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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3417/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
als Criteris Generals per a la redacció del Pla Territorial Parcial
d'Eivissa i Formentera.  (Mesa de 17 de maig del 1997).

 RGE núm. 3420/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa als Criteris Generals per a la
redacció del Pla Territorial Parcial d'Eivissa i Formentera.  (Mesa
de 17 de maig del 1997).

 RGE núm. 3421/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa als Criteris Generals per a la redacció del Pla Territorial
Parcial d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 21 de maig del 1997).

 RGE núm. 3446/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa als Criteris Generals per a la redacció del Pla
Territorial Parcial d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 21 de maig del
1997).

 RGE núm. 3447/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa als Criteris Generals per a la redacció del Pla Territorial
Parcial d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 17 de maig del 1997).

Palma, a 17 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 
D'acord amb el que preveu l'article 170 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta les següents propostes de resolució als
criteris generals per a la redacció del Pla territorial parcial
d'Eivissa i Formentera.

1.- El Consell Insular d'Eivissa i Formentera serà l'òrgan
encarregat d'elaborar el Pla territorial d'Eivissa i Formentera, amb
la participació dels ajuntaments, empresaris, ONG ambientals i
socials i dels professionals ambientals i urbanístics.

2.- El Consell Insular d'Eivissa i Formentera serà l'òrgan
encarregat de gestionar el Pla territorial d'Eivissa i Formentera.

3.- El Pla ha de respectar les exigències de compatibilitat
ambiental i de capacitat de càrrega del model econòmic concordes
a la Cimera sobre la Terra (Río de Janeiro, 1992), posant límits
ecològics a l'expansió turística i residencial.

4.- Ha de permetre tenir un pla específic i diferenciat per
a Formentera, quan és una illa totalment diferent a Eivissa.

5.- El Pla ha de garantir un futur desenvolupament
socioeconòmic compatible amb el medi ambient i identificar i
assegurar els valors culturals, ecològics, socials i econòmics
d'àmbit supramunicipal i insular.

6.- El Pla ha de prohibir les tanques publicitàries a les
zones protegides.

7.- El Pla ha de permetre la possibilitat d'ampliar la
protecció dels illots de ponent i migjorn d'Eivissa i la creació de
reserves marines.

8.- El Pla ha d'implementar i garantir l'execució immediata
dels plans d'ordenació del medi natural, considerant el medi ambient
com una unitat interdependent i global, no com "unitats d'interès
ecològic, paisatgístic o agrològic".

9.- El Pla ha de prioritzar l'estalvi de consum d'aigua, la
seva depuració terciària i el control de la seva qualitat, reserves i
estructures de consums.

10.- El Pla no ha de permetre l'obertura de noves pedreres
i areneres dins zones ANEI. D'acord amb el Pla director sectorial de
pedreres, es prioritzarà el tancament de les ja existents i
progressivament es tancaran les que es trobin actives.

11.- El Pla ha de potenciar l'agricultura i ramaderia locals
i ecològica i protegir el paisatge rural, base del nostre atractiu
turístic.

12.- El Pla ha de permetre l'avaluació d'integració
paisatgística i prohibir noves instal•lacions a indrets costaners o
cims.

13.- El Pla ha d'exigir el soterrament de la xarxa telefònica
i elèctrica a les zones protegides.

14.- El Pla ha de potenciar l'agroramaderia i una capacitat
de càrrega ambiental sostenible (paisatge, aigua, carreteres, residus,
etc.) sobre la urbanització del medi rural per a usos merament
residencials, establint ajuts a la propietat que mantengui el paisatge
i les àrees protegides.

15.- El Pla ha de prohibir la creació de nous nuclis de
població en zones històricament rurals, com és el cas d'un centre
d'innovació tecnològica.

16.- El Pla ha de prohibir la creació d'arees recreatives a
zones protegides o de sòl rústic, que permetin massificar espais fins
ara no invadits.

17.- El Pla ha de limitar l'accés amb vehicles motoritzats
a les àrees protegides.

18.- A més de promoure la declaració de Bé d'interès
cultural dels habitatges rurals, les cases-varador i els fars, el Pla ha
de protegir l'hàbitat pagès (camins, parets, torres, molins...) i
preveure ajuts públics per al seu manteniment.

19.- El Pla ha de contemplar la necessitat de potenciar el
turisme cultural i la desestacionalització i establir criteris ambientals
limitatius per reduir el potencial d'oferta turística.

20.- El Pla ha de prohibir la construcció de nous ports
esportius.
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21.- El Pla ha de contemplar la limitació ambiental i
paisatgística per a la construcció de noves carreteres litorals o
interiors o l'ampliació de les ja existents.

22.- El Pla ha de promoure una política ecològica de
residus.

23.- El Pla ha de promoure el reciclatge empresarial i
ecològic del sector turístic, afavorint una indústria ecològica i la
necessitat d'un pla insular d'ocupació.

24.- El Pla ha de fomentar la participació ciutadana i la
reforma de la CIU i la Comissió del patrimoni i permetre la
participació de tots els partits amb representació al Consell
Insular, com ja passa a la resta de CIU i les ONG ambientals i
socials.

25.- El Pla ha de prohibir la creació de nous camps de
golf.

26.- No es permetrà la creació de parcs d'innovació
tecnològica.

Eivissa 15 de maig del 1997.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

B) 
D'acord amb el que preveu l'article 170 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, presenta les
següents propostes de resolució als criteris generals per a la
redacció del Pla territorial parcial d'Eivissa i Formentera.

1.- El Parlament de les Illes Balears considera que els
criteris del Pla territorial d'Eivissa i Formentera han de recollir
entre les seves especificacions els límits territorials i el grau de
protecció que actualment contempla la Reserva natural de ses
Salines.

2.- El Parlament de les Illes Balears considera que els
criteris del Pla territorial han de reduir, de manera molt important,
el sòl urbanitzable previst en els plantejaments municipals, per tal
d'evitar el creixement caòtic i abusiu que aquests permeten.

3.- El Parlament de les Illes Balears considera que han
d'establir-se mesures eficaces per a la protecció del sòl rústic i
evitar la seva parcel•lació i la utilització com a sòl residencial
complementari del sòl urbanitzable.

