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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 7 de maig del 1997, d'acord amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei RGE
núm. 2495/97, pel qual es regula la publicitat dinàmica a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears .

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió d'Economia, esmenes al projecte esmentat, el text del
qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 11 de
setembre, a les 13 hores.

Palma, a 7 de maig 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 21 de març del 1997, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

38.- Acord pel qual s'aprova el Projecte de Llei per la
qual es regula la publicitat dinàmica a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

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

"Primer. Aprovar el Projecte de Llei pel qual es regula
la publicitat dinàmica en la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears,
d'acord amb l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte
de llei pel qual es regula la publicitat dinàmica a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears".

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 2 d'abril  del 1997.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Cristòfol Soler i Cladera.

A) 
PROJECTE DE LLEI PER LA QUAL ES REGULA LA

PUBLICITAT DINÀMICA EN LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS

La publicitat, entesa com a tota forma de comunicació
realitzada per persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
en l'exercici d'una activitat comercial, industrial, artesanal o
professional amb la finalitat de promoure, directament o
indirectament, la contractació de béns mobles o immobles, serveis
de tota classe, drets i obligacions; forma part indissoluble de la
societat contemporània i es manifesta, amb major o menor
intensitat, a través de les modalitats més diverses.

L'economia del nostre arxipèlag, majoritàriament
dependent de l'activitat turística i basada, precisament per això, en
la prestació de serveis de tota mena, necessita i utilitza amb profusió
les més diverses i imaginatives formes de publicitat i, d'entre
aquestes, la denominada publicitat dinàmica.

Aquest tipus de publicitat, fonamentat en el contacte
directe dels agents publicitaris amb els possibles usuaris o clients i
en la utilització preferent de zones de domini públic, vies i espais
lliures públics i/o zones privades de concurrència pública per al seu
desenvolupament, presenta una sèrie de connotacions específiques,
unes de caràcter negatiu i altres de caràcter positiu, que la fan
mereixedora d'un autèntic tractament específic separat de la
regulació general de l'activitat publicitària.

D'entre les connotacions negatives de la publicitat
dinàmica, podem assenyalar les següents:

a) L'especial incidència en el medi ambient.
b) La influència ostensible sobre el dret dels ciutadans a

la circulació lliure per carrers i espais públics.
c) La incidència sobre el dret al descans i a l'oci sense

molèsties.
d) L'impacte, especialment intens, en les zones turístiques.
e) La repercussió en qüestions puntuals relatives a l'ordre

públic.

D'altra banda, les connotacions positives de l'activitat
esmentada són les següents:

a) La importància com a suport de determinades activitats
econòmiques, especialment pel que fa a l'oferta complementària en
matèria turística.

b) La idoneïtat per a la promoció d'activitats puntuals de
caràcter temporal o encaminades a usuaris circumstancials.

c) La seva utilització per donar suport a objectius d'interès
ciutadà o colAlectiu.

Els aspectes anteriors, en el moment de ser sospesats pel
legislador, comporten com a conseqüència que, en la regulació que
s'elabori, s'hagin d'adoptar criteris restrictius sobre l'activitat en
qüestió i que s'hagin d'enfortir les mesures de control alhora que es
prevegi l'existència de mesures correctores, sancionadores i
reparadores que, en qualsevol cas, facin prevaler l'interès general
sobre el dels particulars.
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Dit això, cal precisar que la publicitat en general i la
publicitat dinàmica com a modalitat de l'activitat publicitària
constitueixen un sector material diferenciat d'altres objectes que
li són propers, com el comerç o la defensa dels consumidors i
usuaris, i així apareix recollit en el nostre Estatut d'Autonomia en
l'apartat 31 de l'article 10. En conseqüència d'allò que disposa
aquest precepte, la Comunitat Autònoma té competència exclusiva
sobre "publicitat, sense perjudici de les normes dictades per l'Estat
per a sectors i mitjans específics, d'acord amb els números 1, 6 i
8 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució".

El caràcter exclusiu de la competència a la qual ens
referim comporta, d'una banda, segons proclama l'article 45 del
propi text estatutari, la titularitat de les potestats legislativa i
reglamentària com també la de la funció executiva. D'altra banda,
l'exclusivitat no és, en aquesta matèria, absoluta. En efecte,
l'assumpció de les potestats abans esmentades està condicionada
per l'àmbit d'intervenció normativa que correspon a l'Estat, d'acord
amb la clàusula general de l'article 149.3 de la Constitució, o per
l'habilitació específica per dictar normes en sectors o mitjans
concrets a l'empara de l'article 149.1, apartat 1 (igualtat bàsica), 6
(legislació mercantil i processal) i 8 (dret civil).

En aquest context, resulta clar que tant l'Estat com la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears estan investits de
capacitat legislativa, en matèria de publicitat, en els termes
expressats en els paràgrafs anteriors. No obstant això, l'afirmació
precedent no pot fer-nos oblidar que també les entitats que
conformen l'Administració Local poden actuar en matèria de
publicitat en l'exercici de les funcions que ja tenen conferides en
la seva legislació reguladora i, especialment, en allò que ens
interessa en aquests moments, en el marc d'allò que estableixin les
normes estatals i les autonòmiques en relació amb els diversos
àmbits en els quals es desenvolupa l'activitat publicitària.

Així, la denominada publicitat dinàmica pot ser objecte
d'una regulació exhaustiva per part de les institucions
autonòmiques (amb respecte la les coordenades constitucionals ja
exposades amb anterioritat i sense perdre de vista la connexió amb
els títols de competències relatius a ordenació del turisme,
espectacles, defensa dels consumidors i usuaris, etc.) i aquesta
regulació es justifica, en el moment actual, en el fet que cap
disposició estatal ni autonòmica ha emprès fins ara el tractament
específic i exclusiu d'aquesta modalitat publicitària.

D'altra banda, l'existència prèvia de regulacions
municipals sobre la publicitat dinàmica, com a conseqüència de
l'exercici de determinades competències essencialment lligades a
les funcions dels ajuntaments (ús del domini públic, seguretat,
etc..), no obstaculitza la intervenció normativa de la Comunitat
Autònoma que, mitjançant l'instrument de la Llei podrà, fins i tot,
alterar la intensitat de les competències locals en el marc d'allò
que disposa la legislació bàsica de règim local.

En conseqüència amb aquests antecedents, el contingut
del present text legal pretén l'establiment d'un autèntic marc
normatiu en el qual s'insereixin els principis fonamentals que han
de regir, en l'àmbit territorial de la nostra comunitat autònoma,
tota l'activitat que es realitzi en matèria de publicitat dinàmica i,
d'aquesta manera, sobre l'objectiu primari d'una aplicació directa
de la pròpia Llei, hom persegueix, simultàniament, l'estímul sobre
les entitats locals per tal que, des del respecte als principis
consagrats pel legislador autonòmic, desenvolupin, mitjançant les
ordenances corresponents, les respectives regulacions de l'activitat
de publicitat dinàmica en cadascun dels seus termes municipals.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

1. La present Llei té per objecte la regulació, en l'àmbit
territorial de les illes Balears, de la publicitat dinàmica.

2. A aquest efecte, s'entén per publicitat dinàmica aquella
forma de comunicació duta a terme per persones físiques o
jurídiques, ja sigui pública o privada, en l'exercici d'una activitat
comercial, industrial, artesanal, social o professional, encaminada
a la finalitat de promoure la contractació de béns o serveis de tota
classe, fins i tot drets i obligacions, o a la difusió de missatges de
naturalesa social, cultural, política o de qualsevol altra; realitzada
per mitjà del contacte directe dels agents publicitaris amb els
possibles usuaris o clients i amb la utilització preferent, per a la seva
pràctica, de zones de domini públic, vies i espais lliures públics i
zones privades de concurrència pública.

3. La publicitat dinàmica s'exerceix mitjançant alguna de
les modalitat següents:

a) Propaganda manual

S'entén per propaganda manual aquella publicitat que
difon els missatges mitjançant el repartiment en mà de material
imprès per mitjà del contacte directe entre els agents publicitaris i
els possibles usuaris, amb caràcter gratuït, i utilitzant, per tal fi, les
zones de domini públic, vies i espais lliures públics i zones privades
de concurrència pública.

b) Repartiment domiciliari de propaganda

Es considera com a repartiment domiciliari de propaganda
la distribució de qualsevol tipus de suport material de publicitat
mitjançant el seu lliurament directe als propietaris o usuaris
d'habitatges, oficines i despatxos o el seu dipòsit en les bústies
individuals o porteries dels immobles.

c) Publicitat mitjançant l'ús de vehicles

Consisteix aquesta activitat en la realització de publicitat
mitjançant l'ús d'elements de promoció o propaganda situats en els
vehicles, tant estacionats com engegats, i en la difusió dels
missatges publicitaris a través dels mitjans audiovisuals instalAlats
en aquests.

Article 2

Les activitats de publicitat dinàmica estan subjectes, amb
caràcter general, a l'autorització administrativa que se solAlicitarà,
es tramitarà i, si és el cas, s'atorgarà conforme amb allò que preveu
el Títol II d'aquesta Llei.

Article 3

1. Els ajuntaments ubicats en l'àmbit territorial de la nostra
comunitat autònoma son l'administració competent per a
l'atorgament de les autoritzacions relatives a l'exercici de la
publicitat dinàmica que hagi de realitzar-se en el seu terme
municipal, com també per exercir les activitats de control, adoptar
les mesures correctores o complementàries que siguin necessàries
i exercir la potestat sancionadora en la matèria amb ple respecte als
principis continguts en aquesta norma legal.

2. Per a l'exercici de les funcions que implica la
competència a la qual fa referència l'apartat anterior, els
ajuntaments podran dictar la corresponent ordenança municipal o,
quan no n'hi hagi, aplicar directament aquesta Llei.
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Article 4 

1. En l'exercici de l'activitat de publicitat dinàmica
caldrà respectar els preceptes que, en matèria de publicitat
general, limitin el lliure exercici d'aquesta i, en particular, els
següents:

a) El respecte a la dignitat de la persona, impedint-ne la
vulneració dels valors i drets reconeguts en la Constitució i,
especialment, dels relatius a la infància, la joventut i la dona.

b) La prohibició de l'activitat publicitària que incorri en
engany, deslleialtat o en l'emissió de missatges subliminars.

c) L'observació escrupolosa del que disposi la normativa
sectorial que reguli la publicitat de determinats productes, béns,
activitats i serveis.

2. L'exercici de determinades activitats publicitàries
podrà ser prohibit, en alguns casos en concret, conforme a allò
regulat en el Títol II de la present Llei.

3. No tindran la consideració d'activitats de publicitat
dinàmica i, per tant, restaran excloses de l'àmbit d'aplicació de la
present Llei, les activitats següents:

a) Propaganda electoral, en aquells aspectes regulats en
la legislació electoral.

b) Missatges i comunicats de les administracions
públiques en matèries d'interès general encara que la seva
distribució o comunicació als ciutadans en general o als interessats
en particular es realitzi mitjançant agents publicitaris independents
d'aquestes.

c) Aquells missatges i comunicats relatius a matèria de
seguretat pública i/o emergències.

TÍTOL II
LLICÈNCIES

Article 5

1. Correspon als ajuntaments l'atorgament de les
llicències que habiliten per a l'exercici de les activitats regulades
en la present Llei.

2. Les ordenances municipals determinaran l'òrgan
competent per al seu atorgament, com també les regles de
procediment aplicables.

Article 6

Les llicències es concediran per temps determinat, mai
superior a un any, i seran renovables en les condicions que
s'estableixin en les ordenances corresponents.

Article 7

1. Podran solAlicitar les llicències les persones físiques o
jurídiques, i, en aquest darrer cas, públiques o privades, que
pretenguin promoure la contractació o difondre missatges en els
termes previstos en l'article 1, apartat 2, d'aquesta Llei.

2. També podran solAlicitar les llicències les agrupacions
o colAlectius sense personalitat jurídica en els termes que estableixin
les corresponents ordenances o els reglaments municipals de
participació ciutadana.

Article 8

Les solAlicituds de llicència s'ajustaran a les
determinacions específiques que s'estableixin i s'hauran
d'acompanyar, quan escaigui, de la documentació acreditativa de les
circumstàncies següents:

a) Número d'identificació fiscal del solAlicitant.

b) Alta a l'impost d'activitats econòmiques.

c) Vigència de les llicències municipals exigibles
legalment en l'activitat corresponent, com també de les que
correspon atorgar a l'Administració turística.

d) Relació de persones que es proposen com a agents de
propaganda manual o de les altres modalitats de publicitat dinàmica,
amb indicació del seu número de document nacional d'identitat o de
passaport i de la seva adreça.

e) Liquidació de la taxa corresponent.

Article 9

1. S'acceptarà la relació d'agents publicitaris a què es
refereix la lletra d) de l'article anterior quan s'acrediti que es tracta
de persones dependents del solAlicitant de la llicència o que actuen
dins l'àmbit d'organització i direcció d'aquest, sempre que s'adjunti
a la relació la següent documentació per a cadascun dels agents:

a) Carnet d'agent publicitari, d'acord amb el model que
determinin les ordenances municipals i que haurà de ser expedit o
homologat per l'òrgan competent.

b) Còpia dels impresos relatius a la incorporació al règim
de la seguretat social. 

