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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

A) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

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

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Marí i
Serra.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Pascual i Ribot del
G.P. Mixt, Hble Sra. Thomàs i Andreu  del G.P. d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, Hble Sr. Sansó i Servera del G.P. Nacionalista-
PSM i Hble Sr. Palau i Torres del G.P. Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Marí i Serra i
González Ortea.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 14 de maig de 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

8 d'abril  del 1997, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, RGE
núm. 4680/96 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tancament i desmantellament de la central tèrmica de Sant Joan de
Déu de Palma. (BOPIB núm. 65 de 27 de setembre del 1996).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

B) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

8 d'abril  del 1997, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, RGE
núm. 5214/96 del Grup Parlamentari Mixt, relativa a realització
d'auditories energètiques i d'operacions de demostració en els edificis
públics. (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 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. 2948/97, sobre Voluntariat de la CAIB.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent al de la
seva publicació, per presentar davant la Mesa de la Comissió d'
Assumptes Socials, esmenes al projecte esmentat, el text del qual
s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 17 de
setembre, a les 13 hores.

Palma, a 14 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 11 d'abril  del 1997, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

22.- Aprovació del Projecte de Llei del voluntariat de la
CAIB.

A proposta de la consellera de Presidència, el Consell de
Govern adopta el següent acord:

"Primer.- Aprovar el Projecte de llei del voluntariat de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon.- Trametre aquest Projecte de llei al Parlament de
les Illes Balears perquè en faci la tramitació corresponent".

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 23 d'abril  del 1997.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Joan Huguet i Rotger.
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A) 
PROJECTE DE LLEI DEL VOLUNTARIAT DE LA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La nostra societat s’ha caracteritzat, des de sempre, pel
fet que persones, sense distinció d’edat, raça o sexe, s’han
compromès, de manera lliure i voluntària a ajudar o lluitar per a
la millora de les condicions de vida  i per donar una resposta
cívica i solidària a les necessitats i inquietuds que, en cada
moment, es plantegen.

Actualment, si be és cert que el modern estat social,
democràtic i de dret ha universalitzat millores socials que han fet
possible l’estat de benestar, no és menys cert que la satisfacció
dels interessos generals ha deixat de ser responsabilitat exclusiva
de l’estat, per convertir-se en una tasca compartida entre l’estat i
la societat.

La consciència creixent d’aquesta responsabilitat social
ha duit que molts de ciutadans i ciutadanes, d’una manera
totalment lliure, voluntària i altruista desenvolupin un paper cada
vegada més important en el disseny i execució de les actuacions
dirigides a la satisfacció de l’interès general i a la construcció
d’una societat més solidària on totes les persones pugin gaudir
d’una qualitat de vida digna.

Tot això ha fet que darrerament el moviment voluntari
visqui una etapa de desplegament i creixement, i també una
progressiva i constant ampliació del camp d’actuació, de manera
que a hores d’ara no es limita al purament assistencial, sinó que
abasta també àmbits tan diversos com la salut, l’atenció social,
l’educació, la joventut, l’esport, l’acció cívica i solidària, la
dinamització cultural i ciutadana, la defensa del medi ambient, etc.

Per altra banda, aquesta participació de la societat civil
és un dret que ve reconegut expressament a la Constitució i a
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i també l’obligació dels
poders públics de fomentar aquesta participació ciutadana i de
remoure els obstacles perquè la llibertat, la igualtat i el progrés
siguin reals i efectius.

Dins aquest àmbit, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, seguint l’exemple de la Llei 6/1995, de 15 de gener, del
voluntariat, vol establir un marc normatiu que, tot i respectant la
voluntat i la independència de les organitzacions de voluntariat i
dels propis voluntaris, reguli i garanteixi l’acció voluntària.

Bàsicament, la Llei té per objectius regular:

- El foment i la potenciació del voluntariat a les Illes
Balears en tots els camps d’acció que afecten el bé comú dels
ciutadans i ciutadanes.

- Les mesures de suport al voluntariat tendents a
incrementar-ne el nivell d’implantació social.

- La participació ciutadana en aquelles tasques d’interès
social com a complement de les  polítiques públiques.

- La coordinació entre les distintes organitzacions de
voluntariat i d’aquestes amb l’Administració Pública, en tots els
seus àmbits i nivells.

La Llei recull les notes més comunament acceptades com
a definitòries de l’activitat de voluntariat com són el seu caràcter
altruista, solidari, lliure i gratuït, les deslliga de qualsevol manera de
prestació de serveis retribuïts, que es realitza dins l’àmbit d’una
organització legalment constituïda, quedant, per tant, excloses les
actuacions voluntàries aïllades, esporàdiques o exercides al marge
de les organitzacions i les executades per raons familiars, d’amistat
o de bon veïnatge, ja que sense desmerèixer-les en absolut, no
entrarien en el concepte actual de voluntariat. Per últim, l’acció
voluntària prevista en aquesta Llei és tota aquella activitat que es
realitza per a la consecució de l’interès general, d’ una millor
qualitat de vida i del benestar social.

La Llei estableix, també, els drets i els deures tant de les
organitzacions com dels propis voluntaris, constitueix així la
referència obligada davant qualsevol conflicte que pugui sorgir, i els
principis que han de regular les relacions entre les administracions
públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les
organitzacions de voluntariat.

Finalment la Llei preveu la creació d’un fòrum del
voluntariat com a òrgan màxim de ressò social del voluntariat a
Balears. 

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1.- Objecte.

Aquesta Llei té per objecte regular, reconèixer, promoure
i fomentar el voluntariat, en tots els seus àmbits i vessants, com a
expressió de participació social i solidària, per mitjà d’entitats
públiques o privades, sense ànim de lucre.

Article 2.- Concepte de Voluntariat.

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per voluntariat el
conjunt d’activitats dirigides a la satisfacció de l’interès general,
desenvolupades per persones físiques, sempre que les activitats no
es realitzin dins una relació laboral, funcionarial, mercantil o
qualsevol altre tipus de relació retribuïda i, a més, reuneixin els
requisits següents:

a) Que tenguin un caràcter altruista i solidari.

b) Que la seva realització sigui voluntària i lliure, sense
que tengui una causa d’obligació personal o deure.

c) Que es realitzi sense contraprestació econòmica, o que
aquesta es limiti al reembossament de les despeses que l’activitat
realitzada origini.

d) Que es desenvolupin dins el marc d’una organització
pública o privada i en funció de programes o projectes concrets a
favor de la societat i de la persona.

e) L’activitat de voluntariat no podrà, en cap cas,
substituir el treball remunerat
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Article 3.- Àmbit 

Aquesta Llei serà d’aplicació als voluntaris que realitzin
les activitats en organitzacions de voluntaris radicades a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les organitzacions supraautonòmiques o d’àmbit estatal
o supraestatal, quan desenvolupin activitats de voluntariat dins
l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estaran
obligades al compliment d’aquesta Llei.

Article 4.- Activitat d’interès general.

Als efectes de l’article 2, s’entén per activitats d’interès
general les assistencials, de serveis socials, les cíviques, les
educatives, juvenils, culturals, científiques, esportives,  sanitàries,
de cooperació al desenvolupament, de defensa del medi ambient,
de defensa de l’economia o de la investigació, de
desenvolupament de la vida associativa, de promoció del
voluntariat, de defensa dels drets humans, de promoció de la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes i de la infància, o
qualsevol altra d’anàloga naturalesa, sempre que vagi dirigida a la
construcció d’una societat més solidària i justa.

Article 5.- Beneficiaris.

Són beneficiaris dels serveis del voluntariat els ciutadans
i ciutadanes de les Illes Balears que percebin alguna prestació o
servei de les entitats que reuneixen els requisits d’aquesta Llei i el
conjunt de la societat en aquells serveis que no siguin de caràcter
personal.

Article 6.- Principis bàsics.

L’acció voluntària es fonamenta en els principis bàsics
següents:

a) Participació lliure, altruista i compromesa dels
ciutadans i ciutadanes, sense compensació econòmica, d’acord
amb les preferències i capacitats pròpies, mitjançant entitats
d’organització democràtica i no discriminatòria.

b) Solidaritat amb les persones i els grups, amb
l’objectiu d’assolir l’interès general, atenent les necessitats socials
de forma global i no exclusivament dels membres de la pròpia
organització.

c) Descentralització, procurant que les activitats del
voluntariat es realitzin el més a prop possible dels ciutadans i en
el seu propi entorn.

d) Autonomia i llibertat de les organitzacions de
voluntariat respecte als poders públics, vetllant alhora perquè es
garanteixi el compliment de la legislació i la responsabilitat que
les entitats de voluntariat assumeixen davant la societat.

e) Coordinació entre les entitats de voluntariat i les
administracions en tots els seus àmbits i nivells.

f) Reconeixement i foment del voluntariat. 

TÍTOL II

De les organitzacions de voluntaris

Article 7.- De les entitats de voluntariat.

1.- Les activitats de voluntariat descrites en el Títol I
d’aquesta Llei es desenvoluparan mitjançant organitzacions, que
adoptaran la figura jurídica que considerin més adequada per a la
consecució dels fins. 

Sense desmerèixer, queden excloses de l’aplicació
d’aquesta Llei les accions solidàries o d’ajut  aïllades, esporàdiques
o exercides al marge de les organitzacions i les executades per raons
familiars, d’amistat o de bon veïnatge.

2.- Les organitzacions o entitats que desenvolupin
activitats de voluntariat hauran d’estar legalment constituïdes,
dotades de personalitat jurídica pròpia, no tenir caràcter lucratiu i
dur a terme programes dins el marc d’activitats d’interès general
previstes a l’article 4 d’aquesta Llei.

Article 8.- De les relacions entre les persones voluntàries
i les organitzacions en què s’integren.

Les organitzacions i entitats que comptin amb la presència
de persones voluntàries hauran de:

a) Adequar-se a la normativa vigent, especialment pel que
fa a l’organització i el funcionament democràtics i no
discriminatoris.

b) Complir els compromisos amb les persones voluntàries,
dins l’acord establert en el moment de la incorporació dins
l’organització, respectant el seus drets i deures.

c) Tenir subscrita una pòlissa d’assegurances, adequada a
les característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada,
que cobreixi els sinistres dels propis voluntaris i els que es
produeixin a tercers, ocasionats per l’exercici de les activitats
encomanades.

d) Cobrir les despeses derivades de la prestació del servei
i dotar als voluntaris dels mitjans i recursos adequats pel
compliment de les seves funcions.

e) Establir els sistemes interns d’informació i d’orientació
adequats per a la realització d’aquelles tasques que s’encomanin a
les persones voluntàries.

f) Proporcionar als voluntaris la formació i la informació
necessària per al correcte exercici de les activitats encomanades.

g) Garantir als voluntaris, les mateixes condicions
higièniques, sanitàries i de seguretat previstes per al personal
remunerat, en l’exercici de les seves activitats

h) Facilitar als voluntaris una acreditació que els habiliti
i identifiqui per a l’exercici de l’activitat assignada.

i) Emetre certificat de l’activitat del voluntari/a, sempre
que aquest ho solAliciti, on constarà, com a mínim, la data, la durada
i la naturalesa de la prestació efectuada pel voluntari/a.
 

j) Portar un llibre de registre d’altes i baixes del personal
voluntari.

k) Promoure i fomentar la participació en activitats de
voluntariat.

l) Les organitzacions de voluntariat podran rebre la
colAlaboració de treballadors dependents o autònoms només per
portar a terme activitats que requereixin un grau de professionalitat
determinat, o bé activitats necessàries per assegurar el funcionament
regular de l’organització, quan la situació ho exigeixi.
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TÍTOL III

De les persones voluntàries

Article 9.- Concepte de voluntari/a.