4.- El Parlament de les Illes Balears considera que,
donada la manca de recursos hídrics, la sobreexplotació i la
salinització dels aqüífers, i tenint en compte que la dessalació
d'aigua de la mar és insostenible, pels seus costos econòmics,
energètics i ambientals, s'ha de determinar la reutilització de totes
les aigües residuals, una vegada depurades convenientment, i s'ha
de prohibir la construcció de més dessaladores o d'abocar aigües
residuals a la mar.

5.- El Parlament de les Illes Balears considera que s'han
de revisar a la baixa les previsions del POOT i de tots els
planejaments sectorials que permetin continuar amb el creixement
desordenat i amb la destrucció del territori.

6.- El Parlament de les Illes Balears considera que s'ha de
donar una autèntica protecció a les àrees naturals previstes a la
LEN, ja que la protecció de què disposen actualment -producte de
la revisió de la LEN- és completament insuficient i permet que
continuïn degradant-se.

7.- El Parlament de les Illes Balears considera que s'ha
d'abordar el problema dels residus i complir amb les normatives
estatals i europees tendents a reduir, reutilitzar i reciclar. S'ha de
plantejar la creació de plantes de tractament dels residus orgànics i
s'ha de modificar, en aquest sentit, la normativa actualment existent.
Haurà de ser un dels objectius el tancament dels actuals abocadors
"incontrolats" d'Eivissa i de Formentera.

8.- El Parlament de les Illes Balears considera que s'ha de
tenir un tractament específic per a l'illa de Formentera, estudiar totes
les seves característiques diferenciades, tant pel que fa referència al
territori com al model socioeconòmic i turístic, i evitar que, com ha
passat en altres ocasions, es consideri l'illa de Formentera com un
simple apèndix de l'illa d'Eivissa.

9.- El Parlament de les Illes Balears considera que s'ha de
promoure l'estalvi i l'eficiència energètica, la promoció de les
energies renovables, i s'han de prohibir les esteses elèctriques aèries
i promoure el progressiu soterrament de les existents.

10.- El Parlament de les Illes Balears considera que s'han
d'ordenar els usos i l'activitat dels ports de les Pitiüses, a fi de fer
innecessàries les macro-ampliacions i la construcció de més ports.

11.- El Parlament de les Illes Balears considera que s'ha
d'excloure la possibilitat de construir nous camps de golf.

Palma, 16 de maig del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

C) 
D'acord amb el que preveu l'article 170 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista, presenta les següents propostes de resolució als criteris
generals per a la redacció del Pla territorial parcial d'Eivissa i
Formentera.

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 de les Illes Balears constata que els
criteris generals per a la redacció del Pla territorial parcial d'Eivissa
i Formentera són excessivament inconcrets i ambigus i no satisfan
les exigències de la disposició transitòria única de la Llei
d'ordenació territorial, ja que no determinen els objectius territorials
i el marc al qual s'ha d'acomodar el Pla.

3.- En compliment del que disposa la Llei d'ordenació
territorial, el Pla ha d'incloure un diagnòstic territorial, amb especial
referència als recursos naturals, població, planejament vigent i
evolució econòmica, així com els processos històrics, socials,
culturals i econòmics que han conformat la realitat sobre la qual s'ha
d'actuar.
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4.- El Pla preveurà un diagnòstic territorial específic per
a l'illa de Formentera, en base al qual proposarà objectius i
estratègies pròpies i específiques.

5.- El Pla ha de comptar amb l'estudi de les possibilitats
de desenvolupament socioeconòmic amb determinació d'objectius,
atenent especialment al problema de l'estacionalitat.

6.- El Pla ha de definir els sòls d'ús agrícola o forestal
d'especial interès que han de conservar-se i proposar mesures de
preservació.

7.- El Pla preveurà l'ampliació i garantirà la seguretat del
port d'Eivissa, descartant qualsevol construcció d'un nou port
industrial o comercial. Així mateix, establirà les infraestructures
necessàries per a la doble via marítima, per a l'evacuació
d'emergència entre Formentera i La Canal.

8.- El Pla analitzarà la situació actual del port de Sant
Antoni de Portmany, i proposarà la solució més adient per al futur.

9.- El Pla tendrà com un dels objectes principals la
reducció de l'excés de sòl urbanitzable.

10.- El Pla replantejarà els objectius i estratègies, així
com les magnituds, de creixement en places turístiques i
residencials que permet el POOT.

11.- El Pla revisarà el Pla sectorial de residus sòlids
urbans i inclourà, com a sistemes de gestió preferent, la selecció
en origen i el reciclatge.

12.- No poden ser criteris per a l'elaboració del Pla el
compliment de plans sectorials no aprovats, com el de carreteres
o el de pedreres.

13.- El Pla proposarà la solució a la connexió elèctrica
entre Eivissa i Mallorca que suposi un menor impacte ambiental.

14.- El Pla estudiarà i preveurà en el seu cas la
reubicació de la descàrrega i emmagatzemament de combustibles.

15.- El Pla analitzarà i proposarà la solució per a l'accés
a l'aeroport i el desviament de la carretera de Cala Llonga que
permeti suprimir la travessera de Jesús.

16.- Es regularà la tipologia dels elements annexos a les
carreteres i es promourà l'acabament de les obres mitjançant la
restitució de la paret seca i la vegetació. S'eliminarà la publicitat
de tota la xarxa viària i es proporcionaran sistemes de
senyalització que s'integrin en la tipologia de l'entorn.

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

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

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

20.- El Pla inclourà les mesures i el finançament
corresponents per tal de rehabilitar ambientalment i
paisatgísticament els sòls afectats per abocadors incontrolats.

21.- El Pla preveurà la redacció d'un Pla d'ordenació del
medi natural per a l'Àrea natural d'especial interès d'Es Amunts i
n'establirà els criteris i el pressupost per a la redacció i gestió.

22.- El Pla establirà el finançament necessari per a
l'adequada gestió de la Reserva natural de ses Salines, en
compliment de la Llei 26/1995, de 31 de juliol.

23.- 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.

24.- El Consell Insular d'Eivissa i Formentera serà l'òrgan
de gestió del Pla territorial d'Eiviss i Formentera, i establirà la forma
de participació dels ajuntaments i organitzacions socials.

25.- A l'empara de la disposició transitòria única, el
Parlament acorda que l'elaboració del Pla territorial d'Eivissa i
Formentera la realitzi el propi Consell d'Eivissa i Formentera, al
qual transferirà el Govern la dotació econòmica corresponent.