2. Els ajuntaments fixaran lliurement, amb caràcter
general, el nombre d'agents permesos.

3. Quan el solAlicitant de la llicència sigui una empresa, els
ajuntaments limitaran el nombre màxim d'agents en funció del
nombre de treballadors al seu servei. En cap cas autoritzaran més
d'un agent per cada set treballadors.

4. Els agents publicitaris hauran de dur enganxada en un
lloc visible de la vestimenta, durant l'exercici de l'activitat de
publicitat dinàmica, l'acreditació a la qual fa referència la lletra a),
apartat 1, del present article.
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Article 10

1. L'òrgan al qual correspongui atorgar la llicència
delimitarà la zona o les zones on podrà desenvolupar-se l'activitat
publicitària, com també el nombre màxim d'agents per a cada
zona.

2. Quan una mateixa zona constitueixi l'àmbit d'actuació
determinat en més d'una llicència, l'òrgan competent, d'acord amb
la naturalesa de l'activitat i, si escau, amb la ubicació dels
establiments afectats, podrà modificar les llicències atorgades per
tal de fixar els espais en què els subjectes autoritzats podran
desenvolupar, amb caràcter exclusiu, l'activitat publicitària.

Article 11

1. Les ordenances establiran l'horari en què podrà dur-se
a terme l'activitat publicitària.

2. Les activitats regulades en la present Llei només
podran realitzar-se fins a una hora abans de la que es fixi
oficialment per al tancament de l'establiment o de l'activitat
promocionats.

3. Quan la publicitat es refereixi a discoteques o a
establiments que desenvolupen preferentment l'activitat en horari
nocturn, la publicitat podrà realitzar-se, únicament, fins a dues
hores abans de la fixada oficialment per al tancament.

Article 12

1. Es prohibeix la publicitat dinàmica en els casos
següents:

a) Sempre que es realitzi en platges i en la resta de béns
del domini públic marítimoterrestre.

b) Quan es dugui a terme en terrasses, dependències o
espais de propietat privada o que siguin objecte de concessió o
autorització administrativa, sempre que no s'obtingui el
consentiment exprés dels propietaris o dels titulars de la concessió
o de l'autorització corresponent.

c) L'ús d'animals com a instrument de reclam o com a
complement de l'activitat publicitària, llevat dels casos
determinats en les ordenances municipals.

d) La colAlocació d'elements materials de qualsevol tipus,
configuració o estructura en les vies i espais públics, que siguin
complementaris de l'activitat publicitària, siguin o no
desmuntables.

e) El desenvolupament de l'activitat que pugui produir
la formació de rotlles o de grups de persones que obstaculitzin la
circulació de vianants o de vehicles.

f) Quan l'activitat es realitzi en els passos de vianants o
ens els seus accessos, o impliqui envair la calçada.

g) Quan estigui vinculada, en la mateixa actuació, a la
venda o revenda d'entrades, tiquets i productes similars.

h) La colAlocació de material publicitari en els parabrises
o en altres elements dels vehicles.

i) El llançament de material publicitari, en qualsevol de
les seves formes.

2. Sense perjudici d'allò que disposa l'apartat anterior,
els ajuntaments podran prohibir també, mitjançant la corresponent
ordenança, la publicitat dinàmica en aquells casos en què les
activitats publicitàries afectin de forma rellevant els interessos
públics locals.

Article 13

1. Els titulars de les llicències regulades en el present títol
i els seus agents estan obligats a adoptar les mesures correctores que
estiguin al seu abast per tal d'evitat la brutor en la zona d'actuació
publicitària.

2. Quan sigui previsible que s'afecti de manera rellevant
la neteja de les vies i els espais públics, l'òrgan competent podrà
condicionar l'atorgament de la llicència a la prestació d'una garantia
per un import màxim de 1.000.000.- de pessetes, en els termes que
determinen les ordenances.

Article 14

1. Constitueixen mesures complementàries que, en
qualsevol cas, poden adoptar-se en relació amb la publicitat
dinàmica:

a) El decomís del material de promoció o propaganda
quan es tracti d'activitat no emparada amb la deguda llicència o es
consideri que aquesta mesura resulta necessària per impedir la
continuació de qualsevol infracció que s'hagués detectat.

b) La immobilització i/o retirada dels vehicles o elements
que serveixin de suport a una activitat de promoció o publicitat que
estigui infringint les disposicions d'aquesta Llei sempre que, a més,
es doni la circumstància de l'absència o la resistència del titular de
l'activitat o agent publicitari que ha de cessar en l'actuació ilAlícita.

c) Reclamar a l'infractor l'import de les despeses que es
dedueixin de les anomalies o danys causats com a conseqüència de
les actuacions contraventores de la Llei sempre que, prèviament,
existeixi la pertinent valoració justificada.

d) Quan es comprovi la realització d'una activitat
publicitària de la qual, raonablement, es pugui presumir el seu
caràcter d'infracció greu o molt greu i que pugui ocasionar danys i/o
perjudicis a l'interès públic, podran adoptar-se les mesures
necessàries i imprescindibles per tal d'impedir-la.

2. En el cas de les mesures a què es refereixen els punts a),
b) i c) de l'apartat anterior, la seva adopció correspondrà a l'alcalde.
Per al supòsit establert en el punt d), la decisió correspondrà als
agents de la Policia Local que detectin la comissió de la infracció de
què es tracti.
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TÍTOL III

NORMES ESPECIALS

CAPÍTOL I

Repartiment domiciliari de propaganda

Article 15

1. El repartiment domiciliari de propaganda, el concepte
del qual s'ha definit en l'article 1, apartat 3, lletra b, del present
text legal, és una modalitat de publicitat dinàmica que, com a
excepció al principi general d'autorització administrativa que
regeix en la matèria, no requerirà de llicència municipal prèvia.

2. No obstant això, l'activitat en què consisteix el
repartiment domiciliari s'haurà de subjectar, com a mínim, a les
regles específiques següents:

a) Els suports en què es materialitzi aquest tipus de
publicitat no es podran dipositar de forma indiscriminada o
desordenada en les entrades, vestíbuls o zones comuns dels
immobles.

b) A aquesta modalitat de publicitat dinàmica hom podrà
aplicar les normes contingudes en els articles 12 i 13 d'aquesta
Llei mentre que no resultin incompatibles amb la naturalesa
d'aquesta.

CAPÍTOL II

De la publicitat mitjançant l'ús de vehicles

Article 16

A més dels supòsits de fet que puguin subsumir-se en el
concepte de publicitat mitjançant l'ús de vehicles definit en
l'article primer, apartat 3, lletra c, del present text legal, s'entendrà
que constitueixen activitat inclosa en aquest mateix concepte les
denominades caravanes publicitàries, tant si es tracta d'activitats
principals com si en són complementàries.

Article 17

No es consideraran com a publicitat, a l'efecte previngut
en la present Llei i, en particular, pel que fa a aquest capítol, els
rètols, emblemes, grafies, o qualsevol altre element similar, que
facin referència al nom i cognoms de la persona o a la raó social
de l'empresa i/o activitat que aquesta realitzi, i que estiguin situats
en vehicles de qualsevol mena dels quals sigui titular, per
qualsevol concepte, la persona física o jurídica de què es tracti.

Article 18

La publicitat mitjançant l'ús de vehicles només
s'autoritzarà en els supòsits següents:

1. Quan tingui per objecte la promoció o propaganda
d'activitats esportives, d'espectacles o recreatives, de naturalesa
temporal o circumstancial.

2. La realitzada per grups polítics, sindicals, o
representatius de diferents sectors socials, igualment realitzada de
forma temporal o circumstancial, amb subjecció, en qualsevol cas,
a allò que disposin la legislació electoral i la normativa que
sectorialment pugui resultar aplicable.

3. Aquelles que es determinin en normes o
reglamentacions específiques i en la forma que en aquestes
s'estableixi.

Article 19

1. L'autorització administrativa per a l'exercici d'aquest
tipus de publicitat dinàmica pertocarà als ajuntaments en les
mateixes condicions que es recullen en el títol II d'aquesta Llei.

2. L'atorgament de la corresponent llicència tindrà, en
aquest cas, caràcter discrecional i caldrà que es tinguin en compte,
a aquest efecte, l'impacte ambiental i la repercussió sobre el tràfic
i la seguretat vial que l'activitat pugui ocasionar.

3. En la solAlicitud d'autorització i, conseqüentment, en la
resolució administrativa que, si s'escau, l'atorgui, caldrà concretar:

a) L'específica activitat a la què s'aplicarà aquest tipus de
publicitat.

b) El període màxim i l'horari de l'exercici.

c) La zona d'actuació.

d) Els vehicles que s'han d'utilitzar i els elements de suport
publicitari que s'incorporin a aquest efecte. 

TÍTOL IV

RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I

Infraccions i sancions

Article 20

1. Constitueixen infraccions administratives les accions o
omissions que es descriuen en la present Llei i les que, en
desenvolupament d'aquesta, s'estableixin en les ordenances
municipals.

2. Les infraccions a què fa referència l'apartat anterior es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 21
Són infraccions lleus:

a) L'incompliment de les condicions formals fixades en la
llicència corresponent.

b) L'incompliment de les normes sobre exhibició del
carnet d'agent publicitari.

c) La contravenció dels deures establerts en aquesta Llei
o en les ordenances municipals quan, per la seva escassa
transcendència, no constitueixin infracció greu o molt greu.

d) La contravenció de la prohibició establerta en la lletra
h) de l'article 12.

e) La transgressió de la regla establerta, pel que fa al
repartiment domiciliari de propaganda, en la lletra a), de l'apartat 2,
de l'article 15.
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Article 22

Són infraccions greus:

a) L'exercici de les activitats publicitàries regulades en
aquesta Llei sense ajustar-se a les condicions materials
determinades en la corresponent llicència.

b) L'exercici de les activitats publicitàries sense la
preceptiva llicència municipal.

c) La realització d'activitats publicitàries fora de l'horari
autoritzat.

d) La contravenció de les prohibicions establertes en
l'article 12, llevat de la fixada en la lletra h) d'aquest.

e) L'exercici de l'activitat fora de les zones d'actuació
permeses o sense respectar les zones d'actuació exclusiva
reservades a altres subjectes.

f) La intervenció en les activitats publicitàries d'un
nombre d'agents superior a l'autoritzat.

g) La manca d'adopció de les mesures correctores a què
fa referència l'article 13.

Article 23

1. Son infraccions molt greus:

a) La distribució de material publicitari o la difusió de
missatges publicitaris que atemptin contra la dignitat de la persona
o en vulnerin els valors i drets reconeguts en la Constitució,
especialment els que fan referència a la infància, la joventut i la
dona.

b) La falsedat o l'ocultació dels documents o de les
dades exigits per l'Administració per tal d'autoritzar o controlar les
activitats publicitàries.

c) La comissió d'una infracció greu quan concorri la
circumstància  de reincidència.

2. A l'efecte del present article, hi ha reincidència quan
el responsable hagi estat sancionat per la comissió de més d'una
infracció greu en el termini d'un any i les sancions siguin fermes.

Article 24

Són responsables de les infraccions les persones físiques
o jurídiques que siguin autores de les conductes o de les omissions
descrites en el present títol.

Article 25

Es prendran en consideració com a circumstàncies
modificatives de la responsabilitat, a l'efecte de graduar la quantia
de les sancions que corresponguin, les següents:

a) El danys i perjudicis causats a tercers, com també els
produïts a la conservació i neteja de llocs públics o d'equipament
i mobiliari urbà.

b) La reparació espontània dels danys i perjudicis
causats.

c) La incidència en els drets dels consumidors i usuaris.

d) El benefici ilAlícit obtingut.

e) la reiteració de conductes que hagin estat objecte de
sanció en matèria de publicitat dinàmica.

f) la reincidència.

Article 26

1. Les infraccions previstes en aquest títol se sancionaran
amb les multes següents:

a) Infraccions lleus: multa de 10.000 a 100.000,- pessetes.

b) Infraccions greus: multa de 100.001 a 1.000.000 de
pessetes.

c) Infraccions molt greus: multa de 1.000.001 a 5.000.000
de pessetes.

2. Als titulars de les llicències regulades en aquesta Llei
se'ls podrà imposar també, com a sanció accessòria, una de les
mesures següents:

a) Suspensió de la llicència per un període màxim d'un
any.

b) Revocació de la llicència i inhabilitació per obtenir-ne
una de nova, de naturalesa similar, per un període màxim de tres
anys.

Article 27

1. Les infraccions establertes en aquest títol prescriuran al
sis mesos, llevat de les molt greus que ho faran a l'any.

2. Les sancions fixades en aquest títol prescriuran a l'any,
llevat de les imposades per infraccions molt greus, que ho faran als
dos anys.

CAPÍTOL II

Procediment sancionador

Article 28

1. L'exercici de la potestat sancionadora en matèria de
publicitat dinàmica exigirà el procediment previst en les ordenances
municipals corresponents.

2. En allò no previst en les ordenances serà d'aplicació el
Reglament del procediment que ha de seguir l'Administració de la
Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora,
aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer.

