màxima dels edificis, que no podrà superar les

dues plantes d'altura i els vuit metres des del nivell de la planta
baixa fins al coronament de la coberta;

d) el volum màxim construïble en cada edifici, que no
podrà superar els 1.500 m3, així com la separació mínima entre
edificis, que haurà de ser prou àmplia com perquè se singularitzi
l'impacte de cada un;

e) les característiques tipològiques dels edificis, segons
les pròpies de cada zona, definint com a mínim condicions de
volumetria, tractament de façanes, morfologia i tamany de buits
i solucions de coberta;

f) les característiques estètiques i constructives dels
edificis, instal•lacions i construccions determinant els materials i
acabats admesos.

Article 29.- Condicions de posició i implantació.

1.- Els edificis s'ubicaran, dins la parcel•la, tenint en
compte:

a) la salvaguarda de la condició rústica dels terrenys; 
b) les possibilitats d'explotació agrícola, si s'escau;
c) la protecció de les característiques generals del

paisatge i la reducció de l'impacte visual.

2.- Amb aquesta finalitat, les determinacions de
l'ordenació hauran de definir les condicions de posició dels
edificis amb relació a:

a) reculades de límits que garanteixin la seva condició
d'aïllats;

b) situació, segons topografia de la parcel•la;
c) condicions d'abancalament obligatori i d'acabat dels

bancals resultants; 
d) àmbit d'obligada ubicació de les edificacions

possibles en una determinada zona.

3.- La regulació podrà, així mateix, determinar: 
a) percentatges de parcel•la que s'hauran de mantenir en

estat natural;
b) terrenys de l'entorn de l'edifici en els quals s'haurà de

procedir a reforestació, amb indicació de les característiques i port
inicial dels elements arboris;

c) condicions de vegetació en el perímetre i les façanes
de les edificacions determinant-ne les característiques bàsiques;

d) característiques dels tancaments de parcel•la;
e) en general, totes aquelles condicions tendents a

aconseguir la menor ocupació territorial i la millor protecció del
paisatge i del medi natural.

Article 30.- Dotació de servicis.

1.- Les edificacions i instal•lacions hauran de resoldre les
dotacions de servicis de forma autònoma i individualitzada a partir
de l'escomesa de les infraestructures existents. Les dimensions i
característiques d'aquestes dotacions seran les estrictament
necessàries per al servici de l'activitat de què es tracti, i no podran
donar servici a activitats diferents de la vinculada. 

2.- Les obres corresponents a les dotacions de servicis es
podran autoritzar juntament amb l'activitat a la qual serveixin, cas
en què s'hauran de definir a la documentació tècnica d'acord amb la
qual se sol•liciti l'autorització.

3.- En la resta dels casos, o quan no es vinculin a una
única activitat o no s'ajustin a les limitacions establertes en l'apartat
1 anterior, s'hauran de declarar d'interès general i mai no podran ser
suport d'actuacions il•legals.

Títol V.- Procediments per a l'autorització.

Capítol 1.- Disposicions generals.

Article 31.- Llicències.

1.- Les activitats a què es refereix l'article 11.1.a. d'aquesta
Llei es regiran, per a l'autorització, per allò que disposi la normativa
específica, mentre que les previstes a l'article 11.1.b. es regiran, als
dits efectes, pel disposat en aquesta Llei.

2.- Sigui la que sigui la seva naturalesa, necessitaran
llicència municipal les activitats per a les quals la normativa
específica o general reguladora de les obres o activitats així ho
exigeixi. 

3.- Quan sigui necessària llicència municipal, prèviament
a l'atorgament d'acord amb allò que disposa l'article 3.3. de la Llei
10/1990, s'hauran d'incorporar a l'expedient:

a) les llicències, autoritzacions o informes d'organismes
o entitats diferents de la corporació municipal que siguin exigibles
per la naturalesa de l'activitat;

b) la declaració d'interès general o l'autorització de la
Comissió Insular d'Urbanisme, quan sigui exigible en virtut d'allò
que prescriu aquesta Llei.

Article 32.- Sol•licitud i documentació annexa.

1.- Tota sol•licitud d'activitats en Sòl Rústic haurà de
reunir els requisits establerts a l'article 70 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

2.- A la sol•licitud s'haurà d'acompanyar documentació en
què es detalli la titularitat, emplaçament i característiques
fonamentals de l'activitat pretesa. Quan l'expedient s'hagi de
sotmetre a informació pública, la documentació es completarà amb
el material addicional que s'estableixi reglamentàriament, a fi de
facilitar-ne la comprensió.

Capítol 2. Procediments específics.

Article 33.- Llicències de segregació.

El procediment per a la concessió de llicències de
segregació s'iniciarà per la persona interessada directament davant
la corporació municipal, la qual, una vegada completat l'expedient,
tindrà un termini de dos mesos per resoldre. Transcorregut aquest
període, es tindrà en compte allò que disposa l'article 13.3 d'aquesta
Llei. 
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Article 34.- Autorització d'activitats relacionades amb la
destinació i naturalesa de les finques.

1.- Les activitats relacionades amb la destinació i
naturalesa de les finques s'ajustaran, per a l'autorització, a allò que
disposen la normativa específica i la general reguladores dels
usos, obres i activitats.

2.- Quan siguin necessàries llicències municipals, el
procediment per atorgar-les s'iniciarà per la persona interessada
directament davant la corporació municipal, la qual, una vegada
completat l'expedient, tindrà, per a resoldre, el termini assenyalat
per la normativa general reguladora dels usos, obres i activitats.

3.- Quan les activitats comportin actuacions edificatòries
s'haurà d'incorporar en tot cas a l'expedient informe favorable de
l'administració competent sobre el compliment de les condicions
definides a l'article 21.2 d'aquesta Llei així com l'exoneració, si
s'escau, a què fa referència l'article 21.3.

Article 35.- Autorització d'activitats relacionades amb les
infraestructures públiques.

1.- Les activitats relacionades amb les infraestructures
públiques s'ajustaran, per a l'autorització, a allò que disposen la
normativa específica i la general reguladores dels usos, obres i
activitats.

2.- Quan es necessitin llicències municipals, la
sol•licitud d'aquestes activitats haurà d'incorporar certificat de
l'administració competent sobre el compliment de les condicions
establertes a l'article 24 d'aquesta Llei i a la normativa a què es
refereix l'apartat anterior.

3.- Una vegada completat l'expedient, la corporació
tindrà, per a resoldre, el termini assenyalat per la normativa
general reguladora dels usos, obres i activitats.

Article 36.- Autorització d'activitats relacionades amb l'ús
d'habitatge unifamiliar.

1.- El procediment per a la concessió de llicències
municipals relatives a activitats relacionades amb l'ús d'habitatge
unifamiliar s'iniciarà per la persona interessada davant
l'ajuntament, que la tramitarà d'acord amb allò que assenyala la
normativa general reguladora dels usos, obres i activitats.

2.- Quan les activitats suposin la construcció d'un nou
habitatge, una vegada completat l'expedient es trametrà a la
Comissió Insular d'Urbanisme per a l'autorització. 

3.- La Comissió sotmetrà l'expedient al tràmit
d'informació pública durant el termini de quinze dies, amb
notificació als propietaris confrontats. A la vista del resultat, la
dita Comissió verificarà que es compleixen els requisits de
parcel•la mínims exigits a l'article 25 i d'aprofitament màxim
assenyalats a l'article 28.a.  A la vista d'això resoldrà i ho
notificarà a la corporació municipal.

4.- El tràmit anterior s'haurà de substanciar en el termini
de tres mesos des de la sol•licitud i, una vegada notificat, la
corporació tindrà, per a resoldre, el termini assenyalat per la
normativa general reguladora dels usos, obres i activitats.

Article 37.- Autorització d'activitats declarades d'interès general.

1.- El procediment per a l'autoritació d'activitats que
s'hagin de declarar d'interès general s'iniciarà per la persona
interessada davant l'ajuntament, que la trametrà a l'òrgan que l'hagi
de declarar juntament amb un informe municipal raonat sobre la dita
autorització.

2.- L'òrgan que hagi d'efectuar la declaració sotmetrà
l'expedient al tràmit d'informació pública durant el termini de
quinze dies, amb notificació als propietaris confrontants, i a
informe, durant idèntic termini, dels organismes i administracions
amb competències en la matèria de què es tracti.

3.- Efectuats aquests tràmits, que s'hauran de substanciar
en el termini de tres mesos des de la sol•licitud, a la vista dels
informes i al•legacions emesos, l'òrgan competent resoldrà de forma
motivada i ho notificarà a l'ajuntament i a la persona interessada.

4.- Si s'atorgàs la declaració i fos necessària l'obtenció de
llicència municipal, aquesta s'haurà de sol•licitar en el termini de sis
mesos des de la declaració, per la qual cosa, transcorregut aquest
termini sense que s'acrediti tal sol•licitud o la impossibilitat de
l'existència per raons no imputables a la persona interessada, s'haurà
d'iniciar expedient de caducitat d'aquesta. Sol•licitada en termini la
llicència i una vegada completat l'expedient, la corporació tindrà,
per a resoldre, el termini assenyalat per la normativa general
reguladora dels usos, obres i activitats.

5.- Quan l'activitat es vinculi a un ús d'equipament
comunitari prohibit pel planejament general, i l'òrgan competent per
a la declaració, previ dictamen del Consell Consultiu, estimàs la
necessitat de la seva implantació, suspendrà la vigència del
planejament en els termes previstos a la legislació urbanística.