Palma, 16 de maig del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

D) 
D'acord amb el que preveu l'article 170 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM presenta les següents propostes de resolució als
criteris generals per a la redacció del Pla territorial parcial d'Eivissa
i Formentera.

1. Després del Criteri 2, creació d'un nou criteri amb el
títol "Formentera", el text del qual seria: "A l'hora de determinar les
mesures i actuacions en qualsevol àrea, es tendrà en compte en tot
moment les característiques diferenciades de l'illa de Formentera i,
en conseqüència, es buscaran les solucions més adients a la seva
realitat específica".

2. Criteri 3.- Afegir com a penúltim punt: "S'augmentarà
la parcel•la mínima edificable en les àrees naturals d'especial
interès, així com a les àrees d'interès paisatgístic, s'incrementarà la
superfície de les zones incloses dins les esmentades categories".

Substituir la frase "Per la seva importància estudiarà en
particular la protecció de ses Salines" pel text següent: "El PTP
contemplarà una figura de protecció de ses Salines que en cap cas
suposarà una disminució de la superfície afectada per la ZEPA i la
Llei de Reserva Natural de ses Salines vigent, així com tampoc una
disminució de les garanties jurídiques de protecció de l'esmentada
Llei de Reserva Natural".

Afegir el següent punt: "El PTP contemplarà la prohibició
de construcció a partir d'una determinada cota, així com de la
prohibició de la construcció als cims dels puigs".
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3. Criteri 4.- Afegir al final: "Contemplarà amb especial
atenció tot l'espai litoral de les Pitiüses i les mesures de
preservació dels seus ecosistemes. Recollirà plans de protecció als
sistemes dunars".

4. Després del Criteri 7, creació d'un nou criteri amb el
títol "De la flora i fauna marina", el text del qual seria el següent:
"S'estudiaran les mesures més adients de protecció de la flora i
fauna marina. Com a mesura destacada en aquest aspecte el PTP
contemplarà la creació d'una xarxa de reserves marines al llarg de
tot el litoral de les Pitiüses".

5. Criteri 6.- Afegir al final: "S'establiran campanyes de
coneixement i sensibilització dels ciutadans envers les espècies
vegetals amenaçades".

6. Criteri 7.- Afegir al final: "S'establiran campanyes de
coneixement i sensibilització dels ciutadans envers les espècies
animals amenaçades".

7. Criteri 8.- Després de la primera frase, afegir:
"S'estudiarà l'estat de les xarxes de distribució d'aigua potable, així
com les obres necessàries per reduir l'actual percentatge de
pèrdues al llarg d'aquestes".

Afegir al final: "S'estudiaran les zones de major risc en
cas de pluges torrencials i es determinaran les obres i
infraestructures necessàries per evitar inundacions i avingudes
d'aigua, prohibint les edificacions en les zones inundables dels
torrents".

8. Criteri 9.- Després de la primera frase, afegir a la
primera frase: "Es prohibirà l'obertura de noves explotacions en
àrees naturals d'especial interès".

Afegir, com a penúltima frase, la següent: "El PTP
establirà la creació d'una borsa i d'una planta de reciclatge
d'escombraries".

Afegir, com a punt final: "El PTP estudiarà l'impacte
negatiu de les pedreres actualment obertes en la qualitat de vida de
la població circumdant, així com les mesures per pal•liar al màxim
l'esmentat impacte.

9. Criteri 11.- Afegir al final les dues frases següents:
"S'estudiarà l'actual disposició i repartiment de recursos humans
i materials en la lluita contra els incendis i s'establiran les millores
adients. Es determinaran mesures de foment i formació del
voluntariat contra els incendis forestals, així com de foment
d'associacions de defensa forestal".

10. Criteri 13.- Afegir: "Establirà pautes pel que fa a la
tipologia dels habitatges".

11. Criteri 17.- Afegir al final: "Es durà a terme un cens
complet de les cases pageses de les Pitiüses i en determinarà
mesures per procurar la seva conservació, així com per evitar-ne
la seva alteració".

12. Criteri 18.- Afegir al final: "Es determinaran mesures
de potenciació de la investigació arqueològica a les Pitiüses".

13. Criteri 21.- Eliminar la part següent de l'última frase:
"...establint limitacions i pautes de desenvolupament urbà". Afegir
el punt següent: "El PTP establirà la prohibició de crear nous nuclis
urbans, així com el creixement d'aquells assentats dins àrees
d'especial valor ecològic, i imposarà limitacions al creixement de la
resta, mitjançant una delimitació restrictiva del sòl urbà que admeti
com a únics supòsits de desenvolupament els derivats de l'evolució
natural de la població o possibles dèficits d'habitatge en la zona".

14. Criteri 22.- Afegir: "El PTP establirà la prohibició de
creació de nous nuclis urbans, i imposarà limitacions al creixement
de la resta, mitjançant una delimitació restrictiva del sòl urbà que
admeti com a únics supòsits de desenvolupament els derivats de
l'evolució natural de la població o possibles dèficits d'habitatge en
la zona".

15. Criteri 23.- Afegir: "Es contemplarà amb especial
atenció mesures de rehabilitació dels barris de La Marina, Sa Penya
i Dalt Vila a la ciutat d'Eivissa, i es determinaran mesures de
potenciament de la política de restauració d'habitatges a les
esmentades zones".

16. Criteri 25.- Substituir l'actual text pel següent: "El PTP
assumirà l'objectiu de reduir l'actual nombre de places turístiques
existents a les Pitiüses, tot substituint-lo per un creixement
qualitatiu de l'oferta. S'abordarà la reforma del POOT d'Eivisa i
Formentera, a fi que incorpori els següents punts: desclassificació
del gran volum de sòl urbanitzable no executat existent a les zones
turístiques de les Pitiüses, amb especial atenció a aquells terrenys el
termini d'execució dels quals hagi caducat; criteris restrictius i de
control per a noves modalitats turístiques, com ara la multipropietat
o el "tot inclòs"; mesures per aturar el desenvolupament de l'oferta
dels anomenats "habitatges vacacionals" i regulació restrictiva dels
existents; eliminació de l'obligatorietat de piscina en apartaments de
nova creació; mesures per incentivar el turisme cultural i ecològic.
Així mateix, el PTP establirà mesures per a la millora i control de
la qualitat de l'oferta complementària".

17. Criteri 28.- Afegir: "El PTP contemplarà les
necessitats de millora en les condicions de seguretat del port
d'Eivissa, i descartarà qualsevol tipus d'ampliació".