Article 29

Sempre que les ordenances no hi disposin altra cosa, serà
òrgan competent per incoar els procediments sancionadors en
aquesta matèria, com també per imposar les sancions que
corresponguin, l'alcalde.



2750 BOPIB núm.102 - 9 de maig del 1997

Disposició addicional única

Els ajuntaments que, en començar a vigir aquesta norma,
no hagin regulat l'exercici de les activitats de publicitat dinàmica
mitjançant la corresponent ordenança, aplicaran directament allò
que aquesta Llei disposa, d'acord amb les regles següents:

1. L'òrgan competent per a l'exercici de les funcions
regulades en els títols II, III i IV d'aquesta Llei serà l'alcalde.

2. Les normes de procediment aplicables seran, per a les
autoritzacions, les previstes amb caràcter general en la legislació
de règim local i, per a la tramitació dels procediments
sancionadors, el Decret 14/1994, de 10 de febrer, íntegrament.

Disposició transitòria única

1. Els ajuntaments que hagin regulat l'exercici de les
activitats de publicitat dinàmica mitjançant ordenances, disposaran
de sis mesos per adequar-les als principis i regles establerts en
aquesta Llei.

2. Durant aquest període transitori, les regulacions
municipals prevaldran sobre allò previst en aquesta Llei, excepte
en els aspectes del règim legal d'infraccions i sancions l'aplicació
dels quals resulti més beneficiosa per als presumptes responsables.

Disposició final primera

S'autoritza el Govern per a dictar les disposicions
d'aplicació i desenvolupament d'aquesta Llei i, en particular, per
a actualitzar per decret la quantia de les sancions fixades en
l'article 26.

Disposició final segona

Aquesta Llei començarà a vigir als dos mesos de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Palma, 21 de març de 1997
El conseller  de la Funció Pública i Interior:
Manuel Ferrer i Massanet
EL PRESIDENT:
Jaume Matas i Palou

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de maig del 1997, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
2650/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'aprofitament
urbanístic objecte de cessió obligatòria i gratuïta.

Així mateix, conformement a l'article 95.1 del Reglament
de la Cambra, la Mesa acordà que la proposició es tramitàs pel
procediment d'urgència.

Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveu l'article 125 i següents del Reglament  del Parlament  de les
Illes Balears, presenta amb caràcter d'urgència a davant el Ple del
Parlament, la següent Proposició de Llei per a la que es determina
l'aprofitament urbanístic objecte de cessió obligatòria i gratuïta.

PROPOSICIÓ DE LLEI    

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, pel que
s'aprovà el "Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen de Suelo y
Ordenación Urbana" incloïa la regulació de l'aprofitament urbanístic
susceptible d'apropiació pel propietari del sòl.

La sentència del Tribunal Constitucional, de 20 de març
de 1997, ha declarat la nulAlitat d'una part substancial de l'articulat
de l'esmentat Real Decreto Legislativo, per ser contrari a l'ordre
constitucional de distribució de competències.

En conseqüència, eliminats tots els dubtes raonables
envers la competència legislativa en matèria d'ordenació del
territori, urbanisme i habitatge atribuïda a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, procedeix enllestir una nova regulació de
l'aprofitament urbanístic objecte de cessió obligatòria i gratuïta.

Article Únic.

1.- Els propietaris de sòl urbà hauran de cedir
obligatòriament i gratuïtament a l'ajuntament el 15 % de
l'aprofitament urbanístic previst al planejament vigent.

2.- Els propietaris de sòl urbà en el supòsit d'obres de
rehabilitació amb increment de l'aprofitament urbanístic sobre
l'anteriorment edificat únicament hauran de cedir obligatòriament
i gratuïtament el 15 % de l'esmentat augment.

3.- Els propietaris de sòl urbanitzable o apte per urbanitzar
hauran de cedir obligatòriament i gratuïtament a l'ajuntament el 15
% de l'aprofitament urbanístic previst en el planejament vigent.

Disposició addicional única.

Als efectes de la delimitació d'àrees de repartiment i del
càlcul d'aprofitaments tipus, es tendran en compte les següents
regles:
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I.- Delimitació d'àrees de repartiment.

1.- Els instrument de planejament general delimitaran
per a la totalitat del sòl urbà una o vàries àrees de repartiment de
càrregues i beneficis, amb inclusió o no dels sistemes generals
adscrits o en aquesta classe de sòl.

2.- Tots els terrenys classificats com a sòl urbanitzable
i als afectes a sistemes generals adscrits o en aquesta classe de sòl
per a la seva obtenció, hauran de quedar inclosos en àrees de
repartiment.

3.- Per a delimitar les àrees de repartiment s'aplicaran les
següents regles:

a) En sòl urbà quedaran exclosos de les àrees de
repartiment els terrenys destinats a sistemes generals adscrits o
inclosos en ell.

b) En sòl urbanitzable programat, els sectors el
planejament parcial dels quals s'hagi d'aprovar en un mateix
quadrienni i els sistemes generals adscrits o inclosos en aquells
per a la seva gestió, integraran una sola àrea de repartiment.

c) En sòl urbanitzable no programat, els àmbits de cada
Programa d'Actuació Urbanística amb els sistemes generals
adscrits o inclosos en el sector o sectors que es delimitin,
integraran una sola àrea de repartiment.

d) En sòl apte per a urbanitzar, en la forma que
estableixin les normes subsidiàries de planejament.

II.- Aprofitament tipus.

Per a cada àrea de repartiment el Pla General o
Programa d'Actuació Urbanística o instruments equivalents,
segons els casos, definiran l'aprofitament respectiu, el càlcul del
qual es realitzarà en la forma que s'assenyala als apartats següents.

III.- Càlcul de l'aprofitament tipus en sòl urbà.

1. A sòl urbà, l'aprofitament tipus de cada àrea de
repartiment s'obtindrà dividint l'aprofitament lucratiu total, inclòs
el dotacional privat, corresponent a la mateixa, expressat sempre
en metres quadrats construïbles de l'ús i tipologia edificatòria
característics, per la seva superfície total exclosos els terrenys
afectes a dotacions públiques, de caràcter general o local, ja
existents.

El resultat reflectirà sempre, unitàriament, la superfície
construïble d'ús i tipologia característics per cada metre quadrat de
sòl de l'àrea.

2. Perquè l'aprofitament tipus pugui expressar-se per
referència a l'ús i tipologia edificatòria característics, el
planejament fixarà justificadament els coeficients de ponderació
relativa entre dit ús i tipologia, al que sempre serà assignat el valor
de la unitat, i els restants, als quals correspondran valors superiors
o inferiors, en funció de les circumstàncies concretes del municipi
i àrea de repartiment.

IV.- Càlcul de l'aprofitament tipus en sòl urbanitzable.

1. El Pla General al sòl urbanitzable programat o el
Programa d'Actuació Urbanística al no programat fixaran
l'aprofitament tipus de cada àrea de repartiment dividint
l'aprofitament lucratiu total de les zones incloses en ella, expressat
en metres quadrats construïbles de l'ús característic, per la superfície
total de l'àrea.

2. La ponderació relativa dels usos de les diferents zones,
en relació sempre amb  el característic es produirà en la forma
senyalada al número dos de l'apartat III.

3. Els Plans Parcials, respectant la ponderació fixada pel
Pla General per a les zones ue incloguin, establiran la ponderació
relativa dels usos permenoritzats i tipologies edificatòries resultants
de la subzonificació que contenguin, amb referència igualment a l'ús
i tipologia edificatòria característics.

4. Als Plans Generals, Normes Subsidiàries, o als
Programes d'Actuació Urbanística correspondrà la fixació de
l'aprofitament tipus per a cada àrea de repartiment i les
ponderacions relatives dels usos permenoritzats i tipologies
edificatòries, d'acord amb les regles anteriors.

V.- Altres Determinacions.

1. Es considerarà ús característic de cada àrea de
repartiment el predominant segons l'ordenació urbanística aplicable.

2. Els terrenys destinats pel planejament urbanístic a
edificacions o instalAlacions d'ús o servei públic tendran caràcter
dotacional, pel que no seran tenguts en compte a efectes del càlcul
dels aprofitaments lucratius.

3. Si el planejament General qualificàs terrenys amb destí
a la construcció de habitatges de protecció oficial o un altre règim
de protecció pública, considerarà aquesta qualificació com un ús
específic, assignant-li el coeficient de ponderació que,
justificadament i en coordinació amb els criteris de valoració
cadastral expressi el seu valor en relació amb el característic de
l'àrea en que quedi inclòs.

VI.- Aplicació de l'Aprofitament Tipus i de les 
Transferències d'Aprofitament.

1. L'aplicació efectiva de l'aprofitament tipus corresponent
per a la determinació de l'aprofitament susceptible d'apropiació i de
les transferències d'aprofitament vinculades a aquest, tendrà lloc, als
terrenys ja edificats no inclosos a unitats d'execució, quan es
procedeixi a substituir l'edificació existent.

2. Els supòsits de rehabilitació no exigida pel planejament
urbanístic o Disposicions Especials, que puguin considerar-se en
atenció a les seves característiques i abast equivalents a la
substitució de l'edificació, es subjectaran al règim d'aquesta. Si de
cas, es considerarà substitució de l'edificació a l'execució d'obres
que per la seva naturalesa haguessin permès la declaració de ruïna
de l'immoble.

3. En els supòsits de rehabilitació forçosa i respecte
d'edificacions que tenguin un aprofitament distint al corresponent
a l'àrea de repartiment en que es trobin, es tendrà en compte aquesta
circumstància a efectes d'ajudes específiques i beneficis fiscals.
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Disposició derogatòria.

Queden derogades totes les disposicions de caràcter
general que s'oposin a l'establert en aquesta Llei.

Disposició final.

La present Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Palma, 29 d'abril de 1997
El Portaveu.
J. Francesc Triay Llopis.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2750/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a criteris generals per a
redacció del Pla Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana.
(Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2837/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a criteris generals per a redacció del Pla Territorial Parcial de la
Serra de Tramuntana. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2839/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris generals per a redacció del Pla Territorial
Parcial de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2842/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris generals per a redacció del Pla Territorial
Parcial de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2850/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris generals per a redacció del Pla Territorial
Parcial de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 7 de maig del 1997).

Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Eberhard Grosske i Fiol, com a portaveu del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, d'acrod amb
allò que preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenta les següents Propostes de Resolució, com
a conseqüència del debat sobre els Criteris generals per a la
redacció del Pla Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana,
RGE. núm. 5890/96:

1.- El Parlament de les Illes Balears condemna el retard
de 9 anys, fins ara, en l'aprovació de les Directrius d'Ordenació
Territorial. Aquest retard desvirtua l'aplicació de la LOT i el
conjunt de l'Ordenació Territorial de la nostra Comunitat.

2.- El Parlament de les Illes Balears considera que
l'aplicació de la LEN respecte a l'aprovació d'un Pla Territorial
Parcial de la Serra de Tramuntana ha d'anar precedida, així mateix,
per l'aprovació d'un Pla Territorial Parcial per al conjunt de l'illa de
Mallorca.

3.- El Parlament de les Illes Balears considera que, en
l'elaboració dels Plans Territorials Parcials insulars i comarcals, els
Consells Insulars corresponents han de tenir el paper protagonista
contemplat a la pròpia LOT.

4.- En funció dels criteris expressats a les resolucions
anteriors, el Parlament de les Illes Balears considera que els Criteris
Generals del Pla Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana han
de ser tornats al Govern.

5.- El Parlament de les Illes Balears, conscient dels
extraordinaris valors naturals, paisatgístics, patrimonials i
etnogràfics presents a la Serra de Tramuntana aprovarà, com més
aviat millor, una declaració de la serra com a Parc Natural d'acord
amb els següents criteris:

a.- Consulta prèvia al Consell Insular de Mallorca sobre
el contingut de la declaració.

b.- Incloure la totalitat de la Serra.

c.- Permetre el desenvolupament socioeconòmic i la
millora de la qualitat de vida dels habitants de la Serra.

d.- Assegurar la preservació integral dels valors naturals
i culturals.

e.- Estat dotat de pressupost, mitjans tècnics i humans
qualificats a fi de garantir la gestió integrada i el desenvolupament
sostenible de la Serra.