Títol VI.- Altres disposicions.

Article 38.- Mesures de foment.

1.- Els terrenys qualificats com a Sòl Rústic Protegit i les
edificacions i instal•lacions sotmeses a un règim de protecció
específic seran objecte de mesures de foment de caràcter fiscal, les
quals s'hauran de complementar amb un tractament preferent en
l'atorgament de subvencions i autoritzacions per al
desenvolupament de les activitats a què es refereix l'article 22
d'aquesta Llei.

2.- Fins que no se'ls atribueixi un ús atípic, allò que
disposa l'apartat anterior serà així mateix d'aplicació als terrenys que
mantenguin, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, l'ús
agrícola, forestal, cinegètic o pecuari.

Article 39.- Patrimonis públics.

1.- El planejament general podrà delimitar, en Sòl Rústic,
reserves de terrenys destinats a la formació de patrimonis públics de
sòl, de titularitat autonòmica, insular o local, destinats a:

a) l'obtenció de terrenys per a un ús públic que no
necessiti alterar-ne la classificació;

b) l'obtenció de terrenys per a la reclassificació a una
classe de sòl en la qual sigui factible una actuació urbanística
d'interès públic;

c) qualsevol altra finalitat d'interès públic.

2.- Quan, en la forma que s'estableixi reglamentàriament,
s'acordi l'establiment d'una reserva per a patrimoni públic de sòl, la
seva delimitació s'haurà d'incorporar a la primera modificació, o
revisió, del planejament general que es formuli.

3.- Llevat de a les àrees d'assentament regulades a l'article
5 de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim
urbanístic de les àrees d'especial protecció de les illes Balears, les
reserves destinades als fins a què es refereix l'apartat 1.b. només
podran delimitar-se en Sòl Rústic Comú.
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Disposicions addicionals.

Primera.- Modificacions de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de
disciplina urbanística

1.- S'afegeix un apartat segon a l'article 21 de la Llei
10/1990, amb el següent tenor literal:

"2. Així mateix, el control de la legalitat urbanística i la
funció inspectora es podran desenvolupar per entitats creades per
acord entre les administracions d'àmbit local, insular o autonòmic".

2.- S'afegeix un apartat segon a l'article 35 de la Llei
10/1990, amb el següent tenor literal:

"2. El disposat a l'apartat anterior s'entén sense perjudici
que la competència s'atribueixi a entitats creades de conformitat
amb allò que disposa l'article 21.2. d'aquesta Llei".

3.- S'afegeix un apartat segon a l'article 39 de la Llei
10/1990, amb el següent tenor literal:

"2. El disposat en aquest article s'entén sense perjudici
que la competència per imposar les multes s'atribueixi, sigui la que
sigui la quantia, a les entitats creades de conformitat amb allò que
disposa l'article 21.2. d'aquesta Llei".

4.- S'afegeix un apartat quart a l'article 19 de la Llei
10/1990, amb el següent tenor literal:

"4. Els notaris no podran autoritzar, com tampoc els
registradors de la propietat inscriure, escriptures de divisió, parcel-
Alació o segregació de terrenys classificats com a Sòl Rústic sense
l'acreditació de la preceptiva llicència municipal, la qual s'haurà de
testimoniar pels primers en l'escriptura corresponent o,
alternativament, exigir i testimoniar el certificat administratiu de
que la llicència no és necessària".

5.- S'afegeix un apartat "i" a l'article 27.3. de la Llei
10/1990, sobre infraccions en matèria de medi ambient, amb el
següent tenor literal:

"i) La utilització de vehicles a motor, camps a través o
fora de pistes o camins delimitats amb aquesta finalitat en les àrees
d'especial protecció i en els espais naturals protegits inclosos en
l'àmbit de la Llei 1/1991, en els termes que s'estableixin
reglamentàriament".

Segona.- Modificacions de la Llei 12/1988, de 17 de novembre, de
camps de golf.

1.- Es modifica l'article 4 de la Llei 12/1988, que queda
redactat de la forma següent:

"Article 4
A la sol•licitud s'haurà d'adjuntar, així mateix, justificació de la
suficiència d'aigua adequada per regar el camp de golf, la qual
procedirà de la depuració d'aigües residuals, dessalinització d'aigua
de la mar, i de fonts, rius o torrents que aboquin directament a la
mar, sense perjudici d'allò que disposa la disposició transitòria
quarta".

2.- S'afegeix una disposició transitòria quarta amb el
següent tenor literal:

"El disposat a l'article 4 no serà d'aplicació a les
autoritzacions referents a camps de golf autoritzats anteriorment,
llevat que suposin increment del cabal de rec".

Tercera.- Modificacions de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les
illes Balears

1.- Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 16 bis de la
Llei 1/1991, que tindran la redacció següent:

"1. A les finques ubicades en Àrea Natural d'Especial
Interès o en Àrea Rural d'Interès Paisatgístic en les quals, en
aplicació de la superfície mínima establerta per a la zona de què es
tracti, sigui possible edificar dos o més habitatges, els habitatges que
resultin d'aquesta aplicació es podran concentrar edificant-se, cada
un d'ells, en parcel•les de superfície igual o superior a la determinada
com a mínima pel planejament municipal i quedant afectada la
totalitat de la finca al conjunt.

2. Del dit anteriorment s'haurà de derivar una menor
afecció sobre el territori, i serà de compliment obligat quan vengui
imposat pels instruments d'ordenació".

2.- Es modifica l'article 12, que tindrà la redacció següent:

"En els terrenys inclosos en una Àrea Natural d'Especial
Interès, la superfície susceptible d'edificació d'un habitatge serà:

1 Per a les illes de Mallorca i Menorca, vint hectàrees.
2 Per a l'illa d'Eivissa, tres hectàrees.
3 Per a l'illa de Formentera, dues hectàrees i mitja.

Quarta.- Modificació de la Llei 8/1988, d'1 de juliol, sobre edificis
i instal•lacions fora d'ordenació.

Es modifica l'apartat 1 de l'article 2 de la Llei 8/1988, que
quedarà com s'expressa continuació:

"1. Així mateix s'han de considerar com a edificis o
instal•lacions fora d'ordenació els que es construeixin o s'hagin
construït en contra de les determinacions contingudes en el
planejament general o l'ús de les quals contravengui les condicions
d'acord amb les quals s'autoritzaren així com els construïts en
contradicció amb la legislació urbanística vigent, encara que hagi
transcorregut el termini de quatre anys fixat en el Reial decret llei
16/1981, de 16 d'octubre".
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Cinquena.- Alteració de la classificació de Sòl Rústic.

1.- Quan, amb ocasió de la modificació o revisió d'un
instrument de planejament general, s'alteri la classificació de
terrenys classificats fins aleshores com a Sòl Rústic, la capacitat
de població dels terrenys reclassificats no podrà superar els límits
següents:

a) Si la nova classificació és la de Sòl Urbà, la capacitat
dels sòls reclassificats no podrà superar el 3% de la capacitat
global de població que tenia el planejament que s'altera.

b) Si la nova classificació és la de Sòl Urbanitzable, la
capacitat dels sòls reclassificats no podrà superar el 10% de la
capacitat global de població que tenia el planejament que s'altera.

Sisena.- Caravanes.

Fora de les zones concretes expressament habilitades per
a això pel planejament, l'ordenació del Sòl Rústic prohibirà la
disposició sobre els terrenys així classificats de caravanes o altres
elements mòbils que puguin resultar habitables.

Setena.- Determinacions de la Llei 1/1994, de 23 de març, sobre
condicions per a la reconstrucció en sòl no urbanitzable
d'edificis i instal•lacions afectades per obres públiques o
declarades d'utilitat pública i executades pel sistema
d'expropiació forçosa.

Les disposicions d'aquesta Llei s'entendran sense
perjudici de les determinacions de la Llei 1/1994, de 23 de març,
sobre condicions per a la reconstrucció, en sòl no urbanitzable,
d'edificis i instal•lacions afectades per obres públiques o
declarades d'utilitat pública i executades pel sistema d'expropiació
forçosa, les quals mantindran plenament la vigència.

Disposicions transitòries.

Primera.- Règim d'equivalència.

1.- Els terrenys classificats com a Sòl No Urbanitzable
pel planejament vigent a l'entrada en vigor d'aquesta Llei tindran,
a tots els efectes, la consideració de Sòl Rústic.

2.- A l'efecte d'aquesta Llei, les declaracions d'utilitat
pública o interès social se substituiran per la declaració d'interés
general, per la qual cosa, quan aquesta declaració s'efectuï en
terrenys inclosos en l'àmbit de la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les illes Balears, s'haurà de sotmetre a les limitacions
que, respecte dels usos vinculats, es deriven del règim de
protecció establert en la dita Llei.

3.- Fins que no es formulin els plans a què es refereixen
l'article 5 de la Llei 1/1984, de 14 de març, d'ordenació i protecció
d'àrees naturals d'especial interès, i l'article 9 de l'esmentada Llei
1/1991, el planejament general podrà establir, respectant els
principis bàsics que s'estableixen a les dites lleis, el règim
transitori d'aplicació a aquells aspectes de l'ordenació la concreció
dels quals es remet als plans esmentats.

Segona.- Edificis i activitats existents.