Als efectes del que disposa aquesta Llei, tendrà la
consideració de voluntari/a la persona física que, de manera lliure
i altruista, sense rebre cap tipus de contraprestació econòmica, i
dins el marc d’una organització es compromet a realitzar una
prestació o un servei, dels prevists al Títol I d’aquesta Llei, a favor
de la societat o de la persona.

Article 10.- Estatut del  voluntari/a.

Constitueix l’estatut del voluntari/a el conjunt de
disposicions incloses en aquest Títol.

Article 11.- Drets del voluntari/a.

Les persones voluntàries, respecte d’aquella organització
en la qual s’integren, tenen els drets següents:

a) Rebre la informació, la formació i els mitjans
necessaris per a l’exercici i el desenvolupament de les funcions
que se’ls assignin.

b) Esser tractades sense cap tipus de discriminació,
respectant-ne la llibertat, la dignitat, la intimitat i les creences.

c) Participar activament en l’organització a la qual
s’integren, d’acord amb els seus estatuts, colAlaborant en
l’elaboració, el disseny, l’execució i l’avaluació dels programes.

d) Estar assegurades pels riscs a què puguin estar
exposades en la realització del seu treball voluntari, incloses les
possibles responsabilitats civils a tercers.

e) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva
condició de voluntari/a davant tercers i a obtenir certificació de la
seva participació en els programes.

f) Realitzar l’activitat en les degudes condicions de
seguretat i higiene, evitant tot tipus de risc segons la naturalesa i
les característiques de la seva funció.

g) Rebre el respecte i  el reconeixement pel valor social
de la seva contribució.

h) Esser reembossades, si ho volen, de les despeses que
els pugui ocasionar l’activitat voluntària.

i)  Acordar lliurament les condicions de la seva acció
voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament,
el temps i l’horari que hi podrà dedicar i les responsabilitats
acceptades.

Article 12.- Deures del voluntari/a

Les persones voluntàries estaran obligats a :

a) Complir els compromisos acceptats amb les
organitzacions en les quals s’integrin, respectant-ne els fins i les
normes internes de funcionament.

b) Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets
de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el
desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris
com de l’entitat.

c) Rebutjar qualsevol tipus de contraprestació econòmica
o material, que li pugui oferir la persona  beneficiària o altres
persones en virtut de la seva actuació.

d) Respectar-ne els drets dels beneficiaris de l’activitat del
voluntari/a.

e) Actuar de forma diligent, responsable i solidària.

f) Participar en les activitats formatives previstes per
l’organització i, concretament, aquelles que estan adreçades a oferir
una preparació per a les activitats i funcions encomanades, i també
aquelles de caràcter permanent que es necessitin per tal de mantenir
la qualitat dels serveis que es presten.

g) Observar les mesures de seguretat i higiene
reglamentades i seguir les instruccions que s’estableixin en
l’execució de les activitats encomanades.

h) Utilitzar, degudament, l’acreditació i els distintius de
l’organització.

i) Tenir cura i fer bon ús del material o equip confiat per
l’organització per al desenvolupament de les activitats de
voluntariat encomanades. 

j) En cas de renúncia, notificar-ho amb antelació o
continuar l’activitat fins que es pugin adoptar les mesures
necessàries per evitar perjudicis greus al servei. 

Article 13.- Règim jurídic.

En tot allò que no estigui previst en aquest Títol, seran
d’aplicació les normes de l’organització.

Els conflictes que puguin sorgir entre les persones
voluntàries i les organitzacions a l’exercici de les activitats pròpies
de voluntariat es dirimiran per la jurisdicció competent, de
conformitat amb el que estableixen les normes processals.

Article 14.- Incorporació dels voluntaris.

1.- La incorporació dels voluntaris a les organitzacions es
formalitzarà per escrit, mitjançant acord o compromís que a més de
determinar el caràcter altruista de la relació tendrà el contingut
mínim següent:

a) El conjunt de drets i deures que corresponen a ambdues
parts i que respectarà el que estableix aquesta Llei.

b) El contingut de les funcions i activitats que es
compromet a realitzar el voluntari/a.

c) El procés de formació que necessita per a la realització
de les funcions objecte del voluntariat.

d) La durada del compromís i les causes i les formes de
desvinculació per ambdues parts.

2.- La condició de voluntari/a serà compatible amb la de soci/a de
l’organització.
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TÍTOL IV

De l’administració 
 

Article 15.- Del Registre General d’Entitats de
Voluntariat.

1.- Es crea el Registre General d’Entitats de Voluntariat
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adscrit a la
Conselleria de Presidència, que serà públic i que tendrà per
objecte la inscripció de les organitzacions que compleixin els
requisits prevists en aquesta Llei.

En qualsevol cas, serà condició indispensable per accedir
a subvencions i estipular convenis amb les administracions
públiques que les organitzacions i entitats estiguin inscrites en el
Registre.

2.- El Registre General d’Entitats de Voluntariat de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears comunicarà als Consells
Insulars la inscripció d’aquelles entitats que actuïn dins els seu
àmbit territorial.

3.- L’organització i el funcionament del Registre es
regularà reglamentàriament.

Article 16.- Del Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears:

a) Mantenir i actualitzar el Registre General d’Entitats
de Voluntariat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Assessorar i informar a les organitzacions que
treballin en el camp del voluntariat.

c) Coordinar les relacions en matèria de voluntariat amb
els Consells Insulars, els organismes de l’Estat i amb altres
Comunitats Autònomes o ens públics competents en la matèria. 

d) Dissenyar, coordinar i elaborar estudis, recerques i
experimentacions sobre les activitats de voluntariat, comptant amb
les dades que proporcionin els consells insulars, els ajuntaments
i les entitats públiques o privades que realitzin accions de
voluntariat. 

e) Supervisar i vetllar pel compliment de la normativa
aplicable, de les competències que té atribuïdes i del funcionament
de les diverses entitats.

f) Fomentar i promoure la participació social dels
ciutadans i ciutadanes en el desenvolupament d’accions de
voluntariat dins organitzacions legalment constituïdes.

g) Impulsar estratègies formatives per tal que l’acció
voluntària respongui a un rigor i a una qualitat.

h) Sensibilitzar la societat respecte dels valors del
voluntariat i possibilitar, afavorir i reconèixer les seves activitats.

i) Preservar la independència del voluntariat.

Article 17.- Competències dels Consells Insulars.

Seran competències dels consells insulars, dins el marc
de l’Estatut d’Autonomia i de la legislació vigent,  les següents:

a) L’estudi i la programació de les accions que el
voluntariat dugui a terme en el seu àmbit  territorial.

b) La coordinació, la planificació i el seguiment dels
programes de voluntariat que duguin a terme tant entitats com
ajuntaments.

c) L’assistència tècnica i l’assessorament als
ajuntaments i mancomunitats de municipis, si així pertoca, i també
a altres entitats sense ànim de lucre.

d) La concessió d’ajudes o la concertació de serveis que
puguin realitzar entitats de voluntariat, d’acord amb les seves
competències.

e) La colAlaboració amb el Govern Balear en l’elaboració
d’estadístiques i de registre d’entitats que actuïn en matèria de
voluntariat dins del seu àmbit territorial.

f) El foment d’entitats de voluntariat i la coordinació
d’aquestes entre elles.

Article 18.- Competències dels ajuntaments.

Els ajuntaments impulsaran i colAlaboraran en les activitats
de les entitats de voluntariat que actuïn dins el seu àmbit territorial
i articularan els mecanismes de participació d’aquestes en la vida
municipal.

Article 19.- Conselleria competent.

Les competències en les funcions que al llarg d’aquesta
Llei s’atribueixen al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, seran de la Conselleria de Presidència, sense perjudici de
les actuacions que corresponguin a cada una de les conselleries en
funció de la matèria.

TÍTOL V

De la participació 

Article 20.- Fòrum del Voluntariat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

1.- Es crea el Fòrum Balear del Voluntariat com a òrgan
consultiu de coordinació, de promoció de la participació dels
ciutadans i ciutadanes en les organitzacions de voluntariat, de
foment de la formació de les persones voluntàries i de la
investigació en matèries d’interès general reconegudes a l’article 4
d’aquesta Llei.

2.- Les funcions del Fòrum Balear de Voluntariat són les
següents:

a) Elevar propostes al Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, als Consells Insulars o als ajuntaments, en tot
el que fa referència a les àrees d’interès general assenyalades a
l’article 4 com a àrees pròpies d’intervenció del voluntariat.

b) Promoure el debat entre les organitzacions de
voluntariat legalment constituïdes amb l’objecte de recerca i millora
de la intervenció del voluntariat.

c) Coordinar els àmbits d’actuació i la cooperació entre les
organitzacions de voluntariat.

d) Fomentar la participació ciutadana i la formació del
voluntariat.

e) Elaborar una memòria anual que reculli les activitats de
voluntariat realitzades.
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Article 21.- Composició i funcionament del Fòrum
Balear del Voluntariat

La composició i el règim de funcionament del Fòrum
Balear del Voluntariat es regularà mitjançant un decret del Govern
Balear a proposta de les conselleries.

El Fòrum Balear del Voluntariat reconeixerà el fet
insular de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional única.

Per al compliment del que s’estableix en aquesta Llei,
s’habilitarà una partida dins els pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició transitòria.

Les organitzacions que a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei disposin de personal voluntari hauran d’ajustar-se al que
preveu aquesta en el termini de sis mesos des de la seva entrada en
vigor.

Disposició derogatòria .

Queden derogades les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei.

Disposició final primera.

S’autoritza el Govern Balear per dictar les disposicions
pertinents i adoptar les mesures que consideri necessàries per a
l’execució del desenvolupament d’aquesta Llei.

Disposició final segona.

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

Palma, 11 d'abril de 1997
La consellera de Presidència:
M. Rosa Estarás Ferragut
El President:
Jaume Matas i Palou

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3043/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Debat del Pla Territorial Parcial de l'Illa de
Menorca.  (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3128/97, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa al Debat del Pla Territorial
Parcial de l'Illa de Menorca.  (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3212/97, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa al Debat del Pla
Territorial Parcial de l'Illa de Menorca.  (Mesa de 14 de maig
del 1997).

 RGE núm. 3242/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Debat del Pla Territorial Parcial de l'Illa de
Menorca.  (Mesa de 14 de maig del 1997).

Palma, a 14 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 171 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les següents Propostes de Resolució, com
a conseqüència del Debat del Pla Territorial Parcial de l'Illa
de Menorca.

El Parlament de les Illes Balears considera que els
Criteris Generals per a la redacció del Pla Territorial Parcial
de l'Illa de Menorca són els més adients, resultat del consens
i la participació d'institucions i grups polítics a l'illa de
Menorca, són l'acord institucional del Consell Insular de
Menorca i representen el compromís d'establir un marc
d'acord que permetrà la redacció del Pla Territorial Parcial
de  l'Illa de Menorca relacionant l'ordenació del territori
amb els principis del desenvolupament sostenible i la
participació social en la confecció d'un instrument de futur
per l'Illa de Menorca.