6.- El Parlament de les Illes Balears considera que el text
remés pel Govern de Criteris Generals per l'elaboració del Pla
Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana ha de ser modificat de
la següent manera:

a) Punt 1.- Afegir al final: "S'estudiarà afegir a la
delimitació de la LEN espais dels Termes municipals de Palma,
Calvià, Pollença i Sa Pobla".

b) Punt 3.- Substituir: des de "s'estudiarà" fins a "gestió"
per: "Amb la finalitat de fer més efectiva la protecció, la totalitat de
la Serra se declararà parc natural, d'acord amb allò que estableix la
Llei 4/1989".

c) Punt 4.- Substituir tot el punt per: "Considerarà les
espècies i comunitats vegetals així com els seus hàbitats, amb
especial referència a les espècies amenaçades, catalogades a la
reglamentació estatal i europea, i les espècies endèmiques, ordenant
els usos del territori de manera que se garanteixi un estat de
conservació adequat a totes elles".

d) Punt 5.- Substituir tot el punt per: "Identificarà les
espècies animals i llurs hàbitats que requereixen mesures especials
de protecció, ordenant els usos del territori de manera que es
garanteixi un estat de conservació adequat per a totes elles, amb
especial prioritat per als endemismes, espècies catalogades i les que
figuren a les directives europees corresponents. Les mesures de
conservació territorial proposades seran suficients per al
manteniment dels processos ecològics".
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e) Punt 7.- Substituir tot el punt per: "No se permetrà
l'obertura de noves pedreres dins l'àmbit de la Serra de
Tramuntana. D'acord amb el Pla Director Sectorial de Pedreres, se
prioritzarà la rehabilitació de les ja existents i progressivament se
tancaran les que es trobin actives".

f) Punt 8.- Afegir: "sempre que sigui compatible amb la
més estricta protecció del paisatge i del patrimoni natural de la
Serra".

g) Punt 11.- Afegir: "i arquitectònic, que hauran d'esser
inventariats detalladament".

h) Punt 13.- Substituir tot el punt per: "Inventariarà les
zones i els usos que hauran d'esser objecte de restauració
paisatgística".

i) Punt 15.- Substituir tot el punt per: "Quedarà
prohibida les tanques publicitàries i se regularà la retolació
d'establiments comercials i de serveis".

j) Punt 17.- Substituir tot el punt per: No es permetrà
l'increment de les edificacions amb finalitats residencials al Sòl
No Urbanitzable llevat d'aquelles associades a explotacions
agrícoles, ramaderes o forestal".

k) Punt 18.- Suprimir tot el punt.

l) Punt 21.- Afegir: "Es regularan de forma restrictiva
aquelles activitats recreatives que poden causar danys importants
al medi natural: vehicles, motocross, etc. Així mateix, es podrà
restringir l'accés a determinats indrets de la Serra a fi d'assegurar
la seva conservació".

ll) Punt 26.- Substituir tot el punt per: "Se restringirà les
possibilitats de creixement urbanístic de Sóller tenint en compte
l'entrada en servei del túnel".

m) Punt 29.- Substituir tot el punt per: "Es revisarà a la
baixa la previsió d'oferta turística prevista al POOT".

n) Punt 30.- Suprimir tot el punt.

o) Punt 32.- Substituir tot el punt per: "La regulació del
Parc Natural tendrà especial cura dels valors etnogràfics de la
zona".

p) Punt 36.- Suprimir tot el punt.

q) Punt 38.- Afegir: "... i itineraris tradicionals".

r) Punt 41.- Suprimir tot el punt.

s) Punt 42.- Substituir tot el punt per: Modificar les
previsions del Pla Director de Ports Esportius, en el sentit
d'eliminar els ports de refugis de cala Castell i el Port des
Canonge".

t) Punt 43.- Suprimir tot el punt.

u) Punt 47.- Suprimir tot el punt.

v) Punt 49.- Substituir tot el punt per: "Es regularan
restrictivament les dimensions dels autocars que transitin per
determinades carreteres".

w) Punt 55.- Substituir tot el punt per: "Es recolliran les
previsions del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials
adaptant-lo en el sentit restrictiu a les especials característiques de
la Serra de Tramuntana".

x) Punt 58.- Substituir tot el punt per: "Se realitzarà un
sistema comptable que quantifiqui el consum de recursos naturals
i indicadors de qualitat de vida".

Palma, a 2 de maig del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

B) 
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveu l'article 170 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Mixt presenta les següents Propostes de Resolució, als Criteris
generals per a l'elaboració del Pla Territorial Parcial de la Serra de
Tramuntana:

1.- Al punt 3 substituir: "S'estudiarà amb la
finalitat...fins... òrgan de gestió" pel següent text: "Amb la finalitat
de fer més efectiva la protecció, la totalitat de la Serra se declararà
parc natural, d'acord amb allò que estableix la Llei 4/1989".

2.- El punt 7 quedarà redactat de la següent forma: "No es
permetrà l'apertura de noves pedreres dins l'àmbit de la Serra de
Tramuntana. D'acord amb el Pla Director Sectorial de Pedreres, se
prioritzarà la rehabilitació de les ja existents i progressivament se
tancaran les que es trobin actives".

3.- Al punt 8 s'afegeix el següent text: "sempre que sigui
compatible amb la més estricta protecció del paisatge i del
patrimoni natural de la Serra".

4.- El punt 10 quedarà redactat de la següent forma:
"Fomentar mesures per afavorir la viabilitat de les explotacions,
sempre que no vagin en detriment de la conservació de la
naturalesa".

5.- El punt 15 quedarà redactat de la següent forma:
"Quedarà prohibida les tanques publicitàries i se regularà la
retolació d'establiments comercials i de serveis".

6.- El punt 17 quedarà redactat de la següent forma:
"Restaran prohibides la construcció de nous habitatges dins les àrees
qualificades com ANEI. Quant a les ARIPs se definirà la parcel•la
mínima exigible per autoritzar els nous habitatges".

7.- Al punt 18 després de "...la seva adaptació al terreny",
s'afegeix el següent text: "superfície màximes, altàries, distàncies,
etc."

8.- El punt 26 quedarà redactat de la següent forma: "Se
restringirà les possibilitats de creixement urbanístic de Sóller tenint
en compte l'entrada en servei del túnel".
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9.- Eliminar el punt 30, ja que no s'han de crear noves
àrees turístiques.

10.- Eliminar el punt 36, ja que el Pla Territorial Parcial
de la Serra de Tramuntana ha de ser molt més restrictiu que el
futur Pla de carreteres.

11.- Eliminar el punt 43, no s'han de construir noves
instal•lacions nàutiques.

Palma, a 30 d'abril del 1997.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

C) 
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveu l'article 170 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular, presenta la Proposta de Resolució següent,
derivada del debat de la comunicació del Govern en relació als
Criteris generals per a l'elaboració del Pla Territorial Parcial de la
Serra de Tramuntana:

"El Parlament de les Illes Balears constata que els
Criteris generals per a la redacció del Pla Territorial Parcial de la
Serra de Tramuntana són els més adients, tant pel que fa al
desenvolupament com al respecte al medi natural de l'esmentada
zona".

Palma, a 5 de maig del 1997.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

D) 
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveu l'article 171 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les següents Propostes de Resolució, com a
conseqüència del debat dels Criteris per a la redacció del Pla
Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana:

1.- El Parlament constata novament, i ho reprova,
l'incompliment durant 10 anys per part del Govern de l'obligació
de redactar, tramitar i sotmetre a aprovació del Parlament de les
Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears.

2.- El Parlament considera que el Govern fa un ús
abusiu, en clar frau de llei, del mecanisme excepcional de la Llei
d'Ordenació Territorial, per fer Plans Sectorials Parcials i Plans
Directors Sectorials en absència de Directrius d'Ordenació
Territorial.

3.- El Parlament rebutja el document denominat "Criteris
Generals per l'elaboració del Pla Territorial Parcial de la Serra de
Tramuntana" ja que no aporta el marc ni els objectius territorials
al que el Pla s'ha d'acomodar, i per tant no satisfà les exigències
de la Disposició Transitòria Única de la llei.

4.- El Parlament de les Illes Balears reclama un Pla
Territorial Parcial de Mallorca, ja que l'illa en el seu conjunt
requereix una ordenació integral que doni coherència global a les
decisions urbanístiques i infraestructurals sobre cadascuna de les
parts que la conformen: Palma i la seva àrea metropolitana, la
serra, el corredor Palma-Alcúdia, el Pla, les zones turístiques
litorals, etc.

5.- El Pla de la Serra de Tramuntana ha de ser l'instrument
per la declaració d'un Parc Natural que asseguri la conservació
integral dels valors naturals, culturals i etnogràfic de la Serra i
permeti el desenvolupament econòmic i la millora de la qualitat de
vida dels seus habitants.

6.- L'òrgan de gestió del Pla de la Serra de Tramuntana
serà el Consell de Mallorca, això sense perjudici de la potestat dels
municipis d'agrupar-se en mancomunitats voluntàries per la
prestació de determinats serveis.

7.- El Pla de la Serra de Tramuntana suprimirà la
possibilitat de construir a Sant Elm i a Cala Castell el port esportiu
i de refugi prevists al Pla de Ports Esportius.

8.- No poden ser criteris per l'elaboració del Pla el
compliment de Plans Sectorials no aprovats, com el de carreteres o
el de pedreres.

9.- No es permetrà l'obertura de noves pedreres dins
l'àmbit de la Serra de Tramuntana. Es prioritzarà la rehabilitació
dels ja existents i progressivament es tancaran les que es trobin
actives.

10.- El Pla establirà els instruments jurídics i econòmics
per tal de recuperar la titularitat pública de tota la xarxa de camins
històrics, tant camins de carro com de ferradura, i conservar el seu
tractament tradicional.

11.- El Pla preveurà una xarxa d'albergs per excursionistes
en edificis existents, lligada a la de camins antics públics.

12.- Les condicions per edificar habitatges familiars fora
dels nuclis de població seran molt limitatives, completant les
disposicions que la LEN des de criteris proteccionistes.

13.- El Pla establirà les determinacions que assegurant les
necessitats de les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals,
impedeixin la construcció de falsos magatzems agrícoles, falses
casetes d'eines i abusos similars.

14.- Constituirà un element central del Pla l'establiment de
les magnituds màxims dels perímetres urbans del municipi de Sóller
i de les seves capacitats residencials i turístiques màximes en base
a criteris de protecció i sostenibilitat que permetin fer front a la
pressió especulativa sobre la vall de Sóller que es conseqüència de
l'obertura del túnel.

15.- A l'empar de la Disposició Transitòria Única el
Parlament acorda que l'elaboració del Pla Territorial de la Serra de
Tramuntana la realitzi el Consell de Mallorca al qual transferirà el
Govern la dotació econòmica corresponent.

Palma, a 5 de maig del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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E) 
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveu l'article 170 i següents del
Reglament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM presenta les següents Propostes de Resolució als Criteris
Generals per a la redacció del Pla Territorial Parcial de la Serra de
Tramuntana.

1ª.- Devolució al Govern dels Criteris Generals per a la
redacció del Pla Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana
perquè en presenti uns altres en un termini de tres mesos.

2ª.- Modificació dels redactats de la NECESSITAT I
OPORTUNITAT DE REDACTAR ELS CRITERIS GENERALS
DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LA SERRA DE
TRAMUNTANA i del MARC LEGAL RELATIU A
L'ORDENACIO DE LA SERRA DE TRAMUNTANA, que es
refondrien en un:

"SOBRE LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE
REDACTAR ELS CRITERIS GENERALS DEL PLA
TERRITORIAL PARCIAL DE LA SERRA DE
TRAMUNTANA. EL MARC LEGAL.

El Pla Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana és
una exigència de l'article 9 de la llei 1/91, de 30 de gener, d'Espais
Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees Protecció de les Illes
Balears (LEN), per garantir la protecció de l'espai natural més
rellevant de les Illes Balears. Així doncs, la necessitat i oportunitat
de la redacció del Pla ha estat apreciada pel propi legislador.

L'abast mínim del Pla Territorial el marca el mateix
article 9 esmentat, quan estableix que la regulació de la resta dels
espais delimitats en la llei es realitzarà mitjançant un Pla Especial
o dels Plans d'Ordenació del Medi Natural, a contrario sensu, s'ha
d'entendre que el Pla Territorial de la Serra de Tramuntana haurà
de contenir, com a mínim, les determinacions que són pròpies
d'aquestes figures de planejament, car les ha de substituir sobre el
territori de la Serra de Tramuntana, el territori més emblemàtic
d'entre els que regula la llei.

La Disposició Addicional Tercera de la mateixa LEN,
compromet al Govern a la declaració d'espais naturals protegits,
d'acord amb la llei 4/89, de Conservació dels espais naturals i de
la Flora i Fauna Silvestres, les àrees representatives de la Serra de
Tramuntana. En concret, el Ple del Parlament Balear, en sessió de
dia 11 d'abril de 1994, va aprovar, per unanimitat, una proposició
no de llei en la qual s'instava el Govern a declarar la Serra de Na
Burguesa Parc Natural. En compliment del mandat legal, i atesa la
significació ecològica i paisatgística de la Serra, el Pla declararà
Parc Natural tot el territori que la llei d'Espais Naturals declara
Area Natural d'Especial Interès (ANEI) o Area Rural d’Interès
Paisatgístic (ARIP). 

D'altra banda, la Serra de Tramuntana conserva
tradicions rurals, agrícoles i ramaderes, artesanals, costums i
sistemes de vida ja perduts a la resta de l'illa. Tots els valors
ambientals, el patrimoni natural, històric i cultural i la seva
estructura urbana, estan perfectament lligats al medi natural, per
la qual cosa fou declarada Paratge Pintoresc per Decret 984/72, de
24 de març. En conseqüència, d'acord amb la Disposició
Transitòria Vuitena de la llei 16/85, de 25 de juny, de Patrimoni
Històric Espanyol, gaudeix de la condició de Bé d'Interès Cultural
(BIC). La llei 16/85, en el seu article 20, estableix que la protecció
de les àrees territorials declarades BIC s’ha de realitzar mitjançant
la redacció d’un Pla Especial de Protecció o d'altre instrument de
planejament previst per la legislació urbanística que cumpleixi en
tot cas amb les exigències establertes en la pròpia llei. Sembla del
tot oportú que el Pla Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana
esdevengui l’instrument de planejament que faci les funcions del Pla
Especial de Protecció i, per tant, ordeni i protegeixi el patrimoni
monumental, històric i etnològic de la Serra amb l'abast exigit per
la llei 16/85.