1.- Els edificis i activitats existents en Sòl Rústic es
consideraran vinculats a la parcel•la definida a l'expedient
d'autorització, en cas que existeixi, o, si no n'hi hagués, a la
parcel•la que s'assenyali en el Cadastre, per la qual cosa, prèvia
concessió de qualsevol tipus de llicències per a noves edificacions
en la parcel•la de què es tracti, s'exigirà la constància en el registre
de tal vinculació en els termes que s'estableixen a l'article 15.

2.- Els habitatges existents en Sòl Rústic, construïts
legalment a l'empara d'autorització que no hagués esgotat els
paràmetres de superfície construïble aplicables en el moment de la
concessió, podran ser objecte d'ampliacions les quals, respectant la
resta de condicions establertes en el títol IV, superin els límits
establerts a l'article 27.3.a. i b. En aquests casos, la superfície total
construïda resultant no podrà superar la que s'hauria derivat si
s'haguessin esgotat els paràmetres esmentats, amb un màxim de 450
m2.

Tercera.- Expedients en tramitació.

Els expedients d'autorització d'usos, obres, edificacions o
instal•lacions en Sòl Rústic que es trobin en tramitació a l'entrada
en vigor d'aquesta Llei continuaran tramitant-se d'acord amb la
legislació vigent en el moment de la iniciació. 

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions que s'oposin o
que siguin incompatibles amb allò que disposa aquesta Llei.

Disposicions finals.

Primera

S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears perquè dicti totes les disposicions reglamentàries que
siguin necessàries per al desenvolupament i execució d'aquesta Llei.

Segona

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el BOCAIB.

Palma, 4 d'abril de 1997.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.
El President:
Jaume Matas i Palou.
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3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 d'abril del 1997, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
2088/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a llei de foment de la pau.

Palma, a 15 d'abril 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 152 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició de llei següent:

Llei de foment de la pau.

Exposició de motius:

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears expressa amb
tota fermesa al seu article 9: "Les institucions d'autogovern, en
compliment de les finalitats que els són pròpies, promouran la
llibertat, la justícia, la igualtat i el progrés socioeconòmic entre els
ciutadans de les Illes Balears, com a principis de la Constitució,
així com la participació d'aquests a la vida política, cultural,
econòmica i social..."

L'exercici de les llibertats només és possible quan regna
la pau, com ens recorda l'article 28 de la Declaració Universal dels
Drets Humans, aprovada per les Nacions Unides l'any 1984: "Tota
persona té dret que regni en el medi social i en l'internacional un
ordre que permeti assolir amb plena eficàcia els drets i les
llibertats enunciades en aquesta Declaració", que havia indicat en
el seu preàmbul: "del desconeixement i menyspreu dels drets
humans n'han derivat actes de barbàrie que revolten la consciència
de la humanitat."

Ara bé, la pau és un bé que només adquireix plenitud
quan és universal. I hi ha, en el context internacional actual,
factors diversos que atempten contra la pau: la tensió i les diverses
formes de violència no deixen d'augmentar en un món
perillosament sobrearmat i subalimentat; la producció i la
comercialització de l'armament genera negocis d'una importància
econòmica creixent; la desigualtat estimula els fanatismes; la lluita
acarnissada per extreure i per explotar les matèries primeres
justifica tota casta d'abusos i condemnen a la marginació i a la
misèria crònica sectors molt significatius de la població d'arreu del
món.

Massa sovint, l'esperit bèl•lic, la confrontació,
s'instal•len al si de la societat, cada vegada més competitiva i més
insensiblement insolidària envers els col•lectius marginats de les
riqueses del desenvolupament social.

La Constitució republicana ja expressava, al seu article
sisè: "España renuncia a la guerra como instrumento de política
nacional."

L'actual Constitució espanyola també afirma, al seu
article deu: "1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que
li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el
respecte ala llei i als drets dels altres són fonament de l'ordre
polític i de la pau social. 2. Les normes relatives als drets
fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix
s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de
Drets Humans i els Tractats i els Acords Internacionals sobre
aquestes matèries ratificats per Espanya."

Mitjançant aquesta llei voldríem consolidar les aspiracions
dels pobles de les Illes Balears en favor de la construcció d'un món
on la pau i la justícia siguin sobiranes. Així, fer garantir els drets de
la pau, una pedagogia sistemàtica de la pau, la superació dels
obstacles que impedeixen l'exercici efectiu d'aquesta pau, les
mesures de foment i de coordinació en favor de la pau, així com un
compromís institucional de les Illes Balears com a element actiu, a
la comunitat de nacions, de defensa i estímul de tot allò que ajudi a
fer més efectiu el rebuig de la guerra.

Article 1.

1.- Les Illes Balears, mitjançant el rebuig de la guerra com
a sistema per resoldre els conflictes internacionals, la promoció dels
drets humans,d e les llibertats democràtiques i de la cooperació
internacional, reconeix la pau com un dret fonamental dels homes
i dels pobles. 

2.- Per tal de fer efectius aquests principis, el govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears promourà la pau
mitjançant iniciatives de solidaritat, culturals i de recerca,
d'educació, de cooperació i d'informació, amb la voluntat de fer de
les illes Balears una societat mobilitzada per la pau.

3.- A fi i efecte d'aconseguir aquests objectius, el govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears col•laborarà amb
ajuntaments i consells insulars, d'una banda, i amb grups i entitats
cíviques, d'una altra, per estimular les iniciatives de tots els grups
que es disposin a cooperar en el foment de la pau.

Article 2.

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
promourà:

a) Convenis amb estudiosos i experts, tant a nivell
nacional com internacional, per aprofundir en la problemàtica de la
pau en el món i per suggerir les línies d'actuació a favor de la pau
en tots els àmbits de la nostra societat.

b) Sessions de treball interdepartamentals per tal d'endegar
programes globals de propostes a favor de la pau i de la solidaritat.

c) La creació d'un centre per al Pau, per recollir,
sistematitzar i difondre la documentació relativa a les institucions
i als moviments per la pau d'arreu d'Europa i d'altres continents.

d) La institucionalització de premis i distincions a les
millors iniciatives socials a favor de la pau.

e) L'intercanvi amb grups d'arreu del món que treballin en
el foment de la pau.

f) Les investigacions específiques sobre els obstacles que
fan més difícil la pau en el món  sobre les mesures que podrien
ajudar a remoure aquests obstacles.
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Article 3.

Atesa la importància de l'àmbit educatiu en la formació
per la pau i en el foment de la pau, correspon al Govern:

a) La creació d'una comissió específica que analitzi, des
de l'òptica de la pau i del respecte mutu dels pobles, els continguts
dels materials escolars i dels programes audiovisuals especialment
destinats als infants.

b) L'organització de programes específics per ala
formació de joves que vulguin traslladar-se com a col•laboradors
en països en vies de desenvolupament.

c) El disseny i l'elaboració, directament o a través de
grups especialitzats, de materials que facin més efectiva l'educació
per la pau a les escoles de les Illes Balears.

Article 4.

Per a coordinar efectivament aquestes accions, serà creat
un Comitè Balear per la Pau, de caràcter permanent, que elaborarà
programes anuals a favor de la pau i que assessorarà grups i
col•lectius que treballin a les nostres illes en favor de la pau.
Correspondrà a aquest Comitè la proposta de les normes
específiques per a la concessió de subvencions i ajuts.

Aquest comitè, de caràcter assessor, en l'àmbit de les
Illes Balears, serà desenvolupat reglamentàriament.

Disposició transitòria.

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears haurà de preveure per a l'exercici de 1998, els crèdits
oportuns en el Pressupost per tal de cobrir la despesa que
ocasionarà l'aprovació d'aquesta llei.

Disposició final.

S'autoritza al Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears perquè dicti les disposicions necessàries per al
desenvolupament d'aquesta llei.

Palma, 10 d'abril del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2133/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 5900/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
del Govern en relació amb la creixent contractació de places
turístiques en l'especialitat de "tot inclòs". (Mesa de 15 d'abril del
1997).

 RGE núm. 2134/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 671/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incompliments de les obligacions contractuals per part de la
Companyia concessionària del Túnel de Sóller. (Mesa de 15 d'abril
del 1997).

Palma, a 15 d'abril 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 el que preveu

l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 5900/96, relativa
a la política del Govern en relació amb la creixent contractació de
places turístiques en l'especialitat de "tot inclòs", la moció següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears considera que la
pràctica del "tot inclòs" és perjudicial pel conjunt de la indústria
turística balear i insta el Govern de la Comunitat Autònoma a reunir
als representants legals del tour operators i dels establiments
hotelers que comercialitzen els seus establiments amb aquesta
modalitat, per tal de cercar les solucions i els compromisos adients
de totes les parts implicades, sempre respectant el dret a la llibertat
comercial i empresarial, per eradicar aquesta oferta turística de la
nostra comunitat.

2.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern, a
que, mitjançant els serveis d'inspecció, es duguin a terme controls
rigorosos i periòdics, a tots els establiments hotelers que practiquin
el "tot inclòs", per tal d'assegurar que:

a) Els serveis que es donin, tenguin, en tot moment, el
nivell de qualitat que correspon ala categoria de l'establiment
hoteler.

b) Els productes alimentaris i les begudes que se serveixin,
en els establiments que practiquen el tot inclòs, comptin amb les
garanties sanitàries i de qualitat que marca la normativa vigent amb
aquestes matèries.

3.- El Parlament de les Illes Balears mostra la seva
preocupació per la implantació i el constant creixement de la
modalitat comercial del "tot inclòs" en l'oferta hotelera vacacional
de la nostra comunitat, per les conseqüències negatives que això pot
tenir en el futur i insta el Govern a regular aquesta pràctica.