18. Criteri 29.- Afegir: "El PTP introduirà mesures de
limitació de fondeig al llarg del litoral pitiús".

19. Criteri 30.- Substituir la primera frase per la següent:
"El PTP contemplarà la reforma del Pla Director de ports esportius,
en el sentit de limitar la possibilitat de creixement a un nou port a
la zona de ses Variades, al municipi de Sant Antoni. Pel que fa als
ports esportius existents, només es permetran aquelles obres que no
impliquin una ampliació d'aquests".

20. Criteri 31.- Substituir l'actual text pel següent: "En
matèria de carreteres el PTP imposarà criteris ambientals i
descartarà les següents obres: creació d'una via ràpida entre Eivissa
i l'aeroport; ampliació de la carretera Sant Rafel-Santa Eulària;
desdoblament de la segona ronda d'Eivissa. Així mateix,
s'estudiaran les zones més adients per a la construcció de carrils-
bici".
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21. Després del Criteri 33, i dins del capítol de la xarxa
viària, creació d'un nou criteri amb el text següent: "S'estudiarà
l'estat actual del transport públic d'autobusos de línia regular a les
Pitiüses, tant des d'un punt de vista quantitatiu com qualitatiu i
se'n determinaran les necessitats de millora en tots els aspectes:
augments de freqüències i itineraris, horaris, modernització de
vehicles, etcètera".

22. Criteri 34.- Abans de l'última frase, afegir el punt
següent: "El PTP contemplarà una catalogació de camins de
domini públic de les Pitiüses, així com mesures per a la protecció
del seu dret de pas".

23. Criteri 36.- Afegir la frase següent: "En cap cas, la
ubicació d'un parc d'innovació tecnològica comportarà més
desenvolupament urbanístic que el derivat de les instal•lacions
estrictament necessàries per al funcionament del parc".

24. Criteri 37.- Substituir l'actual text pel següent: "El
PTP establirà mesures de foment de les energies renovables i no
contaminants, especialment de la solar i l'eòlica, així com mesures
d'estalvi i optimització del consum energètic".

25. Criteri 38.- Substituir l'actual text pel següent:
"Prohibirà la instal•lació de noves esteses aèries a les zones
protegides i establirà un pla per al progressiu soterrament de les ja
existents".

26. Criteri 40.- Substituir l'actual text pel següent: "El
PTP contemplarà una revisió del PDS de residus d'Eivissa en el
sentit de situar la recollida selectiva i el reciclatge com a principal
solució per als residus sòlids urbans. Es contemplarà una gestió
dels residus especials a fi de procurar el seu reciclatge. Així
mateix, el PTP contemplarà el mètode d'autoclau com a solució
per als residus sanitaris i en prohibirà la incineració. En el cas de
Formentera, es buscarà la solució més adient per a l'abocador del
Cap de Barbaria i es contemplarà la recollida selectiva com a
principal solució per a la gestió dels residus urbans".

27. Criteri 41.- Afegir al final: "...i que afavoreixin
l'aparició d'indústries i activitats de reciclatge dels residus".

28. Criteri 43.- Afegir el text següent: "El PTP
contemplarà mesures per a la integració laboral i social dels
discapacitats físics i psíquics. Es determinaran mesures per a
l'eliminació de les barreres arquitectòniques".

29. Criteri 44.- Afegir al final dels punts següents: "El
PTP contemplarà totes les necessitats dels nous recursos humans
i materials per a la correcta implantació i desenvolupament de la
LOGSE a les Pitiüses. Es determinaran mesures per afavorir una
adequada presència de tota la realitat lingüística, cultural,
històrica, ambiental, etcètera de les Pitiüses i del conjunt de les
Balears dins dels programes educatius".

30. Criteri 45.- Afegir: "El PTP contemplarà la
necessitat de creació de casals per a joves".

31. Criteri 47.- Afegir: "Es prohibirà l'obertura de noves
grans superfícies".

32. Criteri 51.- Afegir els punts següents: "S'establiran
mesures de potenciació de l'agricultura i ramaderia ecològiques.
S'estudiarà l'afavoriment del cultiu de productes autòctons i de la
cria d'espècies avícoles i ramaderes pròpies. Es contemplaran
incentius per a la introducció de sistemes d'estalvi d'aigua en els
cultius".

33. Criteri 52.- Afegir al final: "S'estudiaran mesures per
a procurar el progressiu trasllat de magatzems i instal•lacions
industrials ubicats en zones de fort impacte visual -especialment,
voreres de carreteres- als polígons industrials i comercials".

34. Criteri 63.- Substituir l'actual text pel següent: "El PTP
serà redactat pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera, en
col•laboració amb els diferents ajuntaments de les Pitiüses i amb
participació dels col•lectius polítics, socials i econòmics de les
Pitiüses. El cost de la seva redacció serà assumit pel Govern balear".

35. El PTP declararà ses Salines d'Eivissa i Formentera
Parc Natural d'acord amb la Llei 4/1989 de flora i fauna silvestre.

Palma, 16 de maig del 1997.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

E) 
D'acord amb el que preveu l'article 170 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent proposta de resolució als criteris
generals per a la redacció del Pla territorial parcial d'Eivissa i
Formentera.

1.- "El Parlament de les Illes Balears constata que els
criteris per a la redacció del Pla territorial parcial d'Eivissa i
Formentera són els més adients tant pel que fa al desenvolupament
i ordenació de l'esmentada zona com al respecte del medi natural."

2.- El criteri núm. 3, al seu darrer apartat, quedarà redactat
tal com segueix: "Les Salines d'Eivissa i Formentera seran objecte
d'especial preservació amb la seva declaració com a Parc Natural
segons allò que disposa la Llei 4/1989 de conservació de la flora i
fauna silvestres."

3.- El criteri núm 28 quedarà redactat tal com segueix:
"Regularà les activitats industrials i de serveis en l'àmbit dels ports
d'Eivissa, Sant Antoni de Portmany i Formentera establint les
determinacions del planejament urbanístic i compatibilitzant d'una
part la integració paisatgística i, de l'altra, els usos de l'entorn
portuari amb l'urbà afavorint-ne així la relació."

Palma, 15 de maig del 1997.
La Portaveu:
Maria Salom i Coll
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3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3391/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a debat de l'informe del Tribunal de Comptes relatiu al
resultat de la fiscalització del Compte General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de l'any 1993. (Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3392/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa al Debat de l'Informe del Tribunal de Comptes relatiu
al resultat de la fiscalització del Compte General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de l'any 1993. (Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de 14 de maig del 1997).