Palma, a 8 de maig del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
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, als Criteris Generals per a la redacció del Pla
Territorial Parcial de l'Illa de Menorca, RGE. núm.
2257/97.

1.- El Parlament de les Illes Balears considera que
els Criteris Generals per a la redacció del Pla Territorial
Parcial de l'Illa de Menorca, que ha remès a aquesta
Cambra el Govern de les Illes Balears, recull el consens de
tots els grups polítics presents al Consell Insular de
Menorca, i representa el compromís d'establir un marc
d'acord que permetrà la redacció del Pla Territorial parcial
de l'Illa de Menorca relacionant l'ordenació del territori
amb els principis de desenvolupament sostenible i de la
participació social en la confecció d'un instrument de futur
per l'illa de Menorca.

Palma, a 8 de maig del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les

Illes Balears, 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 del Pla Territorial Parcial de l'Illa de Menorca.

1.- El Parlament de les Illes Balears considera que
els Criteris Generals per a la redacció del Pla Territorial
Parcial de l'Illa de Menorca, que ha remès a aquesta
Cambra el Govern de les Illes Balears, recullen el consens
de tots els grups polítics presents al Consell Insular de
Menorca, i representa el compromís d'establir un marc
d'acord que permetrà la redacció del Pla Territorial Parcial
de l'Illa de Menorca relacionant l'ordenació del territori
amb els principis del desenvolupament sostenible i de la
participació social en la confecció d'un instrument de futur
per l'Illa de Menorca.

Palma, a 9 de maig del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
El Grup Parlamentari Popular, 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 del Pla
Territorial Parcial de l'Illa de Menorca.

"El Parlament de les Illes Balears dona suport a
aquests criteris i proposa la nova redacció dels criteris
següents:

1.- Proposta general: En tots els casos en que
apareix la denominació "PTP", serà substituïda per la de
"Pla Territorial Parcial de l'illa de Menorca".

2.- El criteri 5 quedarà redactat de la manera
següent: "En aplicació de l'article 8 de la Llei 1/1991
d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, el Pla Territorial Parcial
establirà les determinacions necessàries per integrar els
instruments d'ordenació del territori que regulen la gestió de
les àrees d'especial Protecció.

En aplicació de l'article 9 de la llei 1/1991 d'espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, cadascuna de les àrees
naturals d'especial interès corresponents a l'illa de Menorca,
i relacionades a l'article 3 de la Llei 1/1991, comptarà amb
un pla d'ordenació i gestió  específica i propi.

3.- El criteri 7 quedarà redactat de la manera
següent: "Es relacionaran els grups taxonòmics més
importants de la fauna existent, els seus hàbitats i llur
importància absoluta i relativa. S'esquematitzaran les
cadenes tròfiques, de reproducció i les seqüències
migratòries; i com a mesura de suport als plans de
recuperació d'especies en perill d'extinció s'avaluaran
aquestes poblacions i es farà un diagnòstic del seu estat,
especialment d'aquelles localitzades en zones no incloses en
les àrees d'especial protecció.

Serà necessari controlar la intrusió d'especies
foranes. Assegura la biodiversitat.

4.- El criteri 9 quedarà redactat de la manera
següent: "S'analitzarà el consum d'aigua a l'illa a partir de
l'inventari dels recursos disponibles i de l'estudi i les dades
dels paràmetres següents:

Captació-Destinació de l'aigua i qualitat. En el cas
de subministraments urbans, s'indentificaran els nuclis, les
urbanitzacions i els habitatges aïllats proveïts, el nombre
d'habitants permanents i estacionals, el volum anual servit
i la seva modulació mensual.

En tot cas, s'avaluaran per separat els consums, les
disponibilitats i les demandes per proveïment de la població
permanent, de la població estacional, proveïment industrial,
regadiu, demanda mediambiental i altres.
El Pla territorial Parcial establirà programes d'actuacions i
inversions per garantir la racionalitat en el consum i ús de
l'aigua.

Planejament, recursos hídrics i desenvolupament
urbanístic van lligats, per això serà necessari l'informe de
l'organisme públic competent sobre la disponibilitat de
recursos hídrics necessaris per l'atenció de tot
desenvolupament urbanístic i, a tals efectes, administració
i promotors hauran d'acreditar la disponibilitat de recursos."
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5.- El Criteri 12 quedarà redactat de la manera
següent: "Les actuacions a torrents i sèquies procuraran:
No alterar la velocitat pròpia del torrent, no disminuir la
seva capacitat de filtració i no alterar els seus ecosistemes
inherents. S'estudiarà la conveniència de construcció de
petits embassaments."

6.- El Criteri 13 quedarà redactat de la manera
següent: "Per aprofundir en les determinacions establertes
al Pla Director Sectorial de Pedreres s'elaborarà un Pla
Insular de l'activitat extractiva. Es fomentarà la
recuperació com a espais públics algunes de les antigues
pedreres de marès."

7.- El criteri 14 es suprimirà.

8.- El criteri 16 quedarà redactat de la manera
següent: "Delimitarà els sòls d'ús agrícola i ramader -
diferenciar entre usos intensius i extensius-, forestal
d'especial protecció d'interés paisatgístic, de protecció de
costes, no edificable per riscos, i de protecció de les
infraestructures en coordinació amb el que estableix la llei
1/1991 d'Espais Naturals i de Règim Urbanístic dels espais
d'especial protecció de les Illes Balears."

9.- El criteri 17 quedarà redactat de la manera
següent:

"El Pla territorial Parcial fomentarà l'activitat
agrícola-ramadera, que en l'actualitat presenta un alt grau
de compatibilitat ambiental i gestiona més de la meitat del
territori, la majoria dels recursos naturals i gran part dels
recursos hídrics. A més, dins el seu àmbit, aquesta activitat
productiva acull gran part de patrimoni cultural i pot
influir sobre la requalificació de l'activitat turística.

Procurarà el manteniment de les explotacions
agrícola-ramaderes. També, caldrà que garanteixi un nivell
de vida digne per a l'agricultor, i que l'activitat
agricolaramadera mantengui la seva relació simbiòtica
amb el medi natural que va assolir tradicionalment,
optimitzant l'impacte ambiental i comprometent-se en la
protecció i gestió del patrimoni cultural de tot tipus que es
troba dins el seu àmbit, concretament:

- Conservar la retícula de paret seca, barraques,
camins i senderes; 

- Lluitar contra l'erosió i la desertització;
- Reduir la contaminació d'origen agrícola i

ramader en general, i especialment en els barrancs i les
zones humides;

- Afavorir l'augment de la superfície dels boscos;
- Fomentar la contribució directe de les

explotacions agràries a la gestió de les àrees d'especial
interès ecològic;

- Protegir el paisatge rural i els elements del
patrimoni rural; 

- Revaloritzar el patrimoni arqueològic i contribuir
a la gestió d'un sistema de visites; 

- Fomentar activitats alternatives a les explotacions
agrícoles tal com l'agroturisme, el turisme rural i similars,
en unitats d'explotacions rentables i la implantació d'espais
esportius que ens facin una estança més agradable, sempre
sense degradar el medi rural;

- Afavorir la creació d'unitats de producció
rentables, autoritzant-se les inversions i transformacions
necessaris;

- Millorar l'habitat rural (conservant tipologies
arquitectòniques);

- Adequar i mantenir l'electrificació mitjançant
sistemes de menor impacte;

- Respectar i complir les condicions d'ús que
assigni el Pla Territorial parcial als terrenys dels propietaris
agricolaramaders, així com les determinacions de les lleis,
els plans i els programes que els afectin;

- Conservar i mantenir el sòl i la seva massa vegetal
per evitar l'erosió i la desertització;

- No realitzar activitats que puguin esser
contaminants de la terra, l'aigua o l'aire;

 Optimitzar els recursos hídrics;
- Afavorir la implantació de zones d'horticultura i

fruticultura biològiques.

Caldrà establir un sistema d'indemnitzacions
compensatòries a través de la signatura de convenis que
permetin el manteniment de l'activitat agricolaramadera
compatibles amb aquestes exigències."

10.- El criteri 25 quedarà redactat de la manera
següent: "Les característiques de l'habitatge rural
menorquina permetran, un ús residencial, així com també el
foment d'activitats complementaries i turisme alternatiu."

11.- El criteri 26 quedarà redactat de la manera
següent: "El Pla territorial Parcial definirà els usos possibles
dintre del sòl no urbanitzable, que donarà lloc a diverses
categories d'aquest sòl, en especial referència a la parcel•la
mínima, edificacions, composició o valors estètics per a les
autoritzacions d'habitatges unifamiliars. Es fomentarà que
el sòl no urbanitzable en menys valors, proper a sòl urbà o
urbanitzable, serveixin d'esponjament entre ells i el rústic
amb valors agrícoles, ramaders, forestals...etc."

12.- El criteri 28 quedarà suprimit.

13.- El criteri 29 quedarà redactat de la manera
següent: " Quant un sistema general o unes activitats
d'interés social o d'utilitat pública cessin en l'activitat o
destinació que va justificar la seva classificació, s'haurà de
retornar el sòl i les edificacions a les condicions anteriors.
Les edificacions de nova planta o ampliacions construïdes
com a suport del desenvolupament de l'activitat que cessa es
podran reaprofitar quan puguin integrar-se adequadament."
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14.- El criteri 30 quedarà redactat de la manera
següent: "El Pla Territorial Parcial regularà la
documentació complementaria que calgui adjuntar a la
sol.licitud, per tal de garantir:

a) La intensitat de l'ús proposat en relació a la
capacitat d'acollida de la parcel•la en què s'emplaça, i de
l'impacte ambiental que pugui provocar.

b) Que les edificacions i instal.lacions s'ubicaran
en el lloc de menor impacte compatible amb la seva
destinació i s'adaptaran al terreny que la tipologia es
l'adequada a l'ús i a l'entorn, i , finalment, que s'adapti al
paisatge en que s'emplaça."

15.- El criteri 31 quedarà redactat de la manera
següent: "L'establiment de la xarxa de senderes i camins
es millorarà, rehabilitarà, mantindrà i ampliarà segons les
necessitats de l'activitat.

El Pla Territorial Parcial definirà en quines zones
menys vulnerables es podran crear infraestructura i
equipaments per a la gestió i ordenació dels usos recreatius
i culturals i els determinarà."

16.- El criteri 32 quedarà redactat de la manera
següent: "Les autoritzacions per al desenvolupament de
l'oferta turística en sòl rústic aniran sempre lligades al
compliment de la següent prescripció: Quan es tracti de
casos de preservació, de ruïna o de degradació d'edificis de
caràcter històric o arquitectònic s'autoritzarà l'implantació
d'altres usos."

17.- El criteri 37 quedarà redactat de la manera
següent: " El Pla Territorial Parcial farà una delimitació
preliminar del Camí de Cavalls i un inventari del
patrimoni històric construït lligat a aquest (torres de
defensa, construccions rurals, jaciments arqueològics) per
tal de vertebrar la seva recuperació patrimonial i la posada
en servei d'una oferta turística cultural d'alt valor."

18.- El criteri 38 quedarà redactat de la manera
següent: "El Pla Territorial Parcial establirà els criteris del
Pla Especial de Protecció del Camí de Cavalls i el seu
entorn patrimonial."

19.- El criteri 41 quedarà suprimit.