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord el que preveu

l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 671/97, relativa
als incompliments de les obligacions contractuals per part de la
companyia concessionària del Túnel de Sóller, la moció següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears reprova les actuacions
dels governs del Partit Popular que han permès que el Túnel de
Sóller que havia de ser construït pel concessionari en 2 anys hagi
tardat 8 anys en posar-se en servei.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern ala
resolució del contracte de la concessió del Túnel de Sóller a la
"Companyia Concessionària del Túnel de Sóller, S.A.", pels greus
incompliments en el termini de posada en servei del túnel i a
gestionar directament l'obra, permetre l'ús gratuït del túnel a tots els
ciutadans.

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2028/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de
les obres del Pla Mirall. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2029/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla Mirall.
(Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2028/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de
les obres del Pla Mirall. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2053/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a tales o neteja de bosc realitzades a Morey (terme Alaior-
Maó) i la zona de Cala'n Fustam-Cala Escorxada. (Mesa de 15
d'abril del 1997).

 RGE núm. 2054/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses i resultats de l'exposició de Robert Graves.
(Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2055/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses i resultats de l'exposició de la XI Biennal
Internacional de l'Esport. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2056/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses i resultats de l'exposició "Aproximació a
l'Avantguarda a Mallorca. 1959-1982". (Mesa de 15 d'abril del
1997).

 RGE núm. 2057/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses i resultats de l'exposició "Art Medial". (Mesa de
15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2058/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses i resultats de l'exposició "Abstraccions". (Mesa
de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2059/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses i resultats de l'exposició "Això era i no era ..."
(Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2060/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a divulgació de la figura de Ramon Llull durant l'any 1997.
(Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2061/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a contingut del premi Ramon Llull. (Mesa de 15 d'abril del
1997).

 RGE núm. 2062/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a coincidència del premi Ramon Llull amb altres guardons
instituïts per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de
15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2063/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a acord per a l'atorgament del premi Ramon Llull. (Mesa de
15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2064/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a proposta d'atorgament del premi Ramon Llull. (Mesa de 15
d'abril del 1997).

 RGE núm. 2065/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajudes del Govern de les Illes Balears a la realització de la
Universitat Internacional Illa del Rei del 1997. (Mesa de 15 d'abril
del 1997).

 RGE núm. 2066/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació del Govern balear en la realització del
Festival de Cine de Menorca. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2067/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a calendari per a la presentació al Parlament de la Llei de
museus, arxius i biblioteques de les Illes Balears. (Mesa de 15 d'abril
del 1997).

 RGE núm. 2068/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a projectes presentats al Pla Mirall pels municipis de l'illa de
Formentera. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2069/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a projectes presentats al Pla Mirall pels municipis de l'illa
d'Eivissa. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2070/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a projectes presentats al Pla Mirall pels municipis de l'illa de
Mallorca. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2071/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a projectes presentats al Pla Mirall pels municipis de l'illa de
Menorca. (Mesa de 15 d'abril del 1997).
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 RGE núm. 2072/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a obertura de tallafocs i faixes auxiliars a l'illa de
Menorca. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2073/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a tales i neteja de bosc realitzades a Menorca entre octubre
del 1996 i abril del 1997. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2074/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a conservació de les poblacions d'eriçons de mar en el
litoral de les Illes Balears. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2075/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos impartits pel Centro de Estudios Menorquines i
subvencionats per la llavors Conselleria de Comerç i Indústria dins
el Pla de suport a la modernització del comerç. (Mesa de 15 d'abril
del 1997).

 RGE núm. 2076/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a beneficiaris dels cursos realitzats durant el 1996 en el
marc del projecte Formed. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2077/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos projectats i cursos realitzats durant l'any 1996, en
el marc del subprojectes Formed, inclòs en el Noventadapt. (Mesa
de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2078/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subprojectes que formen el projecte Noventadapt. (Mesa
de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2079/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a procés de selecció dels alumnes als cursos impartits pel
Centro de Estudios Menorquines en el marc del subprojecte
Formed. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2080/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a temari específic i programació del desenvolupament del
subprojecte Formed. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2081/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a inici de la prestació del servei de tutoria del curs Slowly
Please per part del Centro de Estudios Menorquines i data del
contracte entre aquest i el Govern balear per a la impartició del
curs. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2082/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a realització del contracte entre el Govern de les Illes
Balears i el Centro de Estudios Menorquines per a la realització del
curs Slowly Please. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2083/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alumnes matriculats al Centro de Estudios Menorquines
per seguir el curs d'anglès per televisió, canal 4, Slowly Please.
(Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2085/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a liquidació de les despeses previstes en el contracte entre
Codefoc i el Centro de Estudios Menorquines per al desenvolupament
del subprojecte Formed. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2098/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions del Sr.
Alejandro Pax. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2099/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estructura
orgànica de personal de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2109/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finques
acollides a l'agroturisme. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2110/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dotacions
pressupostàries per al Pla Produir. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2112/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris
d'Ibatur per subvencionar concerts. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

Palma, a 15 d'abril 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.

A les ajudes que ofereix el Pla Mirall hi poden accedir els
particulars, associacions, ...?

Quina figura pensa emprar el Govern per assegurar que
aquestes obres tindran un manteniment adequat en el temps?

Palma, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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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.

La inclusió d'obres dins el Pla Mirall, per part dels
ajuntaments, du com a condició la ineludible afectació del 5% del
pressupost de les obres dins els pressuposts generals anuals de les
institucions que ho sol•liciten.

Quin serà el seguiment i control del compliment
d'aquesta norma per part del Govern?

Palma, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què han consistit les tales o la neteja de bosc
realitzades a Morey i a la zona de Cala'n Fustam-Cala Escorxada?

Quina extensió de massa forestal i garriga s'ha afectat
amb aquesta acció?

Quins criteris s'han seguit a l'hora de determinar les
àrees on s'han realitzat aquests treballs?

Es Castell, a 8 d'abril 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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

1.- Quines despeses originà la realització el 1996 de
l'exposició de Robert Graves a Sa Llonja?, amb indicació de les
despeses totals i detall dels principals capítols: publicitat, edició
de material, inauguració, etc.

2.- Quants de dies va estar oberta l'exposició i quin va
ser el nombre de visites que va rebre?

3.- Quina promoció es va fer de l'exposició directament
en els centres escolars i quantes visites "escolars" es van realitzar?

Es Castell, a 23 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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

1.- Quines despeses originà la realització el 1996 de
l'exposició de la XI Biennal Internacional de l'Esport a Sa Llonja?,
amb indicació de les despeses totals i detall dels principals capítols:
publicitat, edició de material, inauguració, muntatge, etc.

2.- Quants de dies va estar oberta l'exposició i quin va ser
el nombre de visites que va rebre?

3.- Quina promoció es va fer de l'exposició directament en
els centres escolars i federacions esportives i quantes visites
"escolars" es van realitzar?

Es Castell, a 23 de març del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

1.- Quines despeses originà la realització el 1996 de
l'exposició de l'"Aproximació a l'Avantguarda a Mallorca, 1959-
1982", a Sa Llonja?, amb indicació de les despeses totals i detall
dels principals capítols: publicitat, edició de material, inauguració,
muntatge, etc.

2.- Quants de dies va estar oberta l'exposició i quin va ser
el nombre de visites que va rebre?

3.- Quina promoció es va fer de l'exposició directament en
els centres escolars i quantes visites "escolars" es van realitzar?

Es Castell, a 23 de març del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

1.- Quines despeses originà la realització el 1996 de
l'exposició de l'"Art Medial a Sa Llonja?, amb indicació de les
despeses totals i detall dels principals capítols: publicitat, edició de
material, inauguració, muntatge, etc.

2.- Quants de dies va estar oberta l'exposició i quin va ser
el nombre de visites que va rebre?

3.- Quina promoció es va fer de l'exposició directament en
els centres escolars i quantes visites "escolars" es van realitzar?

Es Castell, a 23 de març del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quines despeses originà la realització el 1996 de
l'exposició d'"Abstraccions a Sa Llonja?, amb indicació de les
despeses totals i detall dels principals capítols: publicitat, edició
de material, inauguració, muntatge, etc.

2.- Quants de dies va estar oberta l'exposició i quin va
ser el nombre de visites que va rebre?

3.- Quina promoció es va fer de l'exposició directament
en els centres escolars i quantes visites "escolars" es van realitzar?

Es Castell, a 23 de març del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quines despeses originà la realització el 1996 de
l'exposició "Això era i no era ..." a Sa Llonja?, amb indicació de
les despeses totals i detall dels principals capítols: publicitat,
edició de material, inauguració, muntatge, etc.

2.- Quants de dies va estar oberta l'exposició i quin va
ser el nombre de visites que va rebre?

3.- Quina promoció es va fer de l'exposició directament
en els centres escolars i quantes visites "escolars" es van realitzar?

Es Castell, a 23 de març del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears creà, decret 5/97, de 23 de gener, el Premi Ramon Llull.
Lògicament, la decisió de donar el nom de Ramon Llull al premi
amb el qual es vol premiar anualment a persones i col•lectius que
s'han distingit en àmbits diversos de la nostra societat, és una
forma de fer present la memòria del gran pensador.