 RGE núm. 3393/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa al Debat de l'Informe del
Tribunal de Comptes relatiu al resultat de la fiscalització del
Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de
l'any 1993. (Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 14 de
maig del 1997).

 RGE núm. 3394/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Debat de l'Informe del Tribunal de Comptes relatiu al
resultat de la fiscalització del Compte General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de l'any 1993. (Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de 14 de maig del 1997).

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

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 de l'Informe del Tribunal de Comptes
relatiu al resultat de la fiscalització del Compte General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 1993.

El Parlament de les Illes Balears:

1.- Constata l'existència d'irregularitats i de males
pràctiques comptables en la fiscalització del Tribunal de Comptes
del Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de l'any 1993 que s'aseenyalen a l'informe d'aquest
Tribunal, i en particular:

- La no aplicació del Pla General de Comptabilitat
Pública.

- La manca de cobertura financera de les ampliacions de
crèdit.

- La mala comptabilització dels drets reconeguts per
endeutament, quan s'autoritzen i no quan es disposen.

- L'incompliment de la LOFCA en el sentit de no
garantir que les operacions d'endeutament serveixen per finançar
exclusivament despeses d'inversió.

- No comptabilitzar com a compromís de despesa
d'exercicis futurs, les càrregues financeres de l'endeutament.

2.- Es constata que en la contractació administrativa no
sempre s'ha garantit la selecció objectiva del contractista més idonis
per als interessos públics.

3.- Constata l'existència d'endarreriments injustificats en
l'execució de contractes d'obres de la Comunitat, sense que aquesta
hagi utilitzat els mecanismes legals al seu abast per tal de refer els
perjudicis d'aquestes demores al servei públic.

4.- La mancança de valoració econòmica de la major part
de l'immobilitzat material de la Comunitat Autònoma.

5.- La manca de rigor comptable en no figurar en el
compte de tresoreria determinats comptes retringits.

6.- Incompliments de fiscalització prèvia en matèria de
nòmines i avals.

7.- Constata que l'empresa "Foment Industrial SA" es
troba en una situació d'il•legalitat i hauria de ser dissolta, segons la
legislació vigent.

8.- Insta el Govern de la Comunitat Autònoma a prendre
les mesures administratives escaients per tal d'evitar aquestes males
pràctiques comptables i de gestió en els exercicis futurs i, en
particular a:

- Aplicar el Pla General de Comptabilitat Pública.

- Valoració econòmica de l'immobilitzat material de la
Comunitat Autònoma.

- Comptabilitzar en el compte de tresoreria tots els
comptes que siguin operatius o disposin de fons.

- Garantir la cobertura financera de les modificacions de
crèdit inicials, especialment les derivades de les incorporacions
d'exercicis anteriors.

- Comptabilitzar correctament els drets reconeguts per
endeutament, en el moment en què es disposen i no quan
s'autoritzen.

- Efectuar només les operacions d'endeutament que
estiguin vigents i correctament autoritzades.

- Garantir que l'endeutament és utilitzat exclusivament per
a finançar projectes d'inversió.

- Comptabilitzar correctament les despeses per interessos
del deute com a compromisos de despeses d'exercicis futurs,
assegurant el compliment dels límits d'endeutament d'exercicis
futurs autoritzats pel Parlament.

- Garantir en tots els contractes administratius que la
selecció del contractista es realitzi atenent a la idoneïtat d'aquest i
que prevalgui per damunt de tot la defensa dels interessos públics.

- Tenir esment en l'estricte compliment dels terminis dels
contractes d'obres o, si n'és el cas, imposar les penalitats als
responsables, segons el que es preveu en la legislació vigent.

- Reconduir de manera urgent la política de l'empresa
"Foment Industrial SA" o procedir a la seva immediata dissolució.

Palma, a 14 de maig del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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B) 
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, 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 de l'Informe del Tribunal de Comptes
relatiu al resultat de la fiscalització del Compte General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 1993.

1.- El Parlament de les Illes Balears constata que el
Tribunal de Comptes ha advertit diverses irregularitats o
anomalies en el compte general de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears del 1993 i insta el Govern a corregir-los en el futur,
especialment pel que fa a:

a) Manca una adequada comptabilitat de les despeses
finançades amb operacions de crèdit, el que impedeix apreciar la
correcta aplicació de les disposicions de crèdit a despeses
d'inversió.

b) El 46% dels contractes fiscalitzats s'adjudicà
mitjançant el sistema de concurs sense garantir la selecció
objectiva dels contractistes més idonis pels interessos públics.

c) En el 37% dels contractes s'han produït retards sense
que s'hagin justificat les causes ni imposant als contractistes les
penalitzacions establertes a la normativa.

d) Manca justificació de l'aplicació correcta de les
subvencions concedides a particulars.

e) Manca informació de les participacions de capital
d'empreses públiques en altres empreses.

2.- El Parlament de les Illes Balears reprova la gestió
econòmica del Govern que tancà l'exercici 1993 amb un dèficit
total de 5.821 milions.

Palma, a 14 de maig del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 de l'Informe del
Tribunal de Comptes relatiu al resultat de la fiscalització del
Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de
l'any 1993.

1.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la no
constitució de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Autònoma i el retard en la fiscalització dels Comptes de la
Comunitat.

2.- El Parlament de les Illes Balears considera
extraordinàriament greus i mereixedors de la reprovació política,
sense paliatius, de la gestió de govern en matèria de contractació,
els fets recollits als punts 9 i 10 de l'apartat VI.1.2:

a) la no garantia de la selecció objectiva dels
contractistes més idonis per als interessos públics en el 46% dels
contractes adjudicats pel sistema de concurs examinats pel
Tribunal.

b) l'existència de retards injustificats, en el 37% dels
contractes examinats, sense que estiguin emparades en la
concessió de les necessàries pròrrogues o suspensions i sense que
s'hagin imposat als contractistes les "penalitats" per demora
establertes a la normativa.

3.- El Parlament de les Illes Balears considera igualment
greu i reprovable la manca de rigor que revela el Tribunal sobre el
bon ús i les garanties que han d'acompanyar l'activitat de Foment
d'empreses privades duita a terme pel Govern de la Comunitat.