20.- El criteri 46 quedarà redactat de la manera
següent: "El Pla Territorial Parcial per a l'Illa de Menorca
determinarà paràmetres per garantir a cadascuna de les
poblacions suficiència de sòl per a un normal
desenvolupament urbanístic de la població."

21.- El criteri 51 quedarà redactat de la manera
següent: "Es necessari un creixement en consonància amb
els recursos de l'illa evitant un increment exagerat de
l'oferta turística."

22.- El criteri 52 quedarà redactat de la manera
següent: "El Pla Territorial Parcial inclourà un programa de
turisme cultural amb l'objecte de concretar els objectius de
l'anomenat turisme alternatiu."

23.- El criteri 53 quedarà redactat de la manera
següent: "El Pla Territorial Parcial establirà un model
d'activitat turística amb un alt grau d'integració territorial,
planificant el desenvolupament en funció de les capacitats
del medi físic:

* Consolidació de nuclis turístics
* Millora de les infraestructures i serveis
* Embelliment de les zones turístiques 
* Control de paràmetres urbanístics que garanteixi

la integració paisatgística
* Fomentar la creació de xarxes, infraestructures i

equipaments que permetin la diversificar l'oferta i limitar
l'estacionalitat, i de manera especial, per la seva importància
els camps de golf i els ports esportius o altres instal.lacions
nàutica esportives.

* Orientarà l'activitat turística en el medi rural.

24.- El Criteri 61 quedarà redactat de la manera
següent: "S'estudiarà la reubicació de la càrrega i
l'enmagatzematge de productes petrolífers."

25.- El criteri 62 quedarà redactat de la manera
següent: "No es permetrà el desenvolupament de viaris de
colonització de vorera litoral exceptuats els casos de
connexió entre urbanitzacions confinants."

26.- El criteri 63 quedarà redactat de la manera
següent: "Consolidació de l'actual xarxa en categories, no
justificant-se l'obertura de nous viaris de primer o segon
ordre que responguin a propostes descoordinades de caràcter
municipal."

27.-El criteri 65 quedarà redactat de la següent
manera:

"Es regularà la tipologia i els elements annexos al
viari mitjançant la incorporació o restitució de la paret seca
com a acabament del viari en qualsevol de les seves
categories; es proposaran suports de senyalització més
adients amb la cultura constructiva de l'entorn; s'eliminarà
la publicitat de tota la xarxa viària, camins i senderes; i es
promourà la revegetació i restauració paisatgística de
talussos i bucles cecs dels traçats antics."

28.-El criteri 66 quedarà redactat de la següent
manera:

"S'analitzarà l'estat actual de la carretera general de
l'illa i es proposaran les millores, eixamplaments i reformes
per tal de millorar la seguretat vial i la comoditat de l'usuari,
així com la inversió de menor temps en el trajecte."
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29.-El criteri 69 quedarà redactat de la següent
manera:

"El Pla Territorial Parcial inclourà un pla
d'actuacions per reduir l'impacte visual i paisatgístic de les
estacions de servei i gasolineres"

30.-El criteri 71 quedarà redactat de la següent
manera:

"El Pla Territorial Parcial definirà els accessos
públics i privats al domini públic litoral"

31.-El criteri 72 quedarà redactat de la següent
manera:

"Les accions de recuperació i restauració de
camins rurals s'integraran en el Pla d'actuacions del Pla
Territorial Parcial, així com també es potenciaran les rutes
de cicloturisme separant-les de les calçades o en carrils
especials."

32.-El criteri 75 quedarà redactat de la següent
manera:

"Regulació del cablatge dels centres històrics,
amb programes de soterrament i camuflament de xarxes."

33.-El criteri 82 quedarà redactat de la següent
manera:

"El Pla Territorial Parcial haurà de definir
clarament quina serà la política sobre l'ús de l'aigua,
evitant possibles conflictes entre els usos residencial,
agrícola, industrial i turístic. Fomentarà la depuració
terciària i la reutilització de les aigües depurades així com
incloure xarxes de reg d'aigua depurada a les noves
urbanitzacions."

34.-El criteri 87 quedarà redactat de la següent
manera:

"Es fomentaran les instalAlacions de comptadors
individuals, les tarifes progressives excepte en
explotacions agràries, la captació d'aigües pluvials,
l'acumulació d'aljubs, les cisternes de doble descàrrega en
lavabos, els sanejaments selectius (fecals, de sabó i
pluvials), especialment en instalAlacions de gran consum
(turístiques, residencials intensives, esportives, ets), i
s'estudiarà la possibilitat de la desalinització de l'aigua de
mar."

35.-El criteri 89 quedarà redactat de la següent
manera:

"Es limitarà en la jardinera pública l'ús d'espècies
que suposin un elevat consum d'aigua i s'afavoriran les
autòctones."

36.-El criteri 90 quedarà redactat de la següent
manera:

"Per tal d'assegurar una política de
desenvolupament sostenible, el sector energètic s'haurà
d'adaptar a les següents mesures de caràcter estratègic:

*Programa i campanya d'estalvi energètic entre
els usuaris.

*Identificació dels sectors energètics més
adequats als usos finals.

*Elecció de tecnologies adequades.
*Racionalització de l'enllumenat públic."

37.-El criteri 107 quedarà redactat de la següent
manera:

"Regularà les condicions d'ubicació i
característiques de les instalAlacions per a l'esport i l'oci de
tipus municipal i/o insular, i de manera especial, per la seva
importància, la dels camps de golf, ports esportius i altres
instalAlacions nàutica-esportives."

38.-El criteri 108 quedarà redactat de la següent
manera:

"Es tindran en compte les directrius del Pla director
sectorial d'equipaments comercials."

39.-El criteri 116 quedarà redactat de la següent
manera:

"Impulsarà les activitats productives de la
industrialització tradicional i les seves alternatives
acoblades amb la potencialitat del territori."

40.-El criteri 118 quedarà redactat de la manera
següent:

"Per tal de potenciar els diversos sectors, es donarà
suport a la imatge de marca, l'adequació tecnològica i els
distintius "Producte de Menorca" i " de la Reserva de la
Biosfera", que poden crear al seu voltant un ventall
d'activitats empresarials, així com l'exportació de productes
atesa llur compatibilitat amb la Unió Europea."

41.-El criteri 119 quedarà redactat de la manera
següent:

"El Pla Territorial Parcial integrarà i coordinarà les
propostes de reactivació econòmica del sector turístic."

42.-El criteri 122 quedarà redactat de la manera
següent:

"El Pla Territorial Parcial integrarà els criteris
generals que han inspirat la declaració de Menorca com a
reserva de la biosfera."

43.-El criteri 123 quedarà redactat de la manera
següent:

"El Pla Territorial Parcial resoldrà els desequilibris
funcionals existents en el plantejament urbanístic de zones
limítrofs de distints municipis, tot ordenant de forma
coordinada aquestes àrees territorials. En sòl no urbanitzable
amb característiques similars, s'establiran regulacions
anàlogues; en sòls urbans i urbanitzables, a més d'evitar els
desequilibris funcionals, s'harmonitzaran els tractaments i
les tipologies urbanes."

44.-El criteri 133 quedarà redactat de la manera
següent:

"La terminologia usat serà la del PPOB, adaptada
a la LOT, la Llei de Disciplina Urbanística de la CAIB,etc.

45.-Es suprimeix el criteri 138.

Palma, a 12 de maig del 1997.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.
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Ordre de Publicació

 RGE núm. 3205/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Debat del Criteris Generals per a l'elaboració del
Pla Territorial Parcial del Raiguer.  (Mesa de 14 de maig del
1997).

 RGE núm. 3223/97, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa al Debat del
Criteris Generals per a l'elaboració del Pla Territorial
Parcial del Raiguer.  (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3227/97, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa al Debat del Criteris Generals
per a l'elaboració del Pla Territorial Parcial del Raiguer.
(Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3238/97, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al Debat del Criteris Generals per a
l'elaboració del Pla Territorial Parcial del Raiguer.  (Mesa
de 14 de maig del 1997).

Palma, a 14 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 170 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta la següent
Proposta de Resolució, derivada del Debat dels Criteris
Generals per a l'elaboració del Pla Territorial Parcial del
Raiguer.

"El Parlament de les Illes Balears, dona el seu
suport pel que fa als Criteris generals per l'elaboració del
Pla Territorial Parcial del Raiguer; al mateix temps
proposa la nova redacció dels criteris següents:

.- El criteri 8 quedarà redactat de la manera
següent: "S'analitzarà el model territorial actual
d'assentaments, usos i activitats sobre l'eix Palma-Alcúdia,
format per la carretera, tren i autopista.

Dintre aquest anàlisi es tendrà especial esment a
la possibilitat de millora i potenciació dels sistema
ferroviari".

.- El criteri 19 quedarà redactat de la manera
següent: "Es regularan els usos residencials en el sòl no
urbanitzable i es definiran els criteris per establir la
parcel•la mínima exigible per autoritzar l'habitatge
unifamiliars. Pel que respecte a aquests usos i criteris, es
tendrà en compte l'especial situació de minifundi existent
a la Comarca del Raiguer".

.- El criteri 36 quedarà redactat de la manera
següent: "Es recolliran les previsions del Pla Director
d'Ordenació Sanitari, i d'acord amb l'establert al criteri 13,
es tendrà especial esment a l'Hospital Comarcal d'Inca".

Palma, a 9 de maig del 1997.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes

Balears, d'acord amb el que preveu l'article 170 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta
la següent Proposta de Resolució, derivada del Debat dels
Criteris Generals per a l'elaboració del Pla Territorial
Parcial del Raiguer.

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'aprovació d'un Pla Territorial Parcial del Raiguer ha d'anar
precedit, 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
la manca d'una visió global de l'illa està en l'orígen del
tractament inadequat que els Criteris donen a un territori
essencialment heterogeni com és el que es contempla al seu
àmbit d'aplicació.

4.- 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.

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

Palma, a 12 de maig del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord

amb el que preveu l'article 170 i següents del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, presenta la següent
Proposta de Resolució, derivada del Debat dels Criteris
Generals per a l'elaboració del Pla Territorial Parcial del
Raiguer.

1.- Retirada dels Criteris Generals per a la
redacció del Pla Territorial Parcial del Raiguer. Atès que
no han estat aprovades les Directrius d'Ordenació
Territorial, l'instrument idoni per decidir sobre la
conveniència de crear "comarques" a l'illa de Mallorca, i,
si s'escau, la seva delimitació, no és oportuna la redacció
de Plans Territorials Parcials que predeterminin una
divisió comarcal, en concret, pel que fa a una àrea
geogràfica com la del Raiguer.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el

que preveu l'article 170 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta la següent
Proposta de Resolució, derivada del Debat dels Criteris
Generals per a l'elaboració del Pla Territorial Parcial del
Raiguer.

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

6.- La xarxa viària del Pla inclourà l'enllaç de
l'autovia amb el Polígon Industrial i amb el poble de
Lloseta.

7.- El Pla establirà mecanismes financers per tal de
garantir el manteniment de la xarxa de carreteres rurals, de
titularitat municipal.

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

9.- El Pla preveurà la potenciació del ferrocarril
Palma-Inca, i analitzarà la viabilitat de la seva prolongació
fins al Port d'Alcúdia.

10.- El Pla inclourà en el sistema aeroportuari
l'Aeròdrom de Son Bonet (Marratxí).

11.- El Pla establirà les necessitats de sòl industrial
i el seu emplaçament territorial.