 

Així mateix, la Disposició Addicional Quarta del Decret
54/95, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació de l'Oferta
Turística de l'Illa de Mallorca, es remet al Pla Territorial Parcial de
la Serra perquè sia aquest el que ordeni l'oferta turística de la zona.

Certament, la figura del Pla Territorial Parcial dissenyada
per la llei 8/87, de 1 d'abril, d'ordenació 
territorial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 5 i tot el Capítol
IV de la llei, pot tenir un abast molt superior al que li atorguen les
lleis 1/91, 4/89 i 5/85, i establir l'organització d'infrastructures i
equipaments o les mesures per procurar el desenvolupament
socioeconòmic de la zona. Això no obstant, el Pla Territorial Parcial
de la Serra de Tramuntana tractarà molt superficialment aquests
darrers punts, que reserva a les planificacions i a les polítiques
sectorials, i es centrarà bàsicament als elements amb transcendència
sobre l'ordenació natural i patrimonial i, en tot cas, en la necessitat
d'arbitrar mecanismes compensatoris per als propietaris i per als
municipis afectats per un grau de protecció més elevat, per contribuir
a redreçar la recessió econòmica de la zona. Una regulació més
àmplia només es justificaria, com es desprèn d'una lectura atenta de
la llei d'ordenació territorial, en la consideració de "comarca" de
l'espai comprès en el Pla Territorial, una circumstància que no
concorre en el cas de la Serra de Tramuntana.

En efecte, la Serra de Tramuntana és una àrea geogràfica
supramunicipal de característiques homogènies ben diferenciades de
la resta de l'illa (degut principalment al seu relleu i a la seva
pluviositat), però no pot rebre el tractament de comarca perquè no és
una unitat econòmica coherent que pugui servir de base per a una
certa independència funcional a nivell d'infrastructures i
equipaments, ni conté un nucli d'atracció que faci les funcions de
capitalitat. Municipis tan distants com Calvià i Alcúdia-Pollença no
formen a Mallorca unitat territorial, mentre que, tot i tenir problemes
semblants, són ben diferents d'Estellencs o Banyalbufar, o Sóller. És
per això que la delimitació de l’espai del Pla Territorial no inclou
termes municipals sencers (com resultaria imprescindible si assumís
la idea comarcal), ans prové directament de la llei d’espais naturals
(article 6).

 
Per últim, el Pla haurà de ser extraordinàriament

respectuós amb les competències municipals i amb les competències
pròpies dels Consells Insulars, singularment urbanisme i patrimoni
històric.

Atès que les Directrius d'Ordenació del Territori no han
estat aprovades, cal que el Parlament aprovi els Criteris Generals del
Pla Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana, d'acord amb la
Disposició Transitòria Única de la Llei d'Ordenació Territorial."

 3ª.- Modificació del redactat de l'OBJECTIU GENERAL
DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL:

"L'objectiu general del Pla Territorial Parcial de la Serra
de Tramuntana serà el de dotar la Serra d'una planificació de l'àrea
pel que fa als recursos naturals i patrimonials, com també l'ordenació
de la seva oferta turística. La regulació assumirà els principis de
l'economia sostenible i tendrà com a finalitat principal la preservació
dels valors naturals, patrimonials i culturals supramunicipals i la
seva restauració en els casos en que sigui necessari.
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El Pla farà una regulació de mínims, i serà una norma-
marc per als planejaments urbanístics municipals. En tal sentit,
haurà de recollir la diversitat de les realitats econòmiques,
demogràfiques, urbanístiques i socials de la Serra. 

Atesa la significació ecològica i paisatgística de la Serra,
el Pla declararà Parc Natural tot el territori que la llei d'Espais
Naturals declara Area Natural d'Especial Interès (ANEI) o Area
Rural d'Interès Paisatgístic (ARIP). 

La regulació ambiental i patrimonial, i de l'oferta
turística que hi sia compatible, esgota les funcions del Pla
Territorial Parcial Serra de Tramuntana. El Pla procurarà la
conservació dels valors naturals i patrimonials, la biodiversitat (en
especial les comunitats endèmiques i les espècies animals
amenaçades), els ecosistemes i l’estructura del paisatge, recuperant
els nivells de qualitat ambiental als llocs on s’hagi perdut; com
també contribuirà a la gestió racional del patrimoni natural,
històric, cultural, antropològic i etnològic perquè pugui ser gaudit
per la població local, la població de la resta de l'illa i el turisme
sempre que no hi hagi risc de degradació.

El Pla Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana
haurà de ser, en realitat, un Pla Territorial, d'Ordenació de
Recursos Naturals, del Patrimoni i de l'Ordenació Turística de la
Serra, car complirà, a l'ensems, amb els continguts i tramitacions
suficients de la Llei 8/87, de 1 d'abril, d'ordenació territorial de les
Illes Balears, la Llei 4/89, de Conservació dels Espais Naturals i de
la Flora i Fauna Silvestres (i, per tant, de la llei 1/91, de 30 de
gener, d'espais naturals ), la Llei 16/85, de 25 de juny, de protecció
del patrimoni històric espanyol, i inclourà les determinacions
escaients d'acord amb el Decret 54/95, de 6 d'abril, pel qual
s'aprova el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística de l'Illa de
Mallorca."

4ª.- Supressió del punt 2.

5ª.- Modificació del punt 3:
“En aplicació dels articles 8 i 9 de la llei 1/91, de 30 de

gener, d'espais naturals (LEN), el Pla Territorial Parcial ordenarà
i regularà la gestió de la Serra de Tramuntana amb el detall que,
per als altres espais naturals, es requereix als Plans Especials de
Protecció, als Plans d'Ordenació del Medi Natural o figures
anàlogues.

En compliment de la Disposició Addicional Tercera de la
mateixa LEN, el Pla declararà Parc Natural, d’acord amb la llei
4/89, de Conservació dels espais naturals i de la Flora i Fauna
Silvestres, tot el territori que la llei d'Espais Naturals declara Area
Natural d'Especial Interès (ANEI) o Area Rural d'Interès
Paisatgístic (ARIP). 

Així mateix delimitarà les àrees definides per la l’article
11 de la LEN com "d'alt nivell de protecció" i, si s'escau, delimitarà
les ANEIs de règim general en el nivell de detall suficient".

6ª.-  Modificació del punt 4: 
"Considerarà les espècies i comunitats vegetals, així com

els seus hàbitats, amb especial referència a les espècies
amenaçades, catalogades a la reglamentació estatal i europea, i les
espècies endèmiques, ordenant els usos del territori de manera que
es garanteixi un estat de conservació adequat per a totes elles"

7ª.-  Modificació del punt 5: 
"Identificarà les espècies animals i llurs hàbitats que

requereixen mesures especials de protecció, ordenant els usos del
territori de manera que es garanteixi un estat de conservació adequat
per a totes elles, amb especial prioritat per als endemismes, espècies
catalogades i les que figuren a les directives europees corresponents.
Les mesures de conservació territorial proposades seran suficients
per al manteniment dels processos ecològics"

8ª.- Addició al final del punt 6: 
"garantint que aquesta reutilització no afecti espècies o

comunitats naturals d'interès. Delimitarà el domini públic hidràulic,
la zona de policia i la zona d’ús públic"

9ª.- Modificació del punt 7:
     “El Pla prohibirà l’obertura de noves pedreres, tret de les que, de
manera excepcional, el propi Pla prevegi, sempre que siguin
compatibles amb la més estricta protecció del paisatge i el patrimoni
natural de la Serra.

     El Pla inventariarà les explotacions existents, n’establirà l’abast
màxim i el termini de la seva explotació, preveient la data de
tancament, i adoptarà mesures per pal•liar els impactes. La seva
rehabilitació serà prioritària.”

10ª.-  Addició al punt 8 després de "calcàries":
 "sempre que sigui compatible amb la més estricta protecció

del paisatge i el patrimoni natural"
     i supressió de la resta.

11ª.-  Supressió al final del punt 9:
     "fent especial atenció als alzinars, garrigues i d'altres
      espècies protegides".

12ª.- Modificació del punt 10:
"Delimitarà els sòls que, per les seves qualitats

edafològiques, han de ser preservats per als processos productius de
caràcter agrícola, forestal o ramader."

13ª.- Addició d'un punt 10. bis. 
"Delimitarà els sòls dedicats actualment a activitats

agràries de difícil o dubtosa rendibilitat, distingint aquells que
mereixin continuar amb aquesta funció, per motius de conservació,
i que siguin susceptibles d'ajudes agroambientals o similars; dels que
haurien de passar a funcions forestals, de conservació de sòls o altres
funcions, i els mecanismes de gestió o fiscalitat que afavoreixin
aquesta evolució."

14ª.- Addició al final del punt 11:
"amb els inventaris escaients" 

15ª.- Modificació del punt 13:
"Estudiarà les zones, usos i activitats, i en general

qualsevol element que suposin impactes negatius, i establirà les
actuacions de recuperació paisatgística escaients amb el suficient
grau de concreció."

16ª. Addició al punt 14, després de "terrenys":
      “que ho requereixin, i, en tot cas," 
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17ª.- Modificació del punt 15:
"Regularà les condicions de publicitat en el territori,

inclosa la retolació dels establiments de serveis. En els ARIPs i
ANEIs no s'hi permetrà la instal.lació d'elements publicitaris, tret
dels rètols públics o els dels establiments existents que es limitin a
informar de l'activitat que en ells s'hi desenvolupa".

18ª.- Modificació del punt 17:
"Es regularan els usos residencials en sòl rústic i es

definiran els criteris i paràmetres escaients per evitar la pèrdua
d’identitat de la Serra de Tramuntana: parcel.la mínima, ocupació
màxima, edificabilitat màxima...; establint normes de qualitat i
referències per aconseguir la màxima integració de l’arquitectura
rural a l’entorn. El Pla establirà el règim dels edificis existents que
no s’adeqüin a les ordenacions sobrevingudes".

19ª.- Addició d'un punt 17.bis.
"En els ARIPs i ANEIs el Pla no permetrà noves

construccions per habitatge unifamiliar, tret de les que sien annexes
a explotacions agro-ramaderes en actiu, degudament acreditades.
En els habitatges existents tan sols es permetran les obres de
conservació, restauració i consolidació que no suposin increment
de volum, sempre que no fossin edificades en contra del
planejament urbanístic vigent en el moment de ser construïts. Sense
perjudici d’allò establert als articles 18 i 19 de la llei 1/91, de 30 de
gener, d’espais naturals."

20ª.- Modificació al punt 18: 
     “Es definiran les altures, volums i tipologia dels          edificis,
els materials i colors autoritzables i l’adaptació de l’edifici al
terreny. També s’establiran normes per al tractament de les
infraestructures, el tancament de les finques i els camins d’accés.
En cap cas no s’autoritzarà la construcció d’un habitatge si suposa
crear un camí d’accés.”
 

21ª.- Addició al final del punt 19:
"El Pla distingirà entre les autoritzacions a explotacions

agràries, ramaderes, forestals o cinegètiques degudament
acreditades, d’aquelles altres que responguin a activitats rurals
amb caràcter aficionat. Així mateix, es regularà el règim dels
edificis existents."

22ª.- Addició d'un punt 20.bis:
"El Pla farà una regulació molt restrictiva de les figures

de l’interès social i la utilitat pública, prohibint determinats usos i
exigint l’adequació paisatgística dels autoritzables. En els ARIPs i
ANEIs no es  permetrà la declaració d’interessos socials, però sí les
utilitats públiques per infraestructures, o per activitats públiques o
equipaments sense finalitat lucrativa quan no hi hagi ubicacions
alternatives tècnicament viables".

23ª. Addició al punt 23. Després de "municipals" afegir,
"amb els mecanismes de cooperació o subsidiarietat
convenients..."

24ª.- Supressió al punt 24: "dins l'àmbit dels Espais
Naturals Protegits".

25ª.- Addició al punt 25 després de "assentaments
tradicionals", 

"com també la suficiència o insuficiència de la normativa
municipal vigent."
     i al final:

"El Pla desclassificarà, en tot, o en part, els sòls
urbanitzables no executats quan així convengui per a la preservació
de l’entorn, en especial aquells que no comptin amb Pla Parcial
aprovat o que, havent-se executat parcialment, es trobin paralitzats
i fora de  terminis."

26ª.- Supressió del punt 26.

27ª.- Supressió del punt 27.

28ª.- Supressió del punt 29.

29ª.- Supressió del punt 30.

30ª.- Addició al final del punt 31:
"El Pla haurà d’avaluar quins espais poden resistir les

incursions del turisme, i amb quina intensitat, amb garanties
suficients per a la preservació ecològica i patrimonial."

31ª.- Modificació del punt 32:
     “El Pla integrarà els valors etnogràfics en el marc del Parc
Natural, estudiant la possibilitat de crear itineraris, un o diversos
centres d’informació i gestió, centres d’interpretació, i la resta
d’infraestructures necessàries”

32ª.- Supressió del punt 36.