4.- El Parlament de les Illes Balears lamenta que una
vegada més, el Tribunal de Comptes no hagi pogut complir un dels
seus objectius: "conèixer i analitzar objectivament el grau
d'eficiència i economia en la gestió dels serveis públics, així com la
consecució dels objectius programats".

5.- El Parlament de les Illes Balears insta a implementar
un Pla General de Comptabilitat Pública que permeti dur endavant
un sistema integrat de comptabilitat patrimonial i pressupostària.

6.- El Parlament de les Illes Balears lamenta, i insta a
corregir les deficiències exposades pel Tribunal de Comptes als
punts 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de l'apartat VI.1.2.

Palma, a 14 de maig del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 de l'Informe del Tribunal de Comptes relatiu al resultat de
la fiscalització del Compte General de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears de l'any 1993.

"El Parlament de les Illes Balears es dona per assabentat
del contingut de l'informe del Tribunal de Comptes sobre el Compte
General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
corresponent a l'exercici 1993 i insta al Govern Balear a atendre, en
la mesura de les seves possibilitats, les recomanacions que es
contenen a l'esmentat informe".

Palma, a 14 de maig del 1997.
La portaveu
Maria Salom i Coll.
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Ordre de Publicació

 RGE núms. 3408/97 i 3415/97, del Grup Parlamentari
Popular, relatives al debat del Pla Integral d'Atenció a la Infància
i a l'Adolescència en risc (1996-1999). (Mesa de la Comissió
d'Assumptes Socials de 15 de maig del 1997).

 RGE núm. 3412/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa al debat del Pla Integral
d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència en risc (1996-1999).
(Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials de 15 de maig del 1997).

 RGE núm. 3413/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
al debat del Pla Integral d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència
en risc (1996-1999). (Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials de
15 de maig del 1997).

 RGE núm. 3414/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa al debat del Pla Integral d'Atenció a la Infància i a
l'Adolescència en risc (1996-1999). (Mesa de la Comissió
d'Assumptes Socials de 15 de maig del 1997).

 RGE núm. 3416/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al debat del Pla Integral d'Atenció a la Infància i a
l'Adolescència en risc (1996-1999). (Mesa de la Comissió
d'Assumptes Socials de 15 de maig del 1997).

Palma, a 15 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

E) 
D'acord amb el que preveu l'article 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les següents propostes de
resolucions derivades del debat del Pla integral del Menor:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma:

1.- Proposta general, substituir a tot el Pla "la
Conselleria de Funció Pública i Interior i de la Direcció General
d'Interior" per "la Conselleria i la Direcció General que tengui
competències en matèria de Menors".

2.- Proposta general, substituir a tot el Pla "l'Inserso"
per "l'Ibas".

3.- Suprimir al P2.1 del Catàleg de Programes, des de
"Seria aconsellable..." fins "... i Acció Social".

4.- Suprimir al P2.3 del Catàleg de Programes, des de
"Professionals,..." fins a "... d'Atenció Social Primària".

5.- Suprimir al P2.5 del Catàleg de Programes les
paraules "ritualitzades" i "llegir-los la cartilla".

6.- Suprimir al P4.2 del Catàleg de Programes des de
"Amb vista a..." fins a "necessitat a curt termini".

7.- Suprimir al P4.5 del Catàleg de Programes des de
"Promulgació de la llei..." fins a "...del reglament corresponent"
i substituir per "Coordinar amb les ONG, per tal de crear un
voluntariat especialitzat".

8.- Suprimir al P5.2 del Catàleg de Programes des de "Els
centres..." a "...carència de recursos".

9.- Al P12.9 sobre Coordinació i Articulacions, allà on
diu: "Serveis sanitaris (pediatria i ginecologia)"; afegir: "i salut
mental."

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a quantificar el Pla."

"El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament i aprova el Pla Integral d'atenció a la infància i a
l'adolescència en risc (1996-1999)."

Palma, 15 de maig del 1997.
La Portaveu:
Maria Salom i Coll.

F) 
D'acord amb el que preveu l'article 170 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta les següents propostes
de resolució a la  proposta de Pla integral d'atenció a la infància i
l'adolescència en risc, presentat pel Govern de les Illes Balears.

1.- El Parlament de les Illes Balears considera que el Pla
Integral presentat no perfila l'escenari futur que es vol dissenyar pel
que fa a la infància i adolescència en risc, ni defineix els objectius
estratègics i els plantejaments generals del model d'actuacions..

2.- El Parlament de les Illes Balears considera que el Pla
Integral d'atenció a la infància i adolescència en risc és prioritari per
quan presenta programes d'actuació per incidir en necessitats
urgents de la nostra societat. Això no obstant, la seva existència fa
més necessari un pla integral de la infància i l'adolescència.

3.- El Parlament de les Illes Balears constata que el Pla
Integral presentat pel Govern no és acompanyat ni per proposta de
finançament de cadascun dels 37 programes prevists, ni per fixació
de l'ordre de posada en funcionament dels programes, ni per
calendari. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears aprova
la remissió del Pla al Govern de la CAIB i l'insta a presentar-lo amb
l'adequada concreció pressupostària, calendari i priorització.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAIB, en el marc de les propostes de desenvolupament normatiu,
que presenti el calendari del desenvolupament normatiu i legislatiu
que es pretén realitzar paral•lelament al termini de realització del
Pla integral.

5.- El Parlament de les Illes Balears constata la
contradicció que les polítiques d'infància i adolescència siguin
realitzades des de la Conselleria de Funció Pública i Interior, i insta
el Govern a la creació de la Conselleria de Benestar Social per
assumir, entre d'altres, aquestes responsabilitats de govern.

6.- El Parlament de les Illes Balears, per assegurar la
correcta aplicació dels programes prevists en el Pla Integral i la
necessària labor de seguiment i avaluació, insta el Govern balear a
la creació  d'un equip d'inspecció per al compliment d'aquestes
funcions.



2826 BOPIB núm.104 - 23 de maig del 1997

7.- El Parlament de les Illes Balears, constatant que el
Pla no preveu les prestacions no tècniques, insta el Govern balear
que procedeixi a la seva definició i inclusió en el Pla Integral.

8.- El Parlament de les Illes Balears, atès que molts
d'ajuntaments de les Illes Balears no disposen dels recursos
humans i materials per a la realització de funcions previstes en
alguns programes que configuren el Pla integral, insta el Govern
balear que defineixi la responsabilitat subsidiària dels consells
insulars o el propi Govern per a l'execució d'aquests programes.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a incloure dins el Pla Integral la tasca d'unificació dels
registres i bancs de dades per al millor seguiment de les actuacions
individualitzades.