Això no obstant, la pròpia creació del premi ha posat de
manifest el desconeixement que del personatge es té en les nostres
illes. En conseqüència, la millor promoció de Ramon Llull i la
seva amplíssima obra seria el de donar-lo a conèixer a la
generalitat de la població.

Quines accions pensa realitzar el Govern de les Illes
Balears per, en la coincidència de la creació del premi Ramon
Llull, donar a conèixer la vida i obra d'aquest gran personatge de
la nostra història al conjunt de la població durant l'any 1997?

Es Castell, a 7 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Ramon Llull és un personatge cabdal de la nostra història.
La seva amplíssima obra abasta camps tan diversos com la lògica,
la ciència, l'art, la literatura, la mística, etc.

És natural que el seu nom esdevengui referència per
premiar avui aquelles persones o col•lectius que treballin en camps
com el cultural, el cívic, l'humanitari, la investigació, l'ensenyament
i el lingüístic.

Quina referència pot representar la figura de Ramon Llull
per premiar i distingir avui persones i col•lectius que, com preveu
el Decret de creació del premi, han destacat en l'àmbit empresarial,
esportiu i jurídic?

Es Castell, a 7 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Amb el decret 5/1997, de 23 de gener, el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears creà el premi Ramon
Llull, "amb la finalitat d'honorar i distingir les persones naturals o
jurídiques que, pels seus mèrits, hagin destacat pels serveis prestats
a les Illes Balears en els àmbits cultural, esportiu, jurídic,
empresarial, cívic, humanitari, d'investigació, d'ensenyament i
lingüístic". Atès que en alguns d'aquests àmbits, el Govern ja té
instituïts altres premis i guardons;

1.- Considera el Govern de la Comunitat Autònoma que
una mateixa institució atorgui diferents premis anuals amb idèntica
finalitat i destinats al mateix àmbit d'actuació?

2.- La creació del premi Ramon Llull anul•la premis i
guardons encara vigents i creats amb anterioritat?

Es Castell, a 7 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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.

L'article 2 del Decret 5/1997, de 23 de gener, pel qual es
crea el Premi Ramon Llull, indica que la decisió de la concessió
del premi Ramon Llull serà per acord del Consell de Govern.

Quines dificultats preveu el Govern de la Comunitat
Autònoma perquè l'acord de concessió sigui pres pel Parlament de
les Illes Balears, la qual cosa atorgaria una major amplitud al
premi?

Es Castell, a 7 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

L'article 2 del Decret 5/1997, de 23 de gener, pel qual es
crea el Premi Ramon Llull, indica que la proposta de candidatura
a l'atorgament del premi serà realitzada pel president del Govern
balear o per un conseller.

Atès el caràcter territorial de la nostra comunitat, per
quin motiu no ha previst el Govern que la proposta de candidatura
pugui sorgir dels consells insulars?; per què no preveu, igualment,
que la proposta pugui ser emesa pels ajuntaments, entitats, etc.?

Es Castell, a 7 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Ha rebut el Govern de les Illes Balears cap petició
formal de les entitats organitzadores de la segona edició de la
Universitat Internacional Illa del Rei (Menorca, 1997), d'ajuda
econòmica per a la realització d'aquest esdeveniment acadèmic i
cultural?

En tot cas, ha previst el Govern de les Illes Balears cap
aportació econòmica per a la realització de la referida Universitat
Internacional Illa del Rei (Menorca, 1997)? En cas afirmatiu,
quina preveu que pugui ser l'aportació econòmica?

Es Castell, a 8 d'abril 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 escrita.

Ha rebut, el Govern de les Illes Balears, cap petició del
Consell Insular de Menorca o de l'entitat promotora del Primer
Festival de Cine de l'illa de Menorca, que tindrà lloc a finals del
mes de maig, recaptant l'ajuda econòmica d'aquest al referit
festival?

Ha previst, el Govern de les Illes Balears, concedir cap
tipus de subvenció per a la realització del referit festival de cine a
l'illa de Menorca? En cas afirmatiu, quina seria l'aportació
econòmica del Govern balear?

Es Castell, a 8 d'abril 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 escrita.

Quin és el calendari previst pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per entrar al Parlament de les Illes
Balears el projecte de llei de museus, arxius i biblioteques de les
Illes Balears?

Es Castell, a 8 d'abril 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 escrita.

Quins són els projectes que s'han presentat al Pla Mirall
per part de cadascun dels municipis de l'illa de Formentera que ho
han fet en el termini establert?

Quin és el pressupost de cada projecte presentat?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els projectes que s'han presentat al Pla Mirall
per part de cadascun dels municipis de l'illa d'Eivissa que ho han
fet en el termini establert?

Quin és el pressupost de cada projecte presentat?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Quins són els projectes que s'han presentat al Pla Mirall
per part de cadascun dels municipis de l'illa de Mallorca que ho
han fet en el termini establert?

Quin és el pressupost de cada projecte presentat?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els projectes que s'han presentat al Pla Mirall
per part de cadascun dels municipis de l'illa de Menorca que ho
han fet en el termini establert?

Quin és el pressupost de cada projecte presentat?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina extensió de tallafocs, prevists en el Pla contra-
incendis, s'ha obert a l'illa de Menorca el 1996 i fins el mes d'abril
del 1997? Quina és la localització dels trams de tallafocs oberts?

Quina extensió de faixes auxiliars, previstes en el Pla
contra-incendis s'han obert a l'illa de Menorca el 1996 i fins el mes
d'abril del 1997? Quina és la localització dels trams de faixes
auxiliars obertes?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quines finques s'han realitzat, per part de
l'administració autonòmica, tales o neteja de bosc i garriga a l'illa de
Menorca, entre l'1 d'cotubre del 19976 i l'1 d'abril del 1997? Quina
extensió total s'ha afectat?

Quins criteris s'han fet servir per determinar les zones
sobre les quals s'ha actuat?

Existeix cap tipus d'ajudes, del Govern de la Comunitat
Autònoma, o vehiculades a través seu, per a propietaris que realitzin
tales o neteja de bosc o garriga?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els eriçons de mar (equinoïdeus) són animals que
pertanyen a un grup faunístic corresponent al fílum "Equinoderms".
Al litoral de les Illes Balears, la població d'eriçons de mar, en totes
les seves varietats, pateix actualment un fort procés d'explotació
exhaustiva. Aquest procés pot ser fruit de la presència en les nostres
illes d'estiuejants d'altres zones d'Espanya i d'Europa en les quals
s'aprecia extraordinàriament el valor culinari dels eriçons.

Per aquesta causa, o per altres, la realitat és que és palesa
una important disminució de les poblacions d'eriçons de mar a
Menorca i probablement a la resta de les illes.

És per aquests motius, i davant l'inici d'un problema que
es pot fer molt major, que formulam aquestes preguntes: 

1.- Quin seguiment fa el Govern balear de l'evolució de les
poblacions d'eriçons de mar, en cadascuna de les seves varietats, al
litoral de les Illes Balears?

2.- En el cas d'haver-se realitzat aquest seguiment i
prospecció sobre les poblacions referides: quins són els resultats?,
confirmen aquests la tendència a la disminució de les referides
poblacions?

3.- Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern
de la Comunitat Autònoma de les illes Balears per a regular
normativament els mecanismes d'ordenació, conservació i extracció
d'eriçons de mar al litoral balear, protegint un element de la xarxa
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tròfica actualment molt agredit, i que sens dubte ajuda al
manteniment de l'ecosistema marí?

Es Castell, a 5 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els cursos impartits pel Centro de
Estudios Menorquines dins del Pla de suport a la modernització
del comerç i que han comptat amb la subvenció del Govern
balear?, especificant-ne el títol del curs, les dates de realització i
la subvenció atorgada per a cada curs.

Es Castell, a 4 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria del subprojecte FORMED, presentada
davant el Fons Social Europeu, es planteja que les activitats es
destinaran a les persones que treballen en camps molt específics:
1) guies turístics; 2) informadors turístics; 3) personal
d'establiments d'allotjament; i 4) personal d'agències de viatges.

Si tenim en compte l'ocupació dels 108 matriculats i
assistents als mòduls realitzats durant 1996, es comprova que no
es compleix exactament aquest objectiu.

Davant això, i també per mor de conèixer l'abast
territorial de les activitats en relació als beneficiaris, formulam les
preguntes següents:

1.- Quants guies turístics han pres part en els mòduls
efectuats durant l'any 1996 en el marc del subprojecte FORMED?

2.- Quants informadors turístics han pres part en els
mòduls efectuats durant l'any 1996 en el marc del subprojecte
FORMED?

3.- Quants treballadors d'establiments d'allotjament han
pres part en els mòduls efectuats durant l'any 1996 en el marc del
subprojecte FORMED?

4.- Quants treballadors d'agències de viatges han pres
part en els mòduls efectuats durant l'any 1996 en el marc del
subprojecte FORMED?

5.- Quina és la residència de cadascuna de les persones
inscrites en els diferents mòduls realitzats durant l'any 1996 en el
marc del subprojecte FORMED?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria presentada davant el Fons Social Europeu
en la sol•licitud de finançament, els promotors del projecte
FORMED s'assenyalen clarament els cursos que s'elaboraran. Són
els següents: a) comunicació i relacions humanes; 2) formació medi
ambiental; 3) organització d'activitats turístiques compatibles amb
el medi ambient; i 4) cultural medi ambiental en la Unió Europea.