33ª.- Addició al punt 37, després de “carreteres” la
paraula “existents” i després de "parets de pedra", la paraula
"miradors,"

34ª.- Modificació del punt 38:

"De la xarxa de camins i itineraris de camins públics.
      El Pla farà inventari de la xarxa de camins i itineraris d’ús
públic, esbrinant la seva titularitat. Determinarà les condicions que
hagin de complir per minimitzar els impactes paisatgístics i
l’adequació a l’entorn .Prohibirà l’obertura de nous camins, tret dels
imprescindibles per a la pròpia conservació de l’espai.

El Pla establirà també les restriccions d’accés per a
determinats mòbils (tracció quatre rodes, camins amb circulació
rodada prohibida, etc.).

35ª.- Modificació del punt 39:
“Es regularà la ubicació de les antenes seguint criteris de

concentració i d’integració paisatgística. El Pla podrà ordenar la
retirada o l’agrupament d’aquelles que causin un major impacte i
determinarà les àrees on aquesta infraestructura no podrà ser
ubicada”.

36ª.- Supressió dels punts 40, 41 i 43.

37ª.- Addició al final del punt 46:
"inclòs el soterrament o la inclusió a túnels en els casos en

que és viable. Es fomentarà l’ús d’energies que ho hagin de menester
esteses elèctriques".

38ª.- Supressió del punt 47

39ª.- Addició al final del punt 48:
"El Pla farà un estudi de les necessitats de recollida en els

nuclis aïllats i en les àrees més freqüentades per excursionistes i
elaborarà propostes de solució."

40ª.- Modificació del punt 49: "Del transport públic.
"Es proposaran mesures per millorar el transport públic i

el de vocació turística. Es potenciarà el ferrocarril existent i
s’establiran límits en les dimensions dels autocars en les carreteres
on s’hi escaigui".
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41ª.- Supressió dels punts 50, 51 i 52.

42ª.-Addició al final del punt 55:
"El Pla prohibirà l’autorització de grans superfícies."

43ª.- Supressió del punt 56.

44ª.- Supressió dels punts 60 i 61.
 

45ª.- Supressió del punt 62.

46ª.- Modificació del punt 64:
“El Pla respectarà el repartiment competencial i

garantirà a cada administració els recursos suficients per dur a
terme correctament les determinacions que competencialment li
pertoquin”.

47ª.- Addició d’un punt 64 bis:
“Atesa la concurrència de títols competencials del

Consell Insular de Mallorca en l’abast del Pla (patrimoni històric
i urbanisme, fonamentalment, però també cooperació municipal,
cultura, carreteres, medi ambient o residus), es crearà una
Comissió Mixta que coneixerà i informarà puntualment del
desenvolupament dels treballs de redacció del Pla Territorial
Parcial.”

48ª.- Addició al final del punt 66: "Les determinacions
vinculats que pretenguin la preservació patrimonial o
mediambiental ho seran amb caràcter de mínimes, sense obstar a
què el planejament municipal o insular optin per una major
protecció."

49ª.- Addició al punt 67, després de "previstes": 
 "amb una avaluació econòmica de les inversions

pertinents i el seu possible finançament"

Palma, 5 de maig de 1997
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2518/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat Autònoma , relativa a raons que han
motivat l'acceptació de l'expedient de regulació d'ocupació
presentat per Isleña Marítima de Contenedores SA. (Mesa de 7 de
maig del 1997).

Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'empresa Isleña Marítima de Contenedores SA va
presentar a la Direcció General de Treball un expedient de
Regulació d'ocupació, sol•licitant autorització per suspendre
temporalment els contractes de treball de 17 treballadors per un
termini de 24 mesos, acceptant-se per l'esmentada Direcció General
el passat 18 d'abril, per un termini de 12 mesos susceptibles
d'ampliació.

Per aclarir les circumstàncies en que s'ha desenvolupat
l'expedient, i el tractament que se li ha donat per part de la
Conselleria de Treball i Formació, el Grup Parlamentari Socialista
interpel•la al Govern de la Comunitat Autònoma sobre:

Raons que han motivat l'acceptació de l'expedient de
regulació d'ocupació presentat per Isleña Marítima de Contenedores
SA.

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2753/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4486/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a la política del Govern en matèria de Parcs
Naturals. (Mesa de 7 de maig del 1997).

Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A) 

D'acord amb allò que preveu l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, presenta les següents mocions,
subsegüents a la Interpel•lació RGE. núm. 4486/97 relativa a la
política del Govern en matèria de Parcs Naturals.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
declarar parcs naturals els de S'Albufereta, Es Salobrar des Trenc,
Serra de Tramuntana i Illots de Migjorn i Ponent d'Eivissa, tal com
està previst a la Llei d'Espais Naturals.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a fer
efectiva, en els Parcs Naturals ja existents, la protecció dels seus
valors, amb la dotació de personal suficient i mitjançant la gestió
pública.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a que,
a la Reserva Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, es
prenguin les mesures pertinents, tal com determina la Llei, per tal
de fer efectiva la presència del personal i instruments necessaris per
acabar amb la degradació dels seus valors naturals.
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4.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
prendre mesures urgents per tal d'aturar la massificació dels
sistemes dunars de la zona dunar de ses salines d'Eivissa i la zona
dunar des Comú de Muro.

5.- El parlament de les Illes Balears insta al Govern a
iniciar estudis d'investigació per a determinar la capacitat de
càrrega de visitants de tots els Parcs Naturals existents per tal de
fer compatible la difusió pública i educativa dels valors
patrimonials amb la conservació dels ecosistemes naturals i els
éssers vius que en depenen.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
estudiar l'establiment, al conjunt de Parcs i especialment al parc
Natural de s'Albudera, de centres de recepció i/o informació a la
perifèria amb la instal•lació d'itineraris d'interpretació del medi,
etc. que serveixin d'element dissuasori i amortitzador de la pressió
humana a les àrees més vulnerables.

Palma, a 2 de maig del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2491/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a propostes
sobre política de salut mental a les Illes Balears. (Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2492/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compliment de
les recomanacions del Defensor del Poble sobre política de salut
mental. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2523/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures de suport a la creació de treball indefinit. (Mesa
de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2524/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures de suport a la transformació de contractes
temporals en indefinits. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2525/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per promoure la integració laboral del
discapacitat. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2526/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures de promoció del treball autònom. (Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2527/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a mesures de suport al treball en cooperatives i societat anònimes
laborals. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2528/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a mesures de suport als treballadors pel seu accés a l'accionariat de
societats anònimes i societats de responsabilitat limitada. (Mesa de
7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2529/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a mesures per fomentar la contractació de col•lectius socialment
desfavorits. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2530/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a estudi de l'economia submergida a les Illes Balears. (Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2531/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a mesures de foment de l'empresa jove. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2532/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a mesures de col•laboració amb l'administració local. (Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2533/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a constitució de meses sectorials. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2534/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a mesures per afavorir l'ocupació rural i agrària. (Mesa de 7 de maig
del 1997).

 RGE núm. 2535/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a dinar en homenatge a les parelles que han celebrat el 1997 les seves
noces d'or matrimonials. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2541/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de
Normalització Lingüística a Calvià. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2542/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de
Normalització Lingüística a les patronals. (Mesa de 7 de maig del
1997).

 RGE núm. 2543/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de
Normalització Lingüística en el món sindical. (Mesa de 7 de maig del
1997).

 RGE núm. 2545/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de
Normalització Lingüística a les televisions locals. (Mesa de 7 de maig
del 1997).
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 RGE núm. 2546/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de
Normalització Lingüística en el món de les companyies de transport.
(Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2547/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de
Normalització Lingüística a l'Aeroport de Palma. (Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2550/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de
Normalització Lingüística en el cinema. (Mesa de 7 de maig del
1997).

 RGE núm. 2551/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de
Normalització Lingüística a l'hoteleria. (Mesa de 7 de maig del
1997).

 RGE núm. 2633/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a disseny i execució de la campanya publicitària contra
incendis del 1997. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2634/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a campanya contra incendis 1997. (Mesa de 7 de maig del
1997).

 RGE núm. 2682/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finques
agràries subvencionades pels Fons Europeus en matèria de turisme
rural i agroturisme. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2683/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a posada en
funcionament de la xarxa d'aigua pel consum d'animals a Favaritx.
(Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2684/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords entre
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les Companyies aèries
per descomptes en els desplaçaments d'esportistes. (Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2685/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
del Programa Terra. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2686/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts de la
Secretaria General de Pesca per esculls artificials. (Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2687/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
presentats pel Govern per a la Iniciativa FORCEM. (Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2688/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
presentats pel Govern per ser inclosos al Projecte INTURISM.
(Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2689/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ramaders que
han transferit tota o part de la quota de llet a altres Comunitats
Autònomes. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2690/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ramaders
acollits als programes de millora genètica pel ramat vacu lleter.
(Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2841/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
pressupostària del Govern per fer front a la sol•licitud de
l'Ajuntament de Palma de subvenció de les tarifes de fems. (Mesa de
7 de maig del 1997).

Palma, a 7 de maig 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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines mesures ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per seguir les propostes efectuades per la Comissió de
Coordinació Institucional per a la reforma Psiquiàtrica?

Quines mesures té previstes de cara al futur per donar
compliment a les esmentades propostes?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

En el seu dia, l'Oficina del defensor del Poble va elaborar
l'anomenat "Estudio sobre la situación jurídica y asistencial del
enfermo mental en España", dins del qual s'analitzava la situació de
la salut mental i de l'assistència psiquiàtrica a les Balears. Com a
conseqüència de l'esmentat estudi es van formular un total de 45
recomanacions de caràcter general, que feien referència tant als
aspectes jurídics com assistencials. Aquest estudi va ser remès a
totes les comunitats autònomes.

Quines mesures ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per seguir les recomanacions del defensor del Poble sobre
política de salut mental a les nostres illes?

Quines mesures té previstes de cara al futur per seguir les
esmentades recomanacions?

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar durant l'any
1997, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
de suport a la creació de treball indefinit, previst en el Pacte per a
l'Ocupació?

Quina inversió concreta s'ha destinat o es destinarà per
a aquestes mesures de suport durant l'any 1997, indicant partida o
partides pressupostàries.

Es Castell, a 29 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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar durant l'any
1997, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
de suport a la transformació de contractes temporals en indefinits,
previst en el Pacte per a l'Ocupació?

Quina inversió concreta s'ha destinat o es destinarà per
a aquestes mesures de suport durant l'any 1997, indicant partida o
partides pressupostàries.

Es Castell, a 29 d'abril  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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar durant l'any
1997, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
de promoció de la integració laboral del discapacitat a les Illes
Balears, previst en el Pacte per a l'Ocupació?

Quina inversió concreta s'ha destinat o es destinarà per
a aquestes mesures de suport durant l'any 1997, indicant partida o
partides pressupostàries

Quants discapacitats han pogut accedir a un lloc de
treball estable a partir de les mesures adoptades pel Govern durant
els primers quatre mesos del 1997?

Es Castell, a 29 d'abril  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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar durant l'any
1997, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de
promoció del treball autònom, previst en el Pacte per a l'Ocupació?

Quina inversió concreta s'ha destinat o es destinarà per a
aquestes mesures de suport durant l'any 1997, indicant partida o
partides pressupostàries.

Es Castell, a 29 d'abril  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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar durant l'any
1997, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de
suport al treball en cooperatives i societats anònimes laborals,
previst en el Pacte per a l'Ocupació?

Quina inversió concreta s'ha destinat o es destinarà per a
aquestes mesures de suport durant l'any 1997, indicant partida o
partides pressupostàries

Quines cooperatives i societats anònimes laborals s'han
beneficiat d'aquestes mesures durant els primers quatre mesos del
1997?

Es Castell, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar durant l'any
1997, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de
suport als treballadors pel seu accés a l'accionariat de societats
anònimes i societats de responsabilitat limitada, previst en el Pacte
per a l'Ocupació?

Quina inversió concreta s'ha destinat o es destinarà per a
aquestes mesures de suport durant l'any 1997, indicant partida o
partides pressupostàries

Quants treballadors/treballadores, a partir del suport del
Govern Balear, han passat a formar part de societats anònimes i de
societats de responsabilitat limitada durant els quatre primers mesos
del 1997?.

Es Castell, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar durant l'any
1997, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
per afavorir la contractació de col•lectius socialment desfavorits,
previstes en el Pacte per a l'Ocupació?

Quina inversió concreta s'ha destinat o es destinarà per
a aquestes mesures de suport durant l'any 1997, indicant partida o
partides pressupostàries

Quants llocs de treball estable per a persones que
pertanyin a allò que es coneix com "col•lectius socialment
desfavorits" s'han creat a les Illes Balears a partir de les mesures
adoptades pel Govern Balear, durant els primers quatre mesos del
1997?

Es Castell, a 29 d'abril  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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

El Pacte per l'Ocupació assenyala l'existència de borses
d'economia submergida en l'activitat productiva de la CAIB, i
confirma que aquesta realitat atempta contra l'economia
transparent i contra la pròpia dignitat del treballador sotmès.

Per aquest motiu, el Govern de les Illes Balears es
comprometia a la realització urgent d'estudis per situar, localitzar
i avaluar aquesta realitat.