10.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta
d'acord amb la conclusió del Pla que afirma, respecte als recursos
humans per fer possible l'efectivitat de les mesures previstes: "Si
es podria parlar en tot cas, de falta de personal suficient per a fer
front al volum de treball que es genera en aquestes unitats (UTS).
Això pot estar conduint a una baixa eficàcia dels serveis
generals..." i, en conseqüència, insta el Govern balear a impulsar
una política de foment d'aquests serveis de prevenció i abordatge
precoç de les situacions de risc i desemparament.

11.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta
d'acord i preocupat amb la conclusió del Pla que indica: "No hi ha
serveis de tractament especialitzats ni places per a menors amb
problemàtiques greus (deficiències físiques i psíquiques,
comportaments disocials, etcètera). De la mateixa manera es posa
de manifest la manca de recursos de suport a altres mesures de
protecció: educadors de carrer, serveis terapèutics i de tractament
familiar, etcètera" i, en conseqüència, insta el Govern balear a
impulsar una política de suficiència de recursos per corregir
l'actual situació plantejada en el Pla.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el contingut i la forma del Programa 2.: "Programa de
protecció jurídica preventiva dels nins i de joves en risc de
desemparament que viuen amb la família" per corregir el
llenguatge de signe repressiu i autoritari que presenta.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retirar el Programa 5 i refer-lo amb la concreció necessària.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incloure, en el Programa 7, els mecanismes necessaris per
assegurar la corresponsabilitat del Servei de Protecció de Menors
amb els Serveis d'Atenció Primària.

Palma, 15 de maig del 1997.
El Portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

G) 
D'acord amb el que preveu l'article 170 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta les següents propostes de resolució a
la proposta de Pla integral d'atenció a la infància i l'adolescència
en risc, presentat pel Govern de les Illes Balears.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a fer una quantificació del Pla i a la
dotació econòmica anual corresponent.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar una memòria anual d'aquest
pla al Parlament.

Palma. 15 de maig del 1997.
La Diputada:
Joana Aina Vidal i Burguera.
El Portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

H) 
D'acord amb el que preveu l'article 170 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM presenta les següents propostes de resolució a la
proposta de Pla integral d'atenció a la infància i l'adolescència en
risc, presentat pel Govern de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
la Comunitat Autònoma per tal que en el termini màxim de tres
mesos presenti una revisió de l'actual Pla Integral d'atenció a la
infància i l'adolescència en risc amb les següents incorporacions:

a) Adequació als continguts previstos per la Llei de
protecció integral del menor de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears-Estatut del Menor.

b) Terminis d'execució del Pla en la seva globalitat.

c) Dotació pressupostària.

d) Indicadors d'avaluació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que garanteixi la posada en funcionament del
Pla Integral d'atenció a la infància i l'adolescència en risc no
implicarà una reducció dels recursos humans actualment dedicats a
la implementació dels programes que s'hi ressenyen. Al mateix
temps, exercirà funcions de control en aquest sentit cap a les altres
institucions implicades.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a potenciar i crear programes dirigits a
"educadors de carrer" per detectar possible maltractament infantil.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a realitzar una priorització dels programes
que estan recollits en el Pla Integral d'atenció a la infància per tal de
facilitar informació complementària a les administracions que
executen aquests programes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a crear una comissió de seguiment per tal
d'avaluar els programes i analitzar el grau de compromís de cada
administració en la seva execució. La comissió estarà formada per
representants de la Conselleria de la Funció Pública i Interior,
consells insulars, mancomunitats i ajuntaments.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a potenciar programes de prevenció dirigits
a menors en situació de risc d'exclusió social de tal manera que
s'asseguri la coordinació entre les conselleries de Sanitat i Consum,
Educació, Cultura i Esports i Funció Pública i Interior.

Palma, 15 de maig del 1997.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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I) 
D'acord amb el que preveu l'article 172 del Reglament

de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista presenta les
següents propostes de resolució, com a conseqüència del debat del
PAIR 96-99.

1.- El Parlament de les Illes Balears lamenta el retard en
la remissió del PAIR 96-99.

2.- El Parlament de les Illes Balears considera el PAIR
96-99 revisable per la seva indefinició i manca de concreció i
hauria de ser modificat en el sentit de:

a) actualització de dades.
b) quantificació dels programes existents especificant

recursos necessaris.
c) remetre un pla de finançament.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar tot tipus d'accions que afavoreixen l'atenció als menors
en situació de risc.

4.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern
la determinació del nivell d'articulació competencial establint un
circuit integral de protecció als menors i adolescents.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
tramitació anual d'una memòria i avaluació dels resultats de totes
accions duites a terme per a la seva discussió.

6.- El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern
el desenvolupament normatiu legal adient, tot i establint clarament
els nivells competencials de la Comunitat Autònoma, els consells
insulars i els ajuntaments.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dirigir-se als consells insulars i ajuntaments a fi i efecte d'arribar
a nivells de coordinació competencial una vegada establerta
l'anàlisi d'actuacions per part d'aquells.

8.- El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat d'incentivar i incrementar els programes d'educació
prosocial que vagin referits a la prevenció, i a tal efecte sol•licita
al Govern de la Comunitat Autònoma un increment progressiu en
els pressupostos anuals.

9.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern
la unificació en una àrea de totes les actuacions relatives a
l'atenció dels infants i adolescents.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
la derogació del Decret de creació de l'oficina de defensa del
menor.

Palma, 15 de maig del 1997.
El Portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3429/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 1713/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
esportiva. (Mesa de 21 de maig del 1997).

Palma, a 21 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. 1713/97
relativa a política esportiva, la següent Moció:

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a:

1.- Que, previ estudi de les necessitats plantejades per les
diferents federacions esportives, es prenguin les mesures oportunes
per a cobrir, amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, les despeses ocasionades pels desplaçaments
interinsulars d'esportistes de les Balears, a competicions de caràcter
oficial.

2.- Que els plans d'entrenament de les Escoles Superiors
Esportives del Govern Balear, siguin supervisats i assessorats per
metges amb títol d¡especialista en medicina esportiva, que faran un
seguiment de l'evolució dels alumnes.

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

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3374/97, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a empreses de treball temporal. (Mesa de 21 de
maig del 1997).