Això no obstant, els cursos efectuats durant l'any 1996 en
el marc del projecte FORMED han estat: 1) atenció al client; 2)
tècniques de venda; 3) marketing electrònic; 4) comptabilitat; i 5)
informàtica.

1.- Per quina causa els cursos efectuats no es corresponen
amb els cursos prevists en la memòria presentada davant el Fons
Social Europeu?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els subprojectes que formen part del projecte
Noventadapt que s'ha de desenvolupar a les Illes Balears i que
compta amb la finançació del Fons Social Europeu?

Quins són els objectius bàsics de cadascun dels
subprojectes assenyalats?

Quin pressupost de despeses té cadascun dels subprojectes
del projecte Noventadapt i com es finança aquest pressupost amb
detall de cada subprojecte?

Quines entitats públiques i/o privades són les encarregades
de desenvolupar cadascun dels subprojectes de Noventadapt?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que l'article 4 de la Metodologia que acompanya el
contracte entre CODEFOC i el centro de Estudios Menorquines
indica que "La Conselleria de Economía y Hacienda a través de la
Dirección General de Formación realizará una selección de
alumnos en coordinación con la entidad impartidora mediante las
pruebas, y en los locales y horarios que se estipulen".

1.- Quines proves de selecció d'alumens que han
participat en els cursos impartits durant 1996 en el marc del
subprojecte FORMED, ha realitzat la Conselleria d'Economia i
Hisenda? En quines dates i locals es van realitzar aquestes proves?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos els articles 4.4, 4.5, 4.6 i 4.7 de la Metodologia
per a la impartició d'una acció de formació professional
ocupacional, que acompanya el contracte signat entre CODEFOC
i el Centro de Estudios Menorquines per a la realització del
subprojecte FORMED

1.- Quin és el temari específic que desenvolupa el
contingut de les accions del subprojecte FORMED?

2.- Quina és la programació setmanal i la forma de
realització del subprojecte FORMED?

3.- Quin és el professorat que ha impartit cadascun dels
cursos realitzats durant l'any 1996 i previst pels cursos i accions
a realitzar durant l'any 1997, amb referència curricular?

4.- Quins materials per a la realització dels diferents
cursos ha lliurat el centre impartidor d'aquests als alumnes?

5.- Quines avaluacions als alumnes s'han efectuar en
relació als cursos realitzats durant l'any 1996, inclosos en el
subprojecte FORMED?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El curs Slowly Please es va començar a emetre per TV el
22 d'abril de 1996.

El contacte amb la professional que havia de realitzar les
tutories que es preveu en el contracte es realitzà el dia 25 d'abril del
1996, amb una durada entre l 26.04.96 i el 21.12.96.

Això no obstant, el document contractual per a la prestació
d'aquest servei se signa un mes més tard, el 27.05.1996, entre el
Govern balear i el  Centro de Estudios Menorquines.

Per quina causa, el centro de Estudios menorquines va
iniciar el servei de tutories del curs d'anglès per televisió, Slowly
Please, a Menorca un mes abans de la firma del contracte per a la
realització del servei?

El cost previst del servei, 1.060.000 PTA, contempla les
despeses realitzades amb anterioritat ala firma del contracte?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat 27 de maig del 1996, se signà el contracte entre
el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Centro
de Estudios Menorquines per la impartició d'un programa de
tutories presencials i a distància a l'illa de Menorca del curs d'anglès
per televisió denominat Slowly Please, emès per Tele 4 i reforçat
amb videos.

El cost total del servei de tutories (96 hores més 10 hores
de preparació) es fixava en 1.060.000 PTA.

1.- Considera el Govern de la Comunitat Autònoma que
era possible, per als interessats de Menorca, seguir el curs Slowly
Please emès per Tele 4, quan aquest canal mallorquí no arriba a tota
l'àrea de llevant de Menorca? (*)

2.- No considera que hauria estat més positiu establir
convenis amb les televisions locals de Menorca, la qual cosa no
apareix en la documentació remesa, per assegurar un major abast
d'aquest servei de tutories?

(*) El curs, per la radicació del centre i la residència dels
alumnes, va tenir un radi d'acció al llevant de l'illa de Menorca,
zona a la qual no arriben les emissions de Tele 4.

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la clàusula cinquena del contracte subscrit el dia
27.05.1996, entre el Sr. Jaume Matas i Palou, com a conseller
d'Economia i Hisenda, i el Sr. Santiago Covas, com a director del
Centro de Estudios Menorquines, per la tutoria del curs d'anglès
per televisió Slowly Please, s'estipula que:

"El Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares podrà rescindir unilateralmente el presente contrato en el
caso de que el centro situado en una localidad de más de 20.000
habitantes no obtuviera al primer mes del inicio del curso una
matrícula de 30 alumnos como mínimo".

A la clàusula primera s'afirmava que el nombre màxim
d'alumnes que podria accedit a les tutories era de 80 persones.

Atès que segons la memòria presentada a la finalització
del contracte foren únicament 10 els alumnes matriculats:

1.- Per quina causa es va mantenir el contracte quan la
matriculació havia representat únicament el 33% del que es
considerava mínim per a la seva realització?

2.- Per quina causa les dades de matriculació dels deu
alumnes són entre el 23 i el 26 d'abril del 1996, quan el contracte
per a la prestació del servei se signà el 27 de maig del 1997?

3.- Com valora el Govern balear la participació al referit
curs, establerta en el contracte entre 30 persones, de mínim, i 80
persones, de màxim, quan només n'hi van participar 10?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El dia 17.05.96 se signà el contracte entre el CODEFOC
i el Centro de estudios Menorquines per al desenvolupament del
subprojecte FORMED, en la fase prevista per al 1996, que ha de
realitzar el CEM.

El subprojecte FORMED forma part del projecte
NOVENTADAPT i té un cost de 66.400.000 PTA, els quals són
aportats pel Govern balear (26.560.000 PTA); el Fons Social
Europeu (33.200.000 PTA) i el Centro de Estudios Menorquines
(6.640.000 PTA).

El contracte signat el 17.05.1996 estableix un pressupost
de 28.800.000 per al 1996 (la resta es preveu per al 1997), per a la
realització de les diferents activitats previstes.

Per aprofundir en alguns aspectes apuntats formulam les
preguntes següents:

1.- De quina forma exerceix el Govern balear les funcions
de seguiment de les activitats que abasta el referit contracte?

2.- Quins pagaments, de la quantitat de 28.800.000 PTA,
s'han realitzat durant l'any 1996 al Centro de Estudios
Menorquines), amb indicació de la data del pagament, la quantitat
i la forma de justificació de les despeses.

3.- Atès que en la memòria de les activitats realitzades en
el marc del subprojecte FORMED, el Centro de Estudios
Menorquines presenta accions realitzades mesos abans de la firma
del contracte amb CODEFOC per a la realització del subprojecte,
es consideren aquestes activitats, i les despeses que generin, entre
les quals s'han de finançar a partir del contracte signat el 17.05.96?

Es Castell, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines funcions té atribuïdes el Sr. Alejandro Pax a la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria?

Palma, a 9 d'abril del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estructura orgànica de personal té la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria a Menorca?

Palma, a 9 d'abril del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les finques a Balears (per illes) acollides a
l'agroturisme i qui són els titulars d'aquestes activitats?

Palma, a 7 d'abril del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines dotacions pressupostàries, indicant partida i
quantitat, té previst destinar el Govern balear al Pla Produir
especificant cadascun dels "subplans" en què aquest es
distribueix?

Palma, a 7 d'abril del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris ha fet servir Ibatur a l'hora de decidir
quins concerts i amb quina quantia són subvencionats per aquesta
entitat a les diferents illes?

Quin és el motiu, segons el Govern, que ha dut que l'any
1996 els concerts o festivals de música celebrats a l'illa d'Eivissa
hagin rebut sols un 1'46% del total de les subvencions repartides
per aquest concepte, per part d'Ibatur?

Quin és el motiu que les subvencions atorgades per
Ibatur, l'any 1996, per realitzar concerts o festivals a l'illa de
Menorca, únicament representin un 3'99% de la totalitat de les
subvencions concedides per aquesta entitat i per aquest concepte?

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2030/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la partida
1310145500162000 dels pressuposts generals de l'any 1995.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2032/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressions o
coaccions rebudes pel conseller d'Economia i Hisenda. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2033/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones o
entitats que són darrera les pressions o coaccions rebudes pel
conseller d'Economia i Hisenda. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2034/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a causes que
motiven les pressions o coaccions rebudes pel conseller d'Economia
i Hisenda. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 15
d'abril del 1997).

 RGE núm. 2035/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre
d'entrada. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 15
d'abril del 1997).

 RGE núm. 2036/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla pilot
mestral de formació. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2051/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a creació i ubicació del pis tutelat per a malalts mentals a
Ciutadella. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2084/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a realització de proves eliminatòries en el Programa Cultural
Jove per al 1997. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2091/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
declaració de parcs naturals. (Mesa de 15 d'abril del 1997).
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 RGE núm. 2115/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retolació en
català de les indicacions del Túnel de Sóller. (Mesa de 15 d'abril
del 1997).

 RGE núm. 2123/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a participació del Govern a la SBCR. (Mesa de 15
d'abril del 1997).

 RGE núm. 2150/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a Projecte de llei de sòl rústic. (Mesa de 15 d'abril
del 1997).

Palma, a 15 d'abril 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 conseller d'Educació i Cultura la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines inversions ha realitzat la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports a les illes d'Eivissa i Formentera amb càrrec a
la partida 1310145500162000 dels pressuposts generals de l'any
1995?