Quins estudis ha realitzat o ha encomanat el Govern de
les Illes Balears sobre el treball submergit a les Illes Balears?

Quins són els resultats d'aquests estudis?

Es Castell, a 29 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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar durant l'any
1997, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per
fomentar l'empresa jove, previstes en el Pacte per a l'Ocupació?

Quina inversió concreta s'ha destinat o es destinarà per a
aquestes mesures de suport durant l'any 1997, indicant partida o
partides pressupostàries.

Es Castell, a 29 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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar durant l'any
1997, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per
col•laborar amb l'administració local en projectes de foment de
l'ocupació, previstes en el Pacte per a l'Ocupació?

Quina inversió concreta s'ha destinat o es destinarà per a
aquestes mesures de suport durant l'any 1997, indicant partida o
partides pressupostàries.

Quins convenis i acords, i amb quins ajuntaments, s'han
establert durant els primers quatre mesos del 1997 per al foment de
l'ocupació?

Es Castell, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines meses sectorials s'han constituït per al debat de les
polítiques sectorials, previstes en el Pacte per a l'Ocupació?

Quina activitat ha desenvolupat cadascuna d'aquestes
meses sectorials en els quatre primers mesos del 1997?

Es Castell, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar durant l'any
1997, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
per afavorir l'ocupació rural i agrària, previstes en el  Pacte per a
l'Ocupació?

Quina inversió concreta s'ha destinat o es destinarà per
a aquestes mesures de suport durant l'any 1997, indicant partida o
partides pressupostàries.

Quants llocs de treball estable s'han creat a les Illes
Balears en el sector "rural i agrari", a partir de les mesures
adoptades pel Govern Balear, durant els primers quatre mesos del
1997?.

Es Castell, a 29 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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

En el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears del passat dia 22 d'abril es publicà l'adjudicació del
contracte de servei de restaurant per la celebració d'un dinar en
homenatge a les parelles de Mallorca que aquest any han celebrat
els cinquanta anys de casats.

Aquest dinar, sufragat pel Govern Balear, previst per
3.000 persones, té un pressupost de 8.025.000 pessetes.

Per aquest motiu formulam les preguntes següents:

1.- Pensa el Govern Balear realitzar un acte semblant
durant l'any 1997 per homenatjar le parelles que portin 50 anys de
casats a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, o només es
realitzarà a Mallorca?

2.- Quin pressupost té previst per a la realització d'un
acte semblant durant el 1997 a Menorca, Eivissa i Formentera?

3.- Quin any va començar a realitzar-se aquest dinar
homenatge per part del Govern Balear? Té pensat, el Govern
Balear, la seva realització amb caràcter anual?

4.- Atès que de cada any les persones es casen més tard,
té pensat el Govern Balear algun tipus d'acte homenatge per les
parelles que arribin als 25 anys de casats?

5.- Quin acte d'homenatge té previst el Govern Balear
per les parelles que compleixen els 75 anys de casats?

6.- Com es va contactar i convidar a totes les parelles de
Mallorca que complien els 50 anys de casats a Mallorca?

7.- Es van convidar també les parelles que porten 50
anys de convivència no matrimonial?

Es Castell, a 29 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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

La Direcció General de Política Lingüística del Govern
Balear ha anunciat que per al 1997 continuarà amb els plans de
normalització lingüística a diversos pobles de Mallorca. És ben
evident que una de les zones més necessitades en aquest sentit és
Calvià.

Es pensa incloure Calvià dins els plans de normalització
lingüística?

Quines són les àrees que es consideren prioritàries?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

La Direcció General de Política Lingüística del Govern
Balear ha anunciat que per al 1997 iniciarà un pla de normalització
lingüística a les patronals.

Quines són les gestions fetes, fins ara, en aquest sentit?

Quin és el calendari previst per enguany?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Direcció General de Política Lingüística del Govern
Balear ha anunciat que per al 1997 iniciarà un pla de modernització
lingüística en el món sindical.

Quines són les gestions fetes, fins ara, en aquest sentit?

Quin és el calendari previst per enguany?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

La Direcció General de Política Lingüística del Govern
Balear ha anunciat que per al 1997 iniciarà un pla  de
normalització lingüística a les televisions locals.

Quines són les gestions fetes, fins ara, en aquest sentit?

Quin és el calendari previst per enguany?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

La Direcció General de Política Lingüística del Govern
Balear ha anunciat que per al 1997 iniciarà un pla de
normalització lingüística en el món de les companyies de
transport.

Quines són les gestions fetes, fins ara, en aquest sentit?

Quin és el calendari previst per enguany?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Direcció General de Política Lingüística del Govern
Balear ha anunciat que per al 1997 iniciarà un pla de
normalització lingüística a l'Aeroport de Palma.

Quines són les gestions fetes, fins ara, en aquest sentit?

Quin és el calendari previst per enguany?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Direcció General de Política Lingüística del Govern
Balear ha anunciat que per al 1997 iniciarà un pla de normalització
lingüística en el món del cinema.

Quines són les gestions fetes, fins ara, en aquest sentit?

Quin és el calendari previst per enguany?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

La Direcció General de Política Lingüística del Govern
Balear ha anunciat que per al 1997 iniciarà un pla de normalització
lingüística en el món de l'hoteleria.

Quines són les gestions fetes, fins ara, en aquest sentit?

Quin és el calendari previst per enguany?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, de dia 12 d'abril del 1997, publica la convocatòria
de concurs per procediment obert per l'adjudicació del servei de
disseny i execució de la campanya publicitària contra incendis 1997,
per la qual es preveu un pressupost de despeses de 12.000.000 de
pessetes;

Atès que el termini d'execució d'aquesta campanya preveu
el seu inici el dia 1 de maig i el seu final el 31 d'agost;

Atès que el termini per la presentació de proposicions es
fixa en vint-i-set dies naturals a comptar d'ençà la publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears;

Atès que d'acord amb aquest termini, es podran presentar
proposicions fins el dia 9 de maig;

Atès que després de l'adjudicació del concurs, l'empresa
adjudicatària haurà de dissenyar, editar i distribuir bona part del
material de la campanya publicitària;

Formulam les preguntes següents:

1.- Com troba el Govern Balear que la referida campanya
pot començar el dia 1 de maig?

2.- Si la campanya publicitària no es desenvolupa durant
els dies prevists, implicarà això un menor cost d'aquesta?

3.- Perquè no va preveure el Govern el tràmit de la
convocatòria del concurs amb temps suficient perquè la campanya
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publicitària contra incendis començàs, com es preveu, el dia 1 de
maig?

Palma, a 30 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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Ateses les especials característiques climatològiques
d'aquest hivern;

1.- En quina data es preveu l'inici de la campanya contra
incendis del 1997?

2.- Quina serà la durada de la campanya contra incendis
del 1997?

3.- Quin és el pressupost de la campanya contra incendis
del 1997? especificant-ne les partides principals: publicitat;
mitjans materials, recursos humans.

4.- En relació a la distribució pressupostària de la
campanya contra incendis del 1996, quines són les variacions més
significatives?

5.- Quins recursos humans i materials, i quina és la seva
traducció pressupostària, es dedicaran a l'illa de Menorca per la
campanya contra incendis del 1997?

Palma, a 30 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quantes i quines finques agràries de les nostres Illes han
aconseguit subvencions, especificant la quantitat, dels Fons
Europeus en matèria de turisme rural i agroturisme?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Per quina data està prevista la posada en funcionament de
la xarxa d'abastiment d'aigua pel consum d'animals a Favaritx?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quins són els acords existents entre el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les Companyies aèries
per descomptes en els desplaçaments d'esportistes de les nostres
illes?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quins són els projectes, i els seus pressuposts, presentats
pel Govern de la Comunitat Autònoma al Programa Terra?

Quines les subvencions rebudes?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins són els projectes i les ajudes rebudes de la
Secretaria General de Pesca en quant a esculls artificials a les Illes
Balears?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quins són els projectes, i els seus pressuposts, presentats
pel Govern de la Comunitat Autònoma per ser inclosos a la
iniciativa FORCEM?

Quines les ajudes rebudes?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quins són els projectes, i els seus pressuposts, presentats
pel Govern de la Comunitat Autònoma per ser inclosos al Projecte
INTURISM?

Quines les ajudes rebudes?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quins són els ramaders que han transferit tota o part de
la seva quota de producció de llet a altres Comunitats Autònomes
a 1995, 1996 i el que duim del 1997?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quins són els ramaders que s'han acollit als programes de
millora genètica pel ramat vacu lleter el 1995 i 1996?

Quines són les subvencions que cadascun ha rebut al 1995
i 1996?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la previsió pressupostària del Govern de la
Comunitat Autònoma per fer front a la sol•licitud de l'Ajuntament
de Palma de subvenció d'un 20% de les tarifes de fems?

Palma, a 5 de maig del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2502/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Antich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aprovació del Pla de
Carreteres. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2503/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Antich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació actual del Pla
de Carreteres. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2504/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Antich,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a normativa sobre residus
sòlids urbans. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2505/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
Carreteres. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 7 de
maig del 1997).
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 RGE núm. 2506/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a privatització del
traspàs de Sa Costera. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2507/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accidents
laborals. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2508/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
d'ISCOMAR. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2509/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a documentació
presentada per Catavent SL., per rebre una subvenció. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2510/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla Mestral
al seminari "Aprovechamiento, tratamiento y conservación del
producto madedero insular para usos en carpinteria y
construcción". (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 7
de maig del 1997).

 RGE núm. 2511/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situacions
laborals o professionals per accedir a la formació del "Pla
Mestral". (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2512/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prioritat per
accedir a la formació del Pla Mestral. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2513/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiments hotelers
expedientats i amb ordre de tancament. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2514/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dessaladora
de la Badia de Palma. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2515/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a energies
renovables i regasificació. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2538/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ús del català
a la Universiada. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2539/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ús del català
al Col•legi Balear Territorial d'Àrbitres de Futbol. (Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2552/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mesures per
evitar la discriminació lingüística. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2553/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a competència
lingüística dels funcionaris. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2635/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Projecte de Llei
sobre el Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. (Mesa
de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2698/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a activitats de
l'Institut d'Estudis Autonòmics. (Mesa de 7 de maig del 1997).

Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la conselleria de Foment tenir aprovat el Pla de
Carreteres abans de la signatura del conveni de Carreteres amb
l'Estat?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és exactament la situació actual en quant a la
tramitació del Pla de Carreteres i quan preveu la conselleria de
Foment que pugui estar aprovat definitivament?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quin temps té previst la conselleria de Medi
Ambient, adaptar la normativa de la Comunitat Autònoma en
matèria de residus sòlids urbans a la llei d'envasos i embalatges
recentment aprovada pel Parlament de l'Estat?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Francesc Antich i Oliver.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que el Ministerio de Fomento ha exigit al Govern
Balear com a condició pel conveni de carreteres, que una de les
noves autopistes sigui de peatge?

Palma, a 29 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Que en sap el Govern i quina és la seva posició respecte
a la intenció del Ministerio de Medio Ambiente de privatitzar el
traspàs de Sa Costera?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Que està fent el Govern per aturar l'increment dels
accidents laborals en els darrers mesos?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins conceptes tenia contreta el 1994 l'entitat
ISCOMAR un deute de 10.616.000 pessetes amb el Govern Balear
i com s'ha pagat aquesta?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Quina documentació va presentar al Govern Balear la
societat Catavent SL, perquè se li concedís una subvenció de
2.500.000 pessetes, amb motiu de la III "Regata Illes Balears"?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els motius per incloure al "Pla Mestral" al
seminari: "Aprovechamiento, tratamiento y conservación del
producto madedero insular para usos en carpinteria y construcción"?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es determinen les situacions laborals o professionals
a l'hora d'accedir a qualsevol formació del "Pla Mestral"?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es determina la prioritat per accedir els sol•licitants
a qualsevol formació del "Pla Mestral"?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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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.

Quina és la situació actual i quin és el seguiment que
està duent la conselleria de Turisme dels establiments hotelers que
al final i durant la temporada 96 varen ser expedientats i amb
ordre de tancament?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quan es preveu l'adjudicació i l'inici de les obres per
a la construcció de la dessaladora de la Badia de Palma?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es manté encara el compromís anunciat que la Unió
Europea aportarà 9.000 milions a Balears per energies renovables
i regasificació?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin organisme es farà càrrec de la normalització
lingüística a la Universiada per tal de garantir l'ús de la nostra
llengua?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fa uns anys es va suscitar una polèmica sobre l'ús del
català al Col•legi Territorial Balear d'Àrbitres de Futbol (CTBAF).
A hores d'ara, després de la prohibició expressa del President del
CTBAF, no hi ha hagut cap autorització -també expressa- per fer les
actes en llengua catalana. D'aquesta manera alguns col•legiats han
manifestat el seu temor que l'ús de la nostra llengua continuï estant
penat.

Quines són les gestions fetes per part de la Direcció
General de Política Lingüística (per exemple, sol•licitar al President
del CTBAF que faci pública l'"autorització" per redactar les actes
dels partits de futbol en llengua catalana) per solucionar aquest
problema i evitar que es torni produir?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En els darrers mesos s'han produït diverses denúncies de
ciutadans per discriminació en utilitzar la llengua catalana quan
s'adreçaven a guàrdies civils i/o policies nacionals.