12.- El Pla inclourà les mesures i el finançament
corresponents per tal de rehabilitar ambientalment i
paisatgísticament els sòls afectat per abocadors de residus
urbans o d'altres tipus de residus.

13.- S'arbitraran mesures de compensació pels
municipis que suporten els impactes negatius de les
activitats extractives, així com de les activitats industrials
que utilitzen els minerals com a matèria primera.

14.- Les condicions per edificar habitatges familiars
a les àrees qualificades com Àrea Natural d'Especial Interès
seran molt limitatives, completant les disposicions de la
LEN des de criteris proteccionistes.

15.- La parcel•la mínima per edificar un habitatge
familiar en les àrees no protegides per la LEN, serà fixada
pel planejament municipal, amb un mínim absolut de 14.000
metres quadrats.

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

18.- A l'empara de la Disposició Transitòria Única
el Parlament acorda que l'elaboració del Pla Territorial d'Es
Raiguer la realitzi el Consell de Mallorca al qual transferirà
el Govern la dotació econòmica corresponent.

Palma, a 12 de maig del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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Ordre de Publicació

 RGE núm. 3222/97, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa al Debat sobre
els Criteris Generals per a la redacció del Pla Sectorial per
a la gestió de residus a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.  (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3226/97, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa al Debat sobre els Criteris
Generals per a la redacció del Pla Sectorial per a la gestió
de residus a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3231/97, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa al Debat sobre els Criteris Generals per a la
redacció del Pla Sectorial per a la gestió de residus a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  (Mesa de 14 de
maig del 1997).

 RGE núm. 3239/97, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al Debat sobre els Criteris Generals per
a la redacció del Pla Sectorial per a la gestió de residus a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  (Mesa de 14 de
maig del 1997).

 RGE núm. 3243/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Debat sobre els Criteris Generals per a la
redacció del Pla Sectorial per a la gestió de residus a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  (Mesa de 14 de
maig del 1997).

Palma, a 14 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
El Grup Parlamentari d'esquerra Unida de les Illes

Balears, d'acord amb el que preveu l'article 170 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta
la següent Proposta de Resolució, derivada del Debat dels
Criteris Generals per a la redacció del Pla Sectorial per a
la gestió de residus a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. RGE. núm. 2258/97.

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'Ordenaicó Territorial de la
nostra Comunitat.

2.- El Parlament de les Illes Balears considera que
la gestió dels residus sòlids urbans a la nostra Comunitat
i els instruments jurídics elaborats pel Govern per a la seva
regulació són obsolets i inadequats tant a les necessitats
objectives de la nostra societat com a la normativa estatal
i europea sobre la matèria.

3.- El Parlament de les Illes Balears considera
inadequat, tant per raons d'urgència en el tema dels RSU
com per raons d'eficàcia, aprovar uns criteris per a la
redacció d'un Pla Sectorial per a la Gestió de Residus
Especials sense plantejar-se simultàniament i íntegrament
la solució dels residus sòlids urbans.

4.- En funció d'alló expressat a les resolucions
anteriors, el Parlament de les Illes Balears considera que
els Criteris Generals per a la redacció del Pla Sectorial per
a la gestió de residus a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears han de ser tornats al Govern amb el mandat
d'elaborar-ne uns altres a la major brevetat, on quedi
integrada la gestió dels Residus Sòlids Urbans.

Palma, a 12 de maig del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J) 
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord

amb el que preveu l'article 170 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta la següent Proposta
de Resolució, derivada del Debat sobre els Criteris Generals
per a la redacció del Pla Sectorial per a la gestió de residus
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. RGE. núm.
2258/97.

1.- Rebutjar els Criteris Generals per a la redacció
del Pla Sectorial per a la gestió de residus de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, ja que, d'acord amb la pròpia
denominació i l'objectiu general dels Criteris, cal dissenyar
una política global en matèria de residus, per la qual cosa es
imprescindible que abasti la regulació dels residus sòlids
urbans.

2.- Instar el Govern de les Illes balears perquè
aprovi inicialment la modificació del Pla Director Sectorial
de Residus Sòlids urbans de l'illa de Mallorca en el termini
de quinze dies, en el marc dels Criteris Generals aprovats
pel Parlament, adaptant-los a la legislació vigent, i en el
sentit sol•licitat pel Ple del Consell Insular de Mallorca.

3.- Instar el Govern de les Illes Balears perquè
presenti al Parlament, en el termini d'un mes, una proposta
de Criteris Generals per a la redacció del Pla Sectorial per
a la gestió de residus de les Illes Balears congruent amb el
seu enunciat; és a dir, que disseny una política global de
residus, inclosos els urbans, amb un detall mínim sobre les
especialitats en la gestió de cada grup d'ells.

4.- Instar el Govern de les Illes Balears perquè
presenti al Parlament, en un termini d'un mes, el projecte de
llei de residus de les Illes Balears.

5.- Instar el Govern Balear perquè colabori
financerament amb els ajuntaments i els Consells Insulars
per fer efectiu el tancament dels abocadors il•legals.

Palma, a 12 de maig del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
El Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que

preveu l'article 170 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta la següent
Proposta de Resolució, derivada del Debat sobre els
Criteris Generals per a la redacció del Pla Sectorial per a
la gestió de residus a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. RGE. núm. 2258/97.

1.- El Pla contemplarà com a objectiu una
reducció dels residus per a l'any 2.000 del 50% en compta
del 40% que s'indica al Pla Nacional de Residus
Perillosos.

2.- El Pla inclourà com a objectiu reciclar i
reutilitzar per a l'any 2.000 el 33% dels residus, en compta
del 20% proposat el Pla Nacional de Residus perillosos.

3.- El Pla renuncia a la valorització energètica
(incineració) dels residus perillosos.

4.- S'han d'incloura mesures fiscals (ecotaxes) per
implantar polítiques ecològiques de gestió de residus.

5.- S'ha d'aprofitar aquest Pla per modificar el Pla
Director per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans a fi
d'incloure la recollida selectiva, el reciclatge i el
compostatge dels residus.

6.- Les infraestructures adequades previstes a
l'apartat 8.2 hauran d'estar finalitzades a l'any 2.001 i no al
2.005 com diu el Pla.

7.- S'ha de fer un programa específic de gestió
dels residus generals en els processos de combustió, com
escòries i cendres volants.

8.- A la Comissió de Residus prevista a l'apartat
11 participaran entitats socials (grups ecologistes,
sindicats,...) a més d'experts.

9.- La utilització agrícola dels residus de
depuració d'aigües residuals se supeditarà a uns nivells
baixos de contaminació per metalls pesants. També
contemplarà l'aprofitament energètic per procediments de
biometanització d'aquests residus.

10.- L'Administració Autonòmica i Local
afavoriran la reducció dels residus i les tecnologies netes,
mitjançant les seves polítiques de compra i les
adjudicacions de concursos públics.

11.- La gestió del Pla a cada una de les Illes
correspondrà al respectiu Consell Insular.

Palma, a 8 de maig del 1997.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 170 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta la següent Proposta de
Resolució, derivada del Debat sobre els Criteris Generals
per a la redacció del Pla Sectorial per a la gestió de residus
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. RGE. núm.
2258/97.

1.- El Parlament considera que per tal d'afrontar
d'una forma global la problemàtica dels residus a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, abans que
tramitar i aprovar un Pla Director Sectorial, mitjançant un
decret, és més convenient aprovar una llei de residus,
d'acord amb les normatives, polítiques i estratègies de la
Unió Europea i de la legislació bàsica de l'estat, amb la
finalitat d'adaptar aquestes a les característiques,
peculiaritats i a les condicions polítiques i soci-econòmiques
de les Illes Balears, això com per aconseguir la màxima
seguretat jurídica, claredat i eficàcia en qüestions tan
importants com l'obligatorietat de certes actuacions, la
delimitació de competències de les distintes
administracions, la imposició de taxes o exaccions, el règim
d'inspecció, control i de sancions, la responsabilitat sobre la
gestió dels residus, la creació d'organismes de gestió, i
d'altres.

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

3.- 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.

4.- El Parlament rebutja el document denominat
"Criteris Generals per a la redacció del Pla Sectorial per a la
Gestió dels Residus de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears" pels següents motius:

a) Es tracta d'un document massa general que si bé
recull tota una sèrie de principis comunitaris en relació a la
gestió dels residus, no els adapta a les característiques de les
Illes Balears, i no aporta ni el marc ni els objectius
territorials als quals el Pla s'ha d'adaptar.

b) Es plantegen qüestions que podrien anar més
enllà del que són les funcions pròpies d'un instrument
d'ordenació del territori.

c) Ni als objectius generals del Pla, ni als criteris es
dona la importància que pertoca a la recollida selectiva com
a instrument fonamental per al reciclatge i la recuperació de
materials.

d) Tant del títol del document com del criteri núm.
3.1 es desprèn que el Pla comprendrà tots els tipus de
residus, si bé al criteri 3.2 es diu que per als urbans
s'aplicarà el Pla Director per a la Gestió dels Residus Sòlids
Urbans de les Illes Balears, el qual pot dur a la confusió ja
que d'acod amb la Llei 42/1975 Sobre Desechos y Residuos
Sólidos Urbanos, l'esmentat Pla Director no regeix per tots
els residus urbans. No queda clar per quin Pla es regularan
els animals morts i els vehicles, per exemple.

e) No afronta la necessària i urgent modificació i
per tant l'adaptació a les lleis bàsiques estatals del Pla
Director Sectorial per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans
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per tal de prioritzar la recollida selectiva i el reciclatge,
així com permetre el compostatge.

f) No es fixa cap termini per a la redacció i
aprovació del Pla Director Sectorial.

g) En relació a la minimització, redacció i
valoració de residus no es quantifica cap objectiu en el
temps, tan sols es manifesten bones intencions.

h) No delimita clarament les competències de les
diferents administracions en la gestió dels residus.

i) No pareix lògic el que diu el criteri 19.1 en
quant a que els productors que hagin cedit els residus a
gestors autoritzats n'hagin de respondre subsidiàriament.

Palma, a 12 de maig del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb el que

preveu l'article 170 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta la següent
Proposta de Resolució, derivada del Debat sobre els
Criteris Generals per a la redacció del Pla Sectorial per a
la gestió de residus a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. RGE. núm. 2258/97.

"El Parlament de les Illes Balears constata que els
criteris generals per a la redacció del Pla Sectorial per a la
gestió de residus a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears són els més adients per al tractament dels residus
a la nostra Comunitat Autònoma".

Palma, a 12 de maig del 1997.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2957/97, subsegüent a la Interpel•lació
RGE núm. 1466/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la política de residus sòlids a l'illa de Formentera. (Mesa de
14 de maig del 1997).

Palma, a 14 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 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE. núm.
1466/97 relativa a la Política de residus sòlids a l'illa de
Formentera la següent Moció:

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat Autònoma a aprovar en el termini de 3 mesos
els Pla Director per a la gestió dels residus sòlids urbans per
l'illa de Formentera en el qual comptarà d'entre altres:

- Tipus de tractament.
- Infraestructures.
- Inversions necessàries i finançament.
- Calendari previst per a la seva execució.

Palma, a 6 de maig del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2881/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a declaració del casc antic d'Alaior
com àrea de rehabilitació integrada. (Mesa de 14 de maig del
1997).