 RGE núm. 3375/97, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a treball submergit. (Mesa de 21 de maig del 1997).

 RGE núm. 3376/97, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a estudis sobre economia submergida. (Mesa de 21
de maig del 1997).
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 RGE núm. 3377/97, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a pla reindustrialització. (Mesa de 21 de maig del
1997).

 RGE núm. 3399/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació de
l'estació de transferències de Manacor. (Mesa de 21 de maig del
1997).

 RGE núm. 3431/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients sancionadors
amb ordre de tancament a establiments turístics de les nostres illes.
(Mesa de 21 de maig del 1997).

 RGE núm. 3432/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a plàtans de la carretera C-
731. (Mesa de 21 de maig del 1997).

 RGE núm. 3433/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a quioscs al moll de ribera
de Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 21 de maig del 1997).

 RGE núm. 3434/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a ronda nord del municipi
de Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 21 de maig del 1997).

Palma, a 21 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Des de l'autorització de les Empreses de Treball
Temporal el juny del 1994, quin percentatge de quota de mercat
tenen aquestes empreses?

Quina és la classificació d'aquestes empreses que operen
a la CAIB per nombre de contractes formalitzats?

Del total de contractacions realitzades per aquestes
empreses, quina és la seva distribució per modalitats de
contractes? 

Palma, a 13 de maig del 1997.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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 escrita.

Quines mesures preveu la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria per lluitar contra la preocupant proporció del
treball submergit a determinades zones de la nostra Comunitat,
com és el cas de la pell i el calçat a la comarca d'Inca? 

Palma, a 13 de maig del 1997.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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 escrita.

Ha realitzat l'Executiu del Govern Balear en els darrers
cinc anys informes o estudis que permetin conèixer la situació i
incidència de l'economia submergida a la CAIB i, especialment, pel
que fa a la comarca d'Inca, en els sectors de la pell i el calçat? En
cas afirmatiu, especificar data i adjuntar resultats.

Palma, a 13 de maig del 1997.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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 escrita.

En quina situació està la redacció d'un nou Pla de
Reindustrialització de les Illes Balears, donat que el darrer
corresponia a l'etapa 1993-1999?

En cas que s'estigui redactant, quins criteris s'estan seguint
per la seva redacció? 

Palma, a 13 de maig del 1997.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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.

Per quan té previst el Govern aprovar l'anunciada
modificació del Pla Director Sectorial de Residus Sòlids Urbans de
l'illa de Mallorca?

Té previst el Govern, dins l'anunciada modificació del Pla
Director Sectorial de Residus Sòlids Urbans de Mallorca, modificar
la ubicació de l'estació de transferències de Manacor? 

Palma, a 15 de maig del 1997.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.
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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.

Segons consta a una resposta donada al Ple de la Cambra
autonòmica el dia 6 de maig del 1997, el Conseller de Turisme va
anunciar que durant l'any 96 s'obririene 28 expedients
sancionadors amb ordre de tancament a establiments turístics de
les nostres illes dels quals 19 estan tancats, 7 amb els expedients
als jutjats pendents de resolució judicial i dos d'ells durant el
tràmit s'han legalitzat.

Quins han estat els 19 establiments tancats, indicant el
nom de l'establiment, el municipi i la data de l'ordre de tancament?

Quins han estat els 7 establiments sobre els quals la
Conselleria ha hagut de remetre els expedients als jutjats per no
complir l'ordre de tancament, indicant el nom de l'establiment, el
municipi i la dat en que el Govern ha entrat els expedients als
jutjats?

Quins han estat els dos establiments que han regularitzat
la seva situació, indicant el nom de l'establiment i el municipi? 

Palma, a 14 de maig del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A la carretera C-731, a l'entrada de Sant Antoni de
Portmany, últimament s'ha sembrat una mena d'arbres "plàtans",
alguns d'ells per reposar els que s'havien mort i alguns de nova
planta.

Quin ha estat el cost d'aquests arbres?

Quin ha estat el cost de la seva plantació? 

Palma, a 14 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 escrita.

Damunt el moll de ribera de Sant Antoni de Portmany
hi ha dos quioscs de venda de begudes i gelats, suposadament amb
una concessió administrativa del Govern de la Comunitat
Autònoma.

Quina és la situació legal i fins quin termini tenen
llicència cadascun dels dos quioscs?

Quants de metres quadrats tenen de concessió  per dur
a terme la seva activitat?

Ha autoritzat el Govern el desplegament de taules i
cadires a aquests dos quioscs? 

Palma, a 14 de maig del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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.

Al municipi de Sant Antoni de Portmany, s'ha produït una
forta contestació al projecte de construcció de la ronda nord d'aquest
municipi per part del Govern, per entendre que la ubicació de la
mateixa no és la més adient i que provocarà un reu impacte medi-
ambiental a la zona donat que per dur a terme aquesta obra, segons
el projecte, s'hauran de tallar molts d'arbres centenaris de la zona.

Davant tot això, ha pensat el Govern en canviar la
ubicació d'aquesta ronda? 

Palma, a 14 de maig del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3390/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a elaboració del Pla d'Acció "Agenda 21", amb qualificació de
tramitació davant la comissió d'Economia. (Mesa de 21 de maig del
1997).

 RGE núm. 3463/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a limitació de grans complexes de multicines, amb
qualificació de tramitació davant la comissió d'Economia. (Mesa de
21 de maig del 1997).

Palma, a 21 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 Mixt, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Comissió.

A l'any 1992 es va celebrar a Río de Janeiro la
"Conferència de Nacions Unides sobre Desenvolupament i
Mediambient", coneguda com "Cimera de la Terra". A més
d'importants convenis sobre canvi climàtic i la biodiversitat, la
Conferència establí un pla concret d'acció, l'Agenda 21, ratificat
per 182 governs. Aquest document recull una sèrie de criteris i
accions per aconseguir els objectius marcats per la Cimera.

Per tot el continent europeu estan sorgint en aquests
moments iniciatives des dels municipis i governs regionals que
tracten de desenvolupar els seus Programes Locals d'Agenda 21.
Tots ells es conceben com estratègies globals de prevenció i
actuació tendents a la sostenibilitat del desenvolupament i la
qualitat de vida local, mitjançant l'aplicació dels principis generals
de la sostenibilitat econòmica i ecològica a les condicions
concretes de cada cas o zona.

Els programes solen estar dirigits pels poders locals però
tenen un caràcter