Del seguiment que ha anat fent el Govern, a través de la
seva Direcció General de Política Lingüística, quines actuacions se
n'han després per evitar aquestes situacions?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de funcionaris de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i de l'Administració de l'Estat no tenen competència
lingüística (coneixement oral i escrit de la llengua catalana) en
aquests moments a les Illes Balears?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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 oral davant Ple.

Pensa el Govern assumir la proposta de Projecte de Llei
presentat pel PP pitiús sobre la declaració de Ses Salines d'Eivissa
i Formentera com a Parc Natural?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quines activitats ha realitzat l'Institut d'Estudis
Autonòmics des de la seva creació?

Palma, a 30 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2540/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mapa
sociolingüístic de les Balears, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2544/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa al Pla de
Normalització Lingüística en els col•legis professionals a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2548/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa al Pla de
Normalització Lingüística a l'administració de Justícia a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 7 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2549/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de
Normalització Lingüística en el món de l'esport a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 7 de maig del
1997).

Palma, a 7 de maig 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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

La Direcció General de Política Lingüística del Govern
Balear ha anunciat que per al 1997 es realitzarà el mapa
sociolingüístic de les Balears.

Quines són les gestions fetes, fins ara, en aquest sentit?

Quin és el calendari previst?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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

La Direcció General de Política Lingüística del Govern
Balear ha anunciat que per al 1997 iniciarà un pla de normalització
lingüística en els col•legis professionals.

Quines són les gestions fetes, fins ara, en aquest sentit?

Quin és el calendari previst per enguany?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Direcció General de Política Lingüística del Govern
Balear ha anunciat que per al 1997 iniciarà un pla de normalització
lingüística en l'Administració de Justícia.

Quines són les gestions fetes, fins ara, en aquest sentit?

Quin és el calendari previst per enguany?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

La Direcció General de Política Lingüística del Govern
Balear ha anunciat que per al 1997 iniciarà un pla de
normalització lingüística en el món de l'esport.

Quines són les gestions fetes, fins ara, en aquest sentit?

Quin és el calendari previst per enguany?

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2648/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Recurs d'inconstitucionalitat contra la Ley 7/1997 de 14
de abril de Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de
Colegios Profesionales. (Mesa de 7 de maig del 1997).

Així mateix, conformement amb l'article 95.1 del
Reglament de la Cambra, la Mesa acorda que la dita proposició no
de llei, sigui tramitada pel procediment d'urgència.

Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta per a la seva tramitació la
proposició no de llei següent, amb caràcter d'urgència perquè sigui
tramitada davant Ple.

La Sentència del Tribunal Constitucional del 20 de març
del 1997 contra la "Ley 8/1990 de 15 de julio sobre reforma del
Régimen Urbanístico y de Valoraciones del Suelo", i contra el "Real
Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio", aprovatori del "Texto
Refundido de la ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana",
estableix clarament els límits a la potestat estatal per regular amb
caràcter de legislació bàsica en matèria d'urbanisme, i estableix la
inconstitucionalitat de les disposicions supletòries.

A la vista d'aquesta sentència la "Ley 7/1997 de 14 de
abril de Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios
Profesionales" (BOE de 15 d'abril del 1997), en la part en la qual
legisla en matèria d'urbanisme (articles 1, 2, 3 i Disposició
Transitòria Única) que fixa en el 10% la cessió obligatòria
d'aprofitament urbanístic als municipis, suprimeix la distinció
entre sòl urbanitzable programat i sòl urbanitzable no programat,
i regula aspectes de tramitació dels instruments urbanístics,
incorre de forma evident en els supòsits d'inconstitucionalitat de
la Sentència del tribunal Constitucional del mes de març referida
a la Llei del Sòl.

En conseqüència el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent Proposició no de Llei, amb caràcter d'urgència davant el
Ple:

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda presentar
recurs d'inconstitucionalitat contra els articles 1, 2, 3 i Disposició
Transitòria Única de la "Ley 7/1997 de 14 de abril de Medidas
Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios Profesionales".

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
presentar recurs d'inconstitucionalitat contra la "Ley 7/1997 de 14 de
abril de Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios
Profesionales".

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
d'Espanya a presentar al Congrés del Diputats de forma immediata
un projecte de llei de derogació dels articles 1,2, 2 i Disposició
Transitòria Única de la "Ley 7/1997 de 14 de abril de Medidas
Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios Profesionales". 

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2652/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació fons compensació a famílies de malalts desplaçats
a Son Dureta, amb qualificació de tramitació davant la comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 7 de maig del 1997).

 RGE núm. 2699/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a prohibició de concessió de
patents sobre éssers vius, amb qualificació de tramitació davant la
comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 7 de maig del 1997).

Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Son Dureta és l'hospital de referència pel conjunt de les
Illes Balears, al qual es traslladen els malalts que així ho
requereixen. Aquest fet comporta uns costs afegits per a les
famílies de Menorca, Eivissa i Formentera que han de fer front a
les despeses de transport i allotjament de l'acompanyant.

Més greu és encara en els casos de defunció, perquè les
famílies han de costejar el trasllat en avió del cadàver a la seva illa
de procedència.

És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent Proposició no de Llei:

"El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a crear
i regular un fons destinat a compensar els costs que representen
per les famílies de Menorca, Eivissa i Formentera els ingressos
forçosos per part de l'Insalud a l'hospital de referència de Son
Dureta, així com els de trasllat en cas de defunció.

En la seva regulació el Govern tendrà en consideració el
cas de Formentera que pateix una doble insularitat". 

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El dia 1 de març del 1995, el Parlament Europeu va
rebutjar categòricament el text conjunt de Directiva sobre la
Protecció jurídica de les invencions biotecnològiques. En aquell
moment, el Parlament va tenir en compte les conseqüències
ètiques, socials i ecològiques d'una proposta que:

a) Hauria permès atorgar patents sobre formes de vida,
fins i tot gens humans;

b) Hauria permès monopolis exclusius sobre una
tecnologia que crea enorme preocupació sense un debat públic
previ relatiu a la seva orientació i la seva contribució i impacte
sobre les polítiques agrícola, sanitària i de cooperació al
desenvolupament de la Unió Europea;

c) No tenia en compte la falta de resposta a les qüestions
bioètiques plantejades per l'ús d'aquesta tecnologia;

d) Hauria representat un increment del secretisme i una
privatització de la I+D, amb un impediment clar per a la
comunicació lliure del coneixement;

e) Hauria creat una situació sense precedents a
l'accelerar inevitablement el que ja es coneix com "erosió
genètica", amb efectes encara més preocupants en el Tercer Món,
on es troba la majoria dels centres d'origen de moltes espècies.

Recentment s'ha presentat una nova proposta de Directiva
per part de la Comissió que ha motivat l'alarma de les
organitzacions ecologistes, de consumidors, d'ajuda al
desenvolupament, científiques, etc., d'arreu del món. En aquesta
proposta, més que el resultat d'una revisió fonamental del contingut
de l'anterior, es plantegen únicament petits canvis en els punts que
motiven una major polèmica, com és el cas de la prohibició de
patentar la teràpia germinal, però no corregeix les grans qüestions
que van motivar la decisió del Parlament Europeu el passat 1 de
març del 1997.

La Comissió justifica la seva proposta en base a l'urgent
necessitat de millorar la competitivitat de la indústria europea i
d'harmonitzar el marc legal existent. Tanmateix, les afirmacions
relatives a la necessitat de drets de propietat intel•lectual estricte per
a millorar la competitivitat europea en el camp de la biotecnologia
són força qüestionables.

L'any 1996, en ocasió de la celebració del Dia de la Terra,
un conjunt d'organitzacions ecologistes i socials de l'Estat espanyol,
entre les quals es trobaven AEDENAT, Amics de la Terra,
Confederació d'Associacions de Veïns de l'Estat espanyol, CC.OO.,
Consell de la Joventut d'Espanya, CODA, Fondo Ibérico,
WWW/ADENA, etc. van fer una crida pública a favor d'una
prohibició de la concessió de drets de propietat intel•lectual
(patents) sobre organismes vius i sobre material genètic.

La presentació d'aquesta proposta de la Comissió al
Parlament Europeu, sobre la Protecció Jurídica de les Invencions
Biotecnològiques, han motivat l'inici d'una mobilització
d'organitzacions internacionals de diferent naturalesa per alertar dels
perills que poden esdevenir amb la seva aprovació.

En aquesta mateixa línia d'argumentació, entén que el
control de la vida és una qüestió que hauria de motivar el
pronunciament de les institucions, presentam la següent

Proposició no de Llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears considera que
l'ampliació de la legislació de patents a l'estructura genètica bàsica
dels éssers vius suposaria:

a) La reducció de la vida a una senzilla mercaderia.
b) La provocació de repercussions negatives sobre la

diversitat biològica i l'estabilitat ecològica, així com sobre la
seguretat dels aliments.

c) La dependència del sector agrícola i ramader de les
grans empreses agrofarmaquímiques.

d) La degradació de termes monetaris les relacions de la
societat humana amb la naturalesa.

e) La vulneració del més elementals drets humans i dels
valors ètics de la humanitat.
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2.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se a
la Comissió Europea amb la petició expressa de l'establiment
d'una prohibició clara de la concessió de patents sobre:

a) Els éssers humans, les seves parts, els seus òrgans i
teixits i tot el material genètic procedent o derivat de fonts
humanes.

b) Els processos i tècniques de manipulació genètica
d'éssers humans així com els mètodes, tractaments i teràpies en les
que sigui precís l'aplicació d'aquests mètodes i tècniques.

c) Els animals, parts d'animals, material genètic animal
i processos de manipulació genètica d'animals.

d) Les plantes, llavors, teixit vegetal, materials de
propagació i processos de manipulació genètica de vegetals.

3.- El Parlament de les Illes Balears acorda fer arribar
aquest acord als grups polítics presents en el Parlament europeu
amb la major urgència possible. 

Palma, a 30 d'abril  del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a tramitació dels Criteris Generals per a la

redacció del Pla Territorial Parcial de l'Illa de Menorca. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7  de maig del 1997, conformement amb l'establert en l'article
170.1 del Reglament de la Cambra, i d'acord amb la Junta de
Portaveus, acordà que se'n realitzi el debat de referència en el si de
la comissió d'Ordenació Territorial. Que se'n presentin les
Propostes de Resolució corresponents davant la Mesa de la
Cambra, en el termini màxim de 72 hores, i se n'inclogui el debat i
la votació pertinents en l'ordre del dia d'una sessió plenària.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a tramitació dels Criteris Generals per a la

redacció del Pla Sectorial per a la gestió de residus a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7  de maig del 1997, conformement amb l'establert en l'article
170.1 del Reglament de la Cambra, i d'acord amb la Junta de
Portaveus, acordà que se'n realitzi el debat de referència en el si de
la comissió d'Ordenació Territorial. Que se'n presentin les
Propostes de Resolució corresponents davant la Mesa de la
Cambra, en el termini màxim de 72 hores, i se n'inclogui el debat i
la votació pertinents en l'ordre del dia d'una sessió plenària.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a tramitació dels Criteris Generals per a la

redacció del Pla Territorial Parcial d'Eivissa i Formentera. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7  de maig del 1997, conformement amb l'establert en l'article
170.1 del Reglament de la Cambra, i d'acord amb la Junta de
Portaveus, acordà que se'n realitzi el debat de referència en el si de
la comissió d'Ordenació Territorial. Que se'n presentin les Propostes
de Resolució corresponents davant la Mesa de la Cambra, en el
termini màxim de 72 hores, i se n'inclogui el debat i la votació
pertinents en l'ordre del dia d'una sessió plenària.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a tramitació de les propostes de resolució que

puguin derivar-se de l'Informe relatiu als resultats de la fiscalització
del Compte General de la CAIB, de l'any 1993. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de maig del 1997, conformement amb l'establert en l'article 172
del Reglament de la Cambra, i d'acord amb la Junta de Portaveus,
acordà que se'n realitzi el debat de referència en el si de la comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a data finalització presentació esmenes al Projecte

de Llei RGE. núm. 2199/97, de col•legis professionals. 

El termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de
referència, ampliat en quinze dies i publicat al BOPIB núm. 101, de
2 de maig d'enguany, finalitzarà dia 16 de setembre del 1997, a les 13
hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

A) 
Relativa a fixació del proper període de sessions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 d'abril del 1997, conformement amb l'establert per l'article
30.1.6 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de Portaveus en
reunió del mateix dia, acordà de fixar per al proper període
ordinari de sessions el calendari següent:

De dia 1 d'octubre a dia 30  de novembre del 1997,
ambdós inclosos.

L'inici del període hàbil per a presentació d'esmenes
començarà dia 1 de setembre del 1997.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a canvi a comissió no permanent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de maig del 1997, a la vista de l'escrit RGE. núm. 2488/97,
presentant pel Grup Parlamentari Popular, restà assabentada de la
substitució següent:

A la Comissió no permanent per a l'estudi de les causes
de l'alta sinistrabilitat a les carreteres i vies urbanes de les Illes
Balears, la diputada Hble. Sra. Pilar Ferrer i Bascuñana substituirà
a la diputada Hble. Sra. Margalida Ferrando i Barceló.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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