 RGE núm. 2882/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a subvencions i convenis del Govern
Balear amb l'Església a Formentera, entre 1990 i 1997 per
a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic, històric i/o
artístic. (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2883/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a subvencions i convenis del Govern
Balear amb l'Església de Mallorca, entre 1990 i 1997 per a
la rehabilitació del patrimoni arquitectònic, històric i/o
artístic. (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2884/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a subvencions i convenis del Govern
Balear amb l'Església de Menorca, entre 1990 i 1997 per a
la rehabilitació del patrimoni arquitectònic, històric i/o
artístic. (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2885/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a conclusions i acords adoptats en el
Primer Congrés Balear de l'Esport. (Mesa de 14 de maig del
1997).

 RGE núm. 2886/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a participació de menorquins i
menorquines al Primer Congrés Balear de l'Esport. (Mesa de
14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2887/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a participació de personal de la
conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Consell Insular
de Menorca al Primer Congrés Balear de l'Esport. (Mesa de
14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2888/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a curs per l'aprofitament, tractament
i conservació del producte fuster illenc per a usos en fusteria
i construcció. (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2889/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a actes per la celebració durant l'any 1996 de
l'any Joan Ramis i Josep Maria Quadrado. (Mesa de 14 de
maig del 1997).

 RGE núm. 2891/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a conveni amb l'Ajuntament de Maó per
ampliar les dependències de la Delegació del Conservatori de
Música a Maó. (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2892/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a pressuposts destinats entre el 1991 i el 1996
per la lluita directa o indirecta contra la ludopatia. (Mesa de
14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2893/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a accions realitzades o promogudes pel
Govern Balear entre el 1991 i el 1996 per la lluita directa o
indirecta contra la ludopatia. (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2894/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a persones afectades a les Illes Balears per
ludopatia. (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2895/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a subvencions i convenis del Govern Balear
amb l'Església d'Eivissa, entre el 1990 i el 1997, per a la
rehabilitació del patrimoni arquitectònic, històric i/o artístic.
(Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3218/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
implementació de conservatoris de grau elemental i grau mitjà.
(Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3229/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
convenis per subvencionar la compra d'immobles destinats a
l'atenció de les persones majors. (Mesa de 14 de maig del
1997).

 RGE núm. 3234/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions per a desplaçaments interinsulars d'esportistes,
pressupost i sol•licituds presentades. (Mesa de 14 de maig del
1997).

 RGE núm. 3235/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions per campionats, pressupost i sol•licituds
presentades. (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3236/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya publicitària "Activitats de Lleure 97". (Mesa de 14
de maig del 1997).
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 RGE núm. 3237/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions per a la promoció d'esportistes i tècnics
esportius, pressupost i sol•licituds presentades. (Mesa de 14
de maig del 1997).

Palma, a 14 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.

Atès que durant l'any 1996, l'Ajuntametn d'Alaior
va remetre al Govern Balear l'oportú expedient en el que
se sol•licitava la declaració del casc antic d'aquesta ciutat
com àrea de rehabilitació integrada;

1.- Quina decisió ha pres el Govern Balear per la
declaració del casc antic d'Alaior com àrea de rehabilitació
integrada?

2.- Que pot representar per la rehabilitació del
casc antic d'Alaior la declaració?

Palma, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Quines ajudes ha rebut l'Església de Formentera,
a través de convenis o subvencions, per part del Govern
Balear per a la rehabilitació del seu patrimoni
arquitectònic, històric i/o artístic en el període comprés
entre els anys 1990 i 1997?, indicant-ne ajudes aprovades
en cadascun dels set anys i finalitat concreta de cada ajuda.

Palma, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes ha rebut l'Església de Mallorca, a
través de convenis o subvencions, per part del Govern
Balear per a la rehabilitació del seu patrimoni arquitectònic,
històric i/o artístic en el període comprés entre els anys 1990
i 1997?, indicant-ne ajudes aprovades en cadascun dels set
anys i finalitat concreta de cada ajuda.

Palma, a 6 de maig 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 ajudes ha rebut l'Església de Menorca, a
través de convenis o subvencions, per part del Govern
Balear per a la rehabilitació del seu patrimoni arquitectònic,
històric i/o artístic en el període comprés entre els anys 1990
i 1997?, indicant-ne ajudes aprovades en cadascun dels set
anys i finalitat concreta de cada ajuda.

Palma, a 6 de maig 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 conclusions i quins acords s'han adoptat al
Primer Congrés Balear de l'Esport, celebrat al darrer cap de
setmana d'abril a Mallorca?

Es Castell, a 2 de maig del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones, residents a Menorca s'han inscrit
i han assistit al Primer Congrés Balear de l'Esport, celebrat
al darrer cap de setmana d'abril a Mallorca?

Es Castell, a 2 de maig 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 persones, de la conselleria delegada
d'Educació, Cultura i esports del Consell Insular de
Menorca, s'han inscrit i han assistit al Primer Congrés
Balear de l'Esport, celebrat al darrer cap de setmana d'abril
a Mallorca?

Es Castell, a 2 de maig 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.

Quina aportació econòmica ha realitzat el Govern
Balear, amb recursos propis i/o del Fons Social Europeu,
per a la realització del curs d'aprofitament, tractament i
conservació del producte fuster illenc per a usos en
fusteria i construcció, que s'ha celebrat a Menorca entre els
dies 5 i 9 de maig?

Es Castell, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Parlament de les Illes Balears aprovà, l'any 1996,
una proposició presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears en la qual s'instava al Govern a
portar a terme iniciatives per a la celebració de l'any Joan
Ramis i Josep Mª Quadrado a les Illes Balears i a l'exterior
de la nostra Comunitat.

1.- Quines activitats per celebrar l'any Joan Ramis
i Josep Mª Quadrado organitzà el Govern Balear en el
territori de les Illes Balears, i quines despeses ocasionaren
aquestes activitats?

2.- Quines activitats per celebrar l'any Joan Ramis
i Josep Mª Quadrado organitzà el Govern Balear fora del
territori de les Illes Balears, i quines despeses ocasionaren
aquestes activitats?

Es Castell, a 6 de maig 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.

1.- En quina situació es troben les negociacions
entre el Govern Balear i l'Ajuntament de Maó per a
l'amplicació de les dependències de la delegació del
Conservatori de Música a l'edifici del Claustre del Carme
d'aquella ciutat?

2.- Quines són les peticions que formula el Govern
Balear a l'Ajuntament de Maó, relatives a espais, gestió
etc.?

3.- Quines són les peticions que formula
l'Ajuntament de Maó al Govern Balear per a la cessió de les
noves dependències?

Es Castell, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins pressuposts ha destinat el Govern Balear,
entre els anys 1991 i 1996, ambdós inclosos, per lluita
indirectament o directament contra la ludopatia a les Illes
Balears?, indicant pressupost de cadascun dels anys.

Es Castell, a 6 de maig 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 accions ha realitzat o promogut el Govern
Balear, entre els anys 1991 i 1996, ambdós inclosos, per
lluita indirectament o directament contra la ludopatia a les
Illes Balears?, indicant accions en cadascun dels anys.

Es Castell, a 6 de maig 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.

Quantes persones a les Illes Balears estan
afectades per la ludopatia en els diferents graus?

Quantes persones a les Illes Balears van ser
tractades durant l'any 1996 per malaltia associada a la
ludopatia en els diferents graus?

Es Castell, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes ha rebut l'Església a Eivissa, a través
de convenis o subvencions, per part del Govern Balear per
a la rehabilitació del seu patrimoni arquitectònic, històric i/o
artístic en el període comprés entre els anys 1990 i 1997?,
indicant-ne ajudes aprovades en cadascun dels anys i
finalitat concreta de cada ajuda.

Es Castell, a 6 de maig 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.

Planificarà i finançarà la Conselleria d'Educació a
la implementació de Conservatoris de grau elemental i de
grau mitjà a les Illes Balears? Amb quines condicions i amb
quins terminis? En concret, es preveu el finançament d'un
conservatori de grau elemental (o de grau mitjà) al municipi
d'Inca?

Palma, a 9 de maig del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

El Govern ha ofert a l'Ajuntament d'Esporles un
conveni per subvencionar l'adquisició d'un immoble destinat
a l'atenció de les persones majors amb un cost estimat de 50
milions de pessetes.

- S'ha fet algun tipus de convocatòria pública que
posi a l'abast de tots els ajuntaments aquestes subvencions?

- Quins altres convenis d'aquestes característiques
s'han firmat o s'estan tramitant?

Palma, a 12 de maig del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost amb que compta per al 1997
el Pla singular de subvencions per a desplaçaments
interinsulars dels esportistes de les Illes Balears?

Quines han estat les sol•licituds presentades,
especificant el sol•licitant, el pressupost i l'ajut concedit?

Palma, a 12 de maig del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quin és el pressupost amb que compta per al 1997
el Pla singular de subvencions per a la realització de
campionats de les Illes Balears per part de les federacions
esportives de les Illes Balears durant el 1997, previst per
l'Ordre de 31 de gener del 1997?

Quines han estat les sol•licituds presentades,
especificant la federació, pressupost i l'ajut concedit?

Palma, a 12 de maig del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quin és el contingut i cost de cadascuna de les
actuacions de la campanya de publicitat de "Activitats de
Lleure 97"?

A quins mitjans de comunicació s'han publicat les
dues pàgines complertes de les activitats programades?

Amb quin cost per cada mitjà de comunicació?

Per quin motiu sols a través de "El Dia del
Mundo", s'aconsegueix la "Guia de Vacances 97"?

Palma, a 12 de maig del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quin és el pressupost amb que compta per al 1997
el Pla singular de subvencions per a la promoció
d'esportistes i tècnics esportius de les Illes Balears el 1997,
previst per l'Ordre de 31 de gener del 1997?

Quines han estat les sol•licituds presentades,
especificant el sol•licitant, el pressupost i l'ajut concedit?

Palma, a 12 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. 2855/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a vial de comunicació amb el Port de Sóller.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 14 de maig
del 1997).

 RGE núm. 2860/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè
Amer, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autopista
de l'aeroport. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de
14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2861/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè
Amer, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
en millores a la carretera Palma-Manacor. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2862/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla d'acció per a persones amb minusvalideses per al 1997.
(Ratificació de l'admissió per delegació.Mesa de 14 de maig
del 1997).
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 RGE núm. 2863/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla d'acció per a persones amb minusvalideses.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 14 de maig
del 1997).

 RGE núm. 2864/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a valoració repartiment econòmic del Pla d'acció per a
persones amb minusvalideses. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2865/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
apartaments de temps compartit. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2866/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Año
Europeo contra el Racismo". (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2867/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
preguntes fetes al Govern i no respostes. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2868/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
documentació presentada per la societat Catavent SL.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 14 de maig
del 1997).

 RGE núm. 2869/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts
del Govern a Agama. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2870/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Antich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tercers
carrils carretera de Palma a Manacor. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2872/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Antich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
actual del Pla de Pedreres. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2873/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recuperació i millora del Camí d'en Kane. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3228/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a acords entre el President del Govern i el Govern de
Canàries en relació al Règim Econòmic i Fiscal de les Illes
Balears. (Mesa de 14 de maig del 1997).

Palma, a 14 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
Ple.

Té realment el Govern intenció d'obrir un nou vial
de comunicació amb el Port de Sóller per la zona de Son
Llampies? En funció de quins criteris? Quin és l'estat de
tramitació del projecte?

Palma, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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

Quan té previst la conselleria de Foment, la
finalització de les obres a l'autopista de l'aeroport?