Palma, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus de pressions o coaccions ha rebut el Sr.
Conseller d'Economia i Hisenda per part de persones representants
de grups econòmics relacionats amb el joc?

Palma, a 7 d'abril del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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

En opinió del Sr. Conseller d'Economia i Hisenda,
quines són les persones o entitats relacionades amb el joc que són
darrera les pressions o coaccions que ha rebut darrerament?

Palma, a 7 d'abril del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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

Quines creu, el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, que
són les causes que motiven les pressions o coaccions que ha rebut
per part de persones relacionades amb l'activitat econòmica del joc?

Palma, a 7 d'abril del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 oral davant Ple.

Quants de registres oficials d'entrada té el Govern balear
a les diferents dependències?

Palma, a 8 d'abril del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern del que ha anomenat Pla
pilot Mestral de formació?

Palma, a 8 d'abril del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

Atesos els continuats ajornaments per a la creació d'un pis
tutelat per a malalts mentals a Ciutadella, quines alternatives
d'ubicació que s'han estudiat es consideren les més idònies i en
quina data es podrà comptar amb aquest servei obert a Ciutadella?

Es Castell, a 26 de març del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fins quin nivell subvencionarà el Govern de la
Comunitat Autònoma les despeses de desplaçament i estada dels
artistes joves de cadascuna de les Illes Balears per participar en
igualtat de condicions en les proves eliminatòries i finals previstes
en el Programa Cultural Jovern per al 1997 que se celebrin en
indret radicat en illa diferent a la de residència?

Es Castell, a 2 d'abril del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Quines àrees protegides declararà parcs naturals el
Govern durant el 1997?

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern exigir a la companyia concessionària
del Túnel de Sóller que retoli, també en català, totes les
indicacions que figuren al llarg del trajecte?

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa el Govern respondre políticament per la
pèrdua de 480 milions de doblers públics derivada de la participació
del Govern a la SBCR?

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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.

Per què el Govern no facilità als mitjans de comunicació
de manera immediata el Projecte de llei de sòl rústic que,
suposadament, fou aprovat pel Consell de Govern de 4 d'abril del
1997?

Palma, a 10 d'abril del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2024/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
projectes presentats al Pla Mirall, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2052/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a funcionament del programa Infollengua, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15 d'abril del
1997).

 RGE núm. 2100/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris de
selecció de jubilats per al programa de vacances per a la Tercera
Edat, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 15 d'abril
del 1997).

 RGE núm. 2101/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
vacances per a la Tercera Edat, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2102/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tipus
d'establiments hotelers que s'empraran per dur a terme el programa
de vacances per a la Tercera Edat, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 15 d'abril del 1997).
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 RGE núm. 2103/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
disminucions aptes per al programa de vacances per a la Tercera
Edat, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 15
d'abril del 1997).

 RGE núm. 2104/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat que
haurà d'aportar cada beneficiari del programa de vacances per a
la Tercera Edat, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 15 d'abril del 1997).

Palma, a 15 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de projectes i per quina quantitat s'han presentat
al Pla Mirall?

Quants d'aquests projectes i per quina quantia han optat
pel finançament en el termini de deu anys?

Quins criteris i quines prioritats se seguiran per a
l'adjudicació dels projectes?

Quina serà l'aportació total del Govern al Pla? I per
anualitats, del 97 al 2000?

Com es distribuirà aquesta aportació per conselleries?

Quan es resoldran els expedients?

Palma, a 8 d'abril del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la realització del programa
Infollengua previst per oferir la informació lingüística sobre la
llengua catalana a la ciutadania de les Illes Balears?

Es Castell, a 25 de març del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 la Comissió de Turisme.

Ha previst el Govern algun tipus de selecció per motius de
renda, patrimoni, ... d'aquests jubilats?

Ha previst el Govern algun tipus de selecció si se supera
la xifra de beneficiari prevista?

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 la Comissió de Turisme.

El Govern ha tret a concurs públic la gestió del programa
de vacances de la Tercera Edat per als residents de les Illes Balears,
amb un pressupost de 90 milions de pessetes i que, segons distintes
informacions, se'n beneficiaran al voltants de 6.000 persones.

Ens pot explicar quina serà la distribució d'aquests 6000
beneficiaris a cadascuna de les Illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera?

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 la Comissió de Turisme.

Com és evident a les nostres illes hi ha establiments
hotelers de distintes categories.

Quina és la categoria tipus que pensa emprar el Govern
per dur a terme el programa de vacances de la Tercera Edat?

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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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 la Comissió de Turisme.

A la nostra comunitat hi ha un col•$lectiu de persones
amb disminucions que depenen dels pressuposts públics, com a
persones no aptes per desenvolupar una feina normal dins la
societat.

Ha pensat el Govern en aquests col•lectius com a
beneficiaris del programa de vacances subvencionades per a la
Tercera Edat?

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 la Comissió de Turisme.

Segons ha sortit publicat en alguns mitjans de
comunicació, la subvenció del Govern a cada beneficiari del
programa de vacances per a la Tercera Edat és de 14.000 pessetes.

D'aquestes 14.000 pessetes que aporta el Govern a
quines despeses van destinades i quina és la quantitat que,
suposadament, haurà de pagar el beneficiari per accedir a aquestes
ofertes vacacionals?

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2037/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a reconeixement del fet insular en el marc de les polítiques
comunitàries. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2105/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a baixador ferroviari del polígon de Marratxí. (Mesa de 15
d'abril del 1997).

 RGE núm. 2126/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tancament de la central tèrmica Sant Joan de Déu de
Palma. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

Palma, a 15 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que en alguns Estats membres les illes representen
una fracció important del territori sobre el qual resideix una
destacada part de la població.

Atès que les Illes presenten una sèrie de particularitats
diferenciadores, com pot ser el posicionament regional, l'aïllament,
un medi ambient fràgil, un patrimoni natural i cultural excepcional,
la manca de diversitat de recursos econòmics, la limitació territorial
i, en definitiva, la marginació en molts àmbits (econòmic,
demogràfic, tecnològic...), constitueixen factors específics que
requereixen actuacions específiques.

Atès que aquestes característiques no vénen
acompanyades d'un tractament polític particular així com tampoc
del reconeixement específic del fet insular des de les institucions
comunitàries.

El Grup Parlamentari Mixt presenta la següent Proposició
no de llei.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
per tal de defensar davant les institucions comunitàries europees la
modificació del Tractat de Maastricht en els termes de la proposta
presentada pel govern e Grècia i que té com a finalitat el
reconeixement del fet insular en el marc de les polítiques
comunitàries.

En qualsevol cas, el Govern de l'Estat defensarà la reforma
del Tractat de Maastricht que haurà de ser modificat en els següents
termes:

1.- Afegir al Títol XIV, article 130A, a meitat del 2n
paràgraf, els termes següents "entre els nivells de desenvolupament
de les diverses regions, incloent-hi les regions insulars, i el retard de
les regions manco afavorides..."

2.- Afegir al Títol XIV un nou article, redactat en els
següents termes:
"Article 130F:
El Consell, en consonància amb els objectius de l'article 130A,
adopta segons el procediment previst a l'article 189B, prèvia
consulta al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions,
les reglamentacions i les accions en favor de les regions insulars que
han de ser fixades quan s'elaborin i es posin en marxa les polítiques
i les accions de la comunitat".

3.- Modificar l'article 92.3 del Tractat, afegint el següent
punt suplementari:
"c) Les ajudes destinades a compensar els problemes que afecten
permanentment certes regions, i en particular, les que resultes de la
seva insularitat, són considerades com a compatibles amb el mercat
únic".

Palma, a 7 d'abril del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Reiteradament l'Ajuntament de Marratxí ha sol•licitat
del Govern balear la construcció d'un baixador de tren de la línia
Palma-Inca al Polígon Industrial de Marratxí, que donaria accés
al Centre de Salut i a l'Institut de Secundària en projecte.

Recentment l'Ajuntament ha instal•lat un baixador de
tren provisional amb motiu de la darrera Fira del Fang, que ha
ofert als Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) fins a la
realització del nou baixador, per tal de facilitar l'accés al Centre
Sanitari del Polígon.

Per aquesta raó el Grup Parlamentari Socialista fa la
següent Proposició no de llei.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a que promogui la construcció d'un baixador ferroviari de la línia
Palma-Inca dels serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), al Polígon
Industrial de Marratxí que doni accés al Centre Sanitari del
Polígon i al futur Institut d'Ensenyança Secundària, i a que prengui
les mesures pertinents per a la utilització transitòria del baixador
provisional instal•lat per l'Ajuntament de Marratxí al polígon, amb
motiu de la passada Fira del Fang fins a la realització del definitiu
baixador ferroviari.

Palma, a 7 d'abril del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

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

Atès que en un termini breu de temps es posaran en
funcionament dos nous grups generadors ala Central d'es Murterar
que permetran cobrir la demanda que es genera a l'illa, fa
innecessari el manteniment de la Central tèrmica de Sant Joan de
Déu de Palma.

Per altra banda, les molèsties que ocasiona l'esmentada
central als veïns del Coll d'en Rabassa aconsellen la mateixa
mesura; amb aquesta Proposició no de llei es vol donar resposta
als veïns que s'han manifestat en nombroses ocasions contra els
perjudicis que ocasiona la central; sense oblidar els danys medi
ambientals que afecten ala zona esmentada anteriorment.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent Proposició no de llei:

"El parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a fer les gestions
oportunes pel tancament, dins l'any 1997, de la Central Tèrmica
de Sant Joan de Déu de Palma."