Palma, a 5 de maig del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació actual de les inversions en
millores de la carretera Palma-Manacor?

Palma, a 6 de maig del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.
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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, la
diputada sotasignant formula al Govern de la Comunitat
Autònoma, la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.

Quina quantitat aportarà la conselleria
d'Assumptes Socials de la CAIB al Govern Central per al
Pla d'Acció per a Persones amb Minusvalideses per al
1997?

Palma, a 6 de maig del 1997.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat ha adjudicat el Govern Central a
la conselleria d'Assumptes Socials de la CAIB per al  Pla
d'Acció per a persones amb minusvalideses per al 1997?

Palma, a 6 de maig del 1997.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la conselleria d'Assumptes
Socials de la CAIB sobre els criteris de repartiment
econòmic realitzat pel Govern Central referent al Pla
d'Acció per a persones amb minusvalideses per al 1997?

Palma, a 6 de maig del 1997.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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 oral davant
Ple.

Quina és la situació actual del projecte de Llei
anunciat pel Govern de la Comunitat Autònoma, respecte a
la modalitat de temps compartit?

Palma, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 oral davant
Ple.

Quines actuacions i en quina data ha realitzat el
Govern en relació a la commemoració de l'"Año Europeu
contra el racismo"??

Palma, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.

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 oral davant
Ple.

Quina raó ha impedit al Govern Balear contestar les
preguntes escrites fetes en matèria d'esports des de fa varis
mesos, i, en especial, la referida als costos del viatge a
Austràlia del conseller d'Educació, Cultura i esports?

Palma, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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 oral davant
Ple.

Quina documentació presentà al Govern Balear la
Societat Catavent SL, perquè esser contractada amb motiu
de la "III Regata Illes Balears".

Palma, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa prendre el Govern per tal
de corregir les irregularitats investigades per la Comissió
Europea en els ajuts del Govern a l'empresa Agama?

Palma, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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 oral davant
Ple.

Té la conselleria de Foment qualque estudi o
avaluació sobre la incidència dels tercers carrils ja
construïts a la carretera de Palma a Manacor en relació al
nombre d'accidents que es produeixen a aquesta carretera?
I si els hi té, quina valoració en fa?

Palma, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Francesc Antich i Oliver.

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 oral davant
Ple.

Quina és exactament la situació actual en quant a
la tramitació del Pla Sectorial de Pedreres i quan preveu la
conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral que pugui estar aprovat definitivament?

Palma, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Francesc Antich i Oliver.

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

Quina és la previsió econòmica i temporal que té la
conselleria de Foment per col•laborar en el finançament de
les obres per a la recuperació i millora del Camí d'en Kane?

Palma, a 5 de maig 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 Comunitat Autònoma,
la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.

A quins acords ha arribat el President del Govern
amb el Govern de Canàries en relació al Règim Econòmic
i Fiscal de les Illes Balears?

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

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2890/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a subvencions del Govern Balear a l'Escola
de Música de Ciutadella, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 14 de maig del 1997).

Palma, a 14 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.



BOPIB núm.103 - 16 de maig del 1997 2807

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.

Ateses les notícies aparegudes recentment en els
mitjans d'informació local, relativa a que el Govern Balear
manifestà a l'Ajuntament de Ciutadella que retiraria la
seva subvenció a l'escola municipal de música si aquesta
establia un conveni de col•laboració amb el Conservatori
del Liceu de Barcelona;

és cert que el Govern balear manifestà que
retiraria la subvenció a l'escola municipal de música de
Ciutadella en el cas que signàs un conveni de col•laboració
amb el Conservatori del Liceu de Barcelona?

Es Castell, a 6 de maig del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2896/97, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a Llei del
Senador o Senadora de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2956/97, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a garanties de control dels processos de
gestió de l'Hospital de Manacor. (Mesa de 14 de maig del
1997).

 RGE núm. 3217/97, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a construcció d'un hospital públic
a Inca. (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3225/97, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a regeneració
democràtica. (Mesa de 14 de maig del 1997).

Palma, a 14 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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
presenta la Proposició no de Llei següent perquè sigui
tramitada davant Ple.

L'article 28.1 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
balears assenyala que correspon al Parlament "Designar el
Senador o els Senadors que han de representar la Comunitat
dins el Senat, d'acord amb el que estableix l'article 69.5 de
la Constitució. El o els designats hauran d'ésser diputats del
Parlament de la Comunitat i cessaran en el càrrec quan
cessin com a diputats o quan, d'acord amb la Constitució, els
pertoqui".

L'article 69.5 de la Constitució indica que la
designació del Senador o Senadors que han de representar
a la Comunitat Autònoma correspon a l'Assemblea
legislativa, d'acord amb el que estableixin els Estatuts, "que
asseguraran, en qualsevol cas, la representació proporcional
adequada".

L'Estatut d'Autonomia no desenvolupa ni la forma
d'elecció del senador o senadora, que correspon a la nostra
Comunitat, ni les seves funcions. És el Reglament del
Parlament de les Illes Balears el que, al seu article 181,
desenrotlla el procediment que s'ha de seguir per a la
designació dels senadors. En aquest article es parla; a) de
l'únic senador al qual li correspon la representació de la
Comunitat Autònoma al Senat; b) del procediment d'elecció
de l'únic senador per part del Parlament Balear; c) i del
termini de la durada del mandat com a senador "autonòmic",
d'acord amb la durada de la cambra autonòmica.

En el transcurs dels anys, no bastant, hem pogut
observar una sèrie de circumstàncies que haurien de motivar
al nostre Parlament una reflexió sobre el paper del senador
"autonòmic" i la possibilitat de millorar i fer valer aquesta
representativitat.

Qüestions com les següents:

a) la funció del senador o senadora "autonòmica"
que, en representació de la Comunitat Autònoma, s'integra
en la disciplina del grup polític al qual pertany i com
aquesta situació és o no compatible amb la seva real
representació d'una Comunitat Autònoma de Parlament
plural.

b) l'oportunitat o no que el senador o senadora
"autonòmica" hagi d'ésser forçosament diputat o diputada,
que, en el cas excepcional de les Illes Balears, també s'ha de
compatibilitzar amb el càrrec de conseller insular. Qüestió
de la que altres Comunitats Autònomes no en fan obligació
i que, en el cas de les Illes Balears, suposaria la Reforma de
l'Estatut d'Autonomia.

c) El sistema o fórmula de relació del senador o
senadora "autonòmica" amb el Parlament.

d) La qüestió dels terminis en el mandat.
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L'oportunitat política actual fa que totes aquestes
qüestions puguin ésser plantejades obertament en el
Parlament. D'un costat, l'experiència d'uns anys que
haurien de servir per reflexionar sobre l'actual sistema.
D'altre, els treballs de la ponència en el senat que estudia
precisament la reforma del Senat i que planteja, entre
d'altres, una major presència de representants elegits per
les Assemblees legislatives autonòmiques. Per últim, el
procés de Reforma de l'Estatut d'Autonomia.

La importància del cas i les seves particularitats
fa que des d'Esquerra Unida de les Illes Balears plantegem
el debat independentment dels treballs que s'han de
realitzar per emetre una proposta global de Reforma de
l'Estatut d'Autonomia. Ho feim així, perquè la proposició
va més enfora que el que representaria la modificació d'un
article del nostre Estatut. La possibilitat de promulgar una
Llei del Senador/Senadora de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears s'ha de veure com una manera de donar
consistència i naturalesa a aquesta figura de representació
del Parlament de les Illes Balears al Senat.

No seria la primera llei autonòmica en aquest
sentit. Altres Comunitats Autònomes ja n'han aprovades:
La Rioja, amb la Llei 9/1994; el País Valencià, amb la Llei
3/1988; Comunitat Autònoma de Múrcia, amb la Llei
6/1987; Castella-La Manxa; amb la Llei 4/1985; Castella-
Lleó, amb la Llei 7/1987; Aragó, amb la Llei 3/1983; el
Principat d'Astúries, amb la Llei 4/1983; País Basc, amb
la Llei 4/1981, etc.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la següent:

Proposició no de Llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a
presentar al Parlament abans de tres mesos un projecte de
llei del senador o senadora de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que
aquest projecte de llei contempli:

a) El procediment per a l'elecció, així com els
supòsits de pèrdua de la condició de senador o senadora.

b) La fórmula per la qual el senador o senadora
que ho és en representació de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears reti comptes periòdicament davant el
Parlament de la seva activitat al Senat, en procediment que
hauria d'arbitrar la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Es Castell, a 7 de maig del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 163 i següents del reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta per a la seva tramitació davant
el Ple de la Cambra, la següent Proposició no de Llei:

A les darreres setmanes s'han produït diverses
notícies de caràcter negatiu en relació a la contractació de
personal, serveis i béns materials al recentment inaugurat
Hospital de Manacor.

Donat que el Govern de la Comunitat forma part de
la fundació titular de l'hospital presentam la següent
Proposició no de Llei:

Que el Govern de la Comunitat doni les passes
necessàries perquè els estatuts de la fundació que regeix
l'hospital de Manacor s'adaptin a la Ley 15/97 de 25 de abril
de rehabilitación de nuevas formas de gestión del Sistema
Nacional de Salud.

Palma, a 6 de maig del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord

amb el que preveu l'article 163 i següents del reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per a la seva
tramitació davant el Ple de la Cambra, la següent Proposició
no de Llei:

El Pla d'Ordenació Sanitària del 1987 determinava
que per completar la xarxa sanitària de l'illa de Mallorca
s'havien de construir tres nous hospitals: Palma, Manacor i
Inca.

Actualment, ja en funcionament l'Hospital de
Manacor i en construcció el de Palma-Son Llàtzer, és
evident la necessitat que té la contrada d'Inca de tenir al seu
abast un hospital comarcal per a resoldre les seves
necessitats sanitàries.

Aquesta necessitat es fa més clara si analitzam que
la població de dret de la comarca, unes 100.000 persones, es
veu més que duplicada amb la població flotant els mesos
d'estiu, de les zones d'Alcúdia, Pollença i Platges de Muro
i Santa Margalida.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
central que disposi la immediata partida pressupostària per
iniciar la construcció i posada en funcionament d'un hospital
públic a la comarca d'Inca.

Palma, a 9 de maig del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les

Illes Balears, d'acord amb el que preveu l'article 163 i
següents del reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta per a la seva tramitació davant el Ple de la
Cambra, la següent Proposició no de Llei:

Durant la present legislatura, la nostra Comunitat
s'ha vist sacsejada per una forta inestabilitat política
derivada dels casos de corrupció política que s'han succeït
durant els darrers anys.

Des de les passades eleccions, tres persones han
arribat a ocupar la Presidència de la Comunitat Autònoma
i els casos judicials oberts condicionen el conjunt de la
vida política de les illes i, molt especialment, la del partit
que sustenta el Govern de la Comunitat.

A la inestabilitat governamental s'ha sumat la
distorsió del funcionament parlamentari i la mediatització
del debat polític i social per mor de la corrupció i d'aquells
que, implicats en ella, han continuat ocupant càrrecs
importants de representació política a la nostra Comunitat.

Les Illes Balears tenen dret a un funcionament
institucional i a un debat polític normalitzat i a una acció
de Govern neta i transparent.