Palma, a 9 d'abril del 1997.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2086/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a manteniment dels programes
pilot de normalització lingüística, amb sol•licitud de tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15
d'abril del 1997).

 RGE núm. 2087/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a ús de la llengua catalana a les
televisions privades, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2114/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a construcció dels instituts de Sineu, s'Arenal, Marratxí i
Ferreries, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2151/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a instituts d'ensenyament
secundari a Eivissa, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 15 d'abril del 1997).

Palma, a 15 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Una de les accions més importants de les desenvolupades
durant l'any 1996 quant el denominat "impuls de la normalització
lingüística" ha estat la dels Plans pilots de normalització lingüística.

Aquests plans es van desenvolupar a set municipis de les
Illes Balears, cinc a l'illa de Mallorca, una la de Menorca i un altre
a la d'Eivissa. Al conjunt del programa, el Govern balear hi destinà
aproximadament 40.000.000 PTA.

A aquest finançament de l'administració autonòmica cal
afegir les partides municipals que s'hi van sumar per aconseguir un
major abastament de les mesures realitzades.

El resultat dels Plans pilot és desigual segons els
municipis. Malgrat que el Govern balear en fa una valoració general
positiva, no entra a considerar les experiències puntuals i a avaluar-
les suficientment per a considerar els punts en els quals poder
incidir amb major mesura.

Malgrat que una de les bases per aconseguir que els Plans
pilot de normalització lingüística tenguin els efectes perseguits i
puguin constituir experiències de prou interès per futures inversions
és la seva permanència en el temps, el Govern balear no sembla
decidit a mantenir-los durant l'any 1997 i en el futur. Aquest
trencament podria afectar negativament l'inici d'una labor positiva.

És per aquest motiu que formulam la següent Proposició
no de llei.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern balear al
manteniment, si així ho consideren oportú els ajuntaments afectats,
dels programes pilot de normalització lingüística iniciats durant
l'any 1996 sense que es vegi reduïda l'aportació econòmica que
permet endegar les diverses accions de normalització.

Palma, a 10 d'abril del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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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
comissió.

Exposició de motius:

L'article 20.3 de la Constitució espanyola assenyala: "La
llei regularà l'organització i control parlamentari dels mitjans de
comunicació social que depenguin de l'Estat o de qualsevol entitat
pública i garantirà l'accés a aquests mitjans dels grups socials i
polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les
diferents llengües d'Espanya."

Aquesta afirmació constitucional d'aplicació en els
mitjans de comunicació, en especial els que emeten per ones
hertzianes, i de dependència directa de l'Estat així ho vénen fent
de manera irregular. En canvi les altres emissores de TV que són
de titularitat estatal, de gestió indirecta i que treballen per
concessió administrativa tenen la nostra llengua en total oblit,
llevat de petites experiències a altres comunitats autònomes que
en el dia d'avui sembla que han desaparegut.

 Aquestes experiències, com la realitzada durant un
temps a Catalunya, han estat l'emissió de telesèries en sistema
"dual". Fins ara, l'experiència, de la qual no n'hem gaudit a les
illes Balears tret dels informatius "locals", ha estat incoherent i
sense l'amplitud i continuïtat necessària.

L'article 1 de la Llei 10/1988 de 3 de maig, reguladora
de la Televisió Privada, és clar: "Es objeto de la presente ley
regular la gestión indirecta del servicio público esencial de la
televisión, cuya titularidad corresponde al Estado."

Queda clar que les empreses que han rebut del'Estat una
concessió administrativa, per realitzar la gestió indirecta de les
emissores de televisió, la titularitat de les quals continua en mans
de l'Estat, tenen l'obligació de complir amb el que proclama
l'article 20.3 de la Constitució relatiu al respecte del pluralisme i
de les diverses llengües de l'Estat, entre elles la catalana.

En conseqüència, atès que els drets lingüístics de la
nostra comunitat estan reconeguts per la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i desenvolupats per la Llei de
normalització lingüística; atès que el Parlament balear va aprovar
per unanimitat la seva adhesió ala Declaració Universal dels Drets
Lingüístics, que parla expressament de l'accés a tots els mitjans de
comunicació de les llengües minoritàries, cal adoptar les mesures
pertinents per reivindicar el respecte d'aquests drets per totes
aquelles societats que utilitzen un servei públic per la via de la
concessió administrativa.

És per aquesta causa que presentam la següent
Proposició no de llei.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè, d'acord amb la
Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia, la Declaració
Universal dels Drets Lingüístics i la Llei 10/1988 de Televisió
Privada, reclami de l'Estat la garantia de l'accés de la llengua
catalana als mitjans de televisió de la seva titularitat i que ha cedit
en concessió administrativa a societats privades, per assegurar que
la ciutadania no sigui discriminada lingüísticament.

Es Castell, a 10 d'abril del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Des de fa tres anys, el Ministeri d'Educació i Cultura ha
manifestat que té previst ala construcció d'un institut d'educació
secundària obligatòria al Pla de Mallorca, un altre a s'Arenal, un
més a Marratxí i un altre a Ferreries.

Respecte del primer, la Mancomunitat del Pla de Mallorca
ha consensuat la seva ubicació proposant que es construeixi al
municipi de Sineu. Quan al segon, la massificació produïda a
l'institut de Llucmajor i el creixement urbà de s'Arenal fan
imprescindible la construcció urgent d'un nou institut en aquesta
zona.

Pel que fa a Marratxí, fins i tot l'ajuntament es va
comprometre a avançar els doblers (uns 60 milions de pessetes) per
poder iniciar la fase de construcció de l'IES de Marratxí, a càrrec
dels pressuposts de 1997.

El Ministeri d'Educació i Ciència fa tres anys que es va
comprometre ala construcció d'aquests quatre centres, però encara
no s'ha concretat aquest compromís amb cap acord ni dotació
pressupostària.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Cultura a:

1.- Iniciar amb urgència els tràmits per a la construcció
dels instituts de Sineu, s'Arenal, Marratxí i Ferreries, per tal de
cobrir les necessitats existents de places d'ensenyament d'ESO i
batxiller.

2.- Fins que no estigui construït l'institut de s'Arenal
habilitar una Secció d'Educació Secundària Obligatòria a aquest
nucli urbà per tal d'alleugerir els problemes de massificació actuals
de l'institut de Llucmajor.

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Exposició de motius:

A l'illa d'Eivissa hi ha actualment sis instituts
d'ensenyament secundari: tres a la ciutat d'Eivissa, una a Santa
Eulàlia del Riu, un a Sant Antoni de Portmany i un altre al
municipi de Sant Josep. Aquests centres són absolutament
insuficients per a cobrir la demanda de places.

A l'actualitat, els vuit centres públics d'ensenyament
primari de la ciutat d'Eivissa en tenen matriculats els alumnes del
primer curs d'ESO, ja que aquests no tenen cabuda als instituts. En
total són 13 aules d'aquest nivell, amb una mitja d'alumnes per
grup per damunt dels màxims que mar la LOGSE. El pròxim curs,
el nombre d'unitats d'Ensenyamenbt Secundari als centres de
primària es duplicaran com a mínim, i el nombre d'alumnes per
aula augmentarà al 2n curs. A més a més, aquests centres no
reuneixen les condicions que exigeix la LOGSE per a garantir un
ensenyament secundari de qualitat.

Els instituts de Santa Eulàlia i Sant Antoni imparteixen
els dos primers cursos d'ESO a edificis habilitats a tal efecte,
separats de l'4edifici principal per distàncies considerables i, a més
a més, estan massificats i seran insuficients per a cobrir les
necessitats del curs pròxim. Així mateix, les seves condicions
físiques no són les adequades per a l'aplicació correcta de la
LOGSE.

Tan sols l'IES de Sant Jordi -de construcció recent- en
té alumnes del primer cicle d'ESO en condicions adequades. 

Els responsables de l'anterior govern havien promès la
construcció de tres nous instituts: un a la ciutat d'Eivissa, una la
zona nord -Sant Llorenç de Balàfia- i l'altre a la Badia de Sant
Antoni. La construcció d'aquests centres ha estat ajornada
indefinidament per l'actual govern per motius pressupostaris.

La imperiosa necessitat d'aquests centres és reconeguda
per totes les forces polítiques de l'illa, així com per les autoritats
educatives. En aquest sentit, la Federació d'APAs d'Eivissa i
Formentera està duent a terme una sèrie d'accions amb un gran
suport social per aconseguir la construcció de tres instituts. La
mobilització dels pares d'alumnes ha aconseguit recollir un
nombre de signatures molt important per a exigir la construcció
d'aquests instituts, n'han organitzat manifestacions populars amb
un seguiment important i estan disposats a arribar a la vaga en
suport d'aquestes demandes.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat perquè prengui les accions necessàries, de manera urgent,
per tal que es construeixin tres nous instituts d'ensenyament
secundari a l'illa d'Eivissa, en el termini més breu possible.

Palma, a 10 d'abril del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

1990/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 d'abril del 1997, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 2111/97,
presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el
qual se sol•licita la retirada de la proposició no de llei de referència,
relativa a la construcció dels instituts de Sineu i s'Arenal, publicada
en el BOPIB núm. 98, d'11 d'abril d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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