La superació de la situació actual ha de venir de
la mà d'un ample moviment cívic i polític que involucri els
ciutadans, els partits, les organitzacions socials i els
mitjans de comunicació i que ha d'exigir i aconseguir no
només comportaments legals sinó també comportaments
ètics, és a dir, indefectiblement orientats cap a la defensa
dels interessos generals.

És per això que es sotmet a la consideració del Ple
del Parlament la següent:

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears considera que
la regeneració democràtica de la nostra Comunitat s'ha de
basar en un codi ètic aplicable a qualsevol circumstància
i no sotmès a consideracions d'oportunitat i en una
exigència permanent per part del conjunt de la societat.
Aquest és el requisit imprescindible perquè es doni una
efectiva participació dels ciutadans en la política i, per
tant, es pugui dotar de sentit real a la paraula democràcia.

2.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta
favorable a que les illes puguin comptar amb un
funcionament institucional normalitzat i un debat polític no
mediatitzat per la presència a les nostres institucions
representatives de persones lligades a casos de corrupció.

3.- En aquest sentit, el Parlament de les Illes
Balears, insta aquelles persones involucrades en
procediments judicials oberts per casos de corrupció, a
abandonar l'activitat política, i, en tot cas, a exercir com a
ciutadans particulars els drets que la Constitució i les lleis
els atorguen.

4.- Així mateix, el Parlament de les Illes Balears,
considera que aquest apartament de la vida política s'ha de
fer extensiu a totes aquelles persones condemnades per
delictes de corrupció.

Palma, a 7 de maig del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2856/97, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a autopista
Palma-Manacor, amb qualificació de tramitació davant la
comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 14 de maig del
1997).

 RGE núm. 2859/97, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a revisió de les condicions de
l'abocador de cendres de la Central Tèrmica des Murterar,
amb qualificació de tramitació davant la comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 2897/97, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a normalització
lingüística de la moneda de curs legal dedicada a les Illes
Balears, amb qualificació de tramitació davant la comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3213/97, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a compliment
de la Llei de Normalització Lingüística per part de les
empreses editorials que publiquen material turístic o
informatiu sobre les Illes Balears, amb qualificació de
tramitació davant la comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 14 de maig del 1997).

Palma, a 14 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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant Comissió.

La projectada autopista de nou traçat entre
Llucmajor i Manacor suposarà un importantíssim cost
econòmic, territorial i ecològic. La millora de les
comunicacions entre Palma i Manacor pot ser abordada
des d'una perspectiva radicalment diferent més barata, més
eficaç, més moderna i ecològicament admissible i és per
això que es presenta la següent

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al
Govern de la Comunitat Autònoma a abandonar el projecte
de construcció d'una autopista que enllaci les localitats de
Palma i Manacor.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al
Govern de la Comunitat Autònoma a millorar el traçat de
l'actual carretera Palma-Manacor d'acord amb els següents
criteris:

a.- Fer més fluïda la circulació.
b.- Millorar les condicions de seguretat.
c.- Evitar el pas per l'interior dels nuclis de

població.
d.- Millorar i fer més segurs la intersecció amb

altres vies i l'accés als camins confinants.

Palma, a 6 de maig del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'abocament de cendres de la central tèrmica des
Murterar (Alcúdia) s'efectua en una vall immediata a la
pròpia central. La quantitat de les cendres és molt
important, i resulta ja clarament perceptible des de molts
quilòmetres de distància. Les característiques físiques
d'aquest material el fa molt volàtil, i la seva humidificació
no és sempre suficient per evitar la formació de grans
núvols de pols, que els dies ventosos arriba a una distància
considerable, afectant clarament els ANEIS immediats, i
el parc natural de s'Albufera.

Les característiques químiques del material, tot i ser
inert, resulten preocupants pel caràcter fortament bàsic del
material, que pot tenir efectes sobre les aigües superficials
i subterrànies.

A l'impacte paisatgístic i ecològic esmentat, s'hi
afegeix un risc físic directe sobre restes de caràcter
arqueològic que podrien ser afectades pel front de
l'abocament, si aquest continua avançant tal com ara.

Les condicions imposades per la Direcció General
de Energia no semblen complir-se estrictament, ja que la
humidificació de les cendres és parcial, no hi ha depuració
dels lixivats i a més de l'abocament de cendres es tolera a
l'abocador la deposició de ferralla i aigües residuals, per a
les quals no és autoritzat.

La importància del tema és sobrada per justificar
una atenció ambiental envers del mateix.

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

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a revisar les condicions de l'abocament de les cendres de la
central tèrmica des Murterar i el compliment de les
condicions en què està autoritzada aquesta activitat. Cas que
la tecnologia actual permeti disminuir l'impacte d'aquesta,
s'arbitraran les mesures reglamentàries i pràctiques
oportunes per tal de reduir-les tant com sigui possible.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que s'ha posat en circulació una moneda de
curs legal de cinc pessetes, la qual està dedicada a l'illa de
Menorca, amb reproduccions d'un monument arqueològic en
una cara i d'una escena eqüestre de les festes patronals
d'estiu a l'altra;

Atès que en una cara de la moneda apareix la
referència al mon de la nostra Comunitat Autònoma com
"Islas Baleares";

Atès que, com és públic i sabut, el nom de la nostra
Comunitat Autònoma és oficialment el d'Illes Balears,
aprovat en darrera instància al Congrés dels Diputats;
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Formulam la següent

Proposició no de Llei:

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
espanyol a prendre les decisions oportunes perquè en la
moneda de curs legal de cinc pessetes dedicada a l'illa de
Menorca es normalitzi la denominació de la nostra
Comunitat Autònoma amb l'utilització de l'únic nom
oficial, això el d'"Illes Balears".

Es Castell, a 6 de maig del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La recuperació dels topònims que s'havien intentat
castellanitzar o desvirtuar amb formes gràfiques impròpies
de la tradició lingüística de les nostres illes, ha estat un
dels fets més públics del lent procés de normalització
lingüística a la nostra Comunitat. Encara en queda molt
per fer, però això no ha de ser obstacle perquè les
institucions autonòmiques no treballin en l'exigència de
recuperar del tot el cos toponímic que dóna contingut a la
nostra llengua.

Malgrat el temps que ha passat, i malgrat que la
major part dels ajuntaments ja han recuperat els noms
propis i els han fixat definitivament de forma única, moltes
guies, plànols, opuscles, etcètera, de caràcter informatiu
i/o turístic continuen presentant les antigues formes
castellanitzades o inventades.

La Llei de Normalització Lingüística, aprovada el
més d'abril del 1986, obliga els poders públics a fer
efectives les mesures que es preveu per al seu compliment.
Així, al seu article 14.1, es diu clarament: "Els topònims
de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la
catalana". Afirmació tan clara com senzilla que
s'incompleix de forma reiterada, tant per editorials de fora
de les Illes Balears que editen material turístic per
distribuir a l'illa, com per empreses editorials locals que,
en l'edició de guies, plànols, etc., continuen usant
topònims que ja no són oficials.

És per aquest motiu que formulam la següent:

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
de la Comunitat Autònoma a dirigir-se a totes les editorials,
empreses editorials, empreses de publicitat i totes aquelles
que editen material informatiu, amb o sense finalitat
turística, en qualsevol suport, amb l'exigència de
compliment de la Llei de Normalització Lingüística i l'ús
dels topònims catalans propis de les nostres illes.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a presentar
un informe anual al Parlament en el qual es detallarà el
seguiment dels incompliments de la Llei de Normalització
Lingüística en aquest camp, les mesures adoptades pel
Govern i els seus resultats.

Es Castell, a 5 de maig del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a l'expedient de conveni del Projecte de

Bulevard de Peguera. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
de dia 9 de maig del 1997, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2949/97, presentat pel Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet l'expedient de
referència, i acordà de trametre'l a la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts per a la seva aprovació, d'acord amb l'establert
perquè aquesta l'estudiï i en decideixi.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Proposició no de Llei RGE.

núm. 5221/96. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
de dia 14 de maig del 1997, restà assabentada de l'escrit RGE
núm. 2853/97, presentat pel Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant el qual retira la Proposició no de Llei RGE. núm.
5221/96, relativa a gestió de ports i aeroports d'interés general
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, publicada al
BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

C) 
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant Comissió RGE. núm. 1952/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió de dia 14 de maig del 1997, restà assabentada de
l'escrit RGE núm. 2955/97, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual retira la Pregunta de
referència, relativa a transferències de l'Inem, publicada al
BOPIB núm. 98 d'11 d'abril d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a canvi de l'òrgan de tramitació de la

Proposició no de llei RGE núm. 569/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió de dia 14 de maig del 1997, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 2854/97, presentat pel Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant el qual es demana que la proposició no de llei de
referència, relativa a regulació del servei d'ajuda a domicili
(desenvolupament de la Llei 9/1987, d'acció social),
publicada al BOPIB núm. 91, de 28 de febrer del 1997, sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a convocatòria de sessió plenària

extraordinària i habilitació dels dies necessaris per a la
Proposicions no de llei RGE núm. 2649/97 i  la Proposició de
llei RGE núm. 2650/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió de dia 14 de maig del 1997, atès l'escrit RGE núm.
3220/97, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i
conformement amb l'establert per l'article 61.2 del Reglament
de la Cambra, acorda de convocar sessió plenària
extraordinària, la data de la qual es fixarà oportunament,
per al debat i aprovació, si pertoca, de la proposició no de
llei de referència, presentada pel 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; i la proposició
de llei de referència, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, per la qual es determina l'aprofitament urbanístic
objecte de cessió obligatòria i gratuïta, publicades al BOPIB
núm. 102, de 9 de maig del 1997.

Consegüentment, acorda d'habilitar els dies
necessaris per tal que es pugui procedir a les tramitacions de
referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

F) 
Relativa a convocatòria de sessió extraordinària i

habilitació dels dies necessaris per a la finalització  dels
treballs de 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 Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
de dia 14 de maig del 1997, atès l'escrit RGE núm. 3366/97,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i conformement amb
l'establert per l'article 61.2 del Reglament de la Cambra,
acorda de convocar sessió extraordinària de 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 data de
la qual es fixarà oportunament, per tal de procedir a la
finalització dels treballs de la dita comissió.

Consegüentment, acorda d'habilitar els dies
necessaris per tal que es pugui procedir a les tramitacions de
referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

G) 
Relativa a convocatòria de sessió plenària

extraordinària i habilitació dels dies necessaris per a les
propostes de resolució dels Criteris generals per a la redacció
del Pla Territorial Parcial del Raiguer (RGE núm. 5891/96),
del Pla Territorial Parcial de l'illa de Menorca (RGE núm.
2257/97), del Pla Director Sectorial per a la gestió de residus
a la CAIB (RGE núm. 2258/97), del Pla Territorial Parcial
d'Eivissa i Formentera (RGE núm. 2259/97) i per al Projecte
de llei de taxes per a inspeccions i controls sanitaris oficials de
carns fresques (RGE núm. 5517/96). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
de dia 14 de maig del 1997, atès l'escrit RGE núm. 3372/97,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i conformement amb
l'establert per l'article 61.2 del Reglament de la Cambra,
acorda de convocar sessió plenària extraordinària, la data de
la qual es fixarà oportunament, per al debat i aprovació, si
pertoca, de les propostes de resolució als criteris generals de
referència i al projecte de llei esmentat anteriorment.

Consegüentment, acorda d'habilitar els dies
necessaris per tal que es pugui procedir a les tramitacions de
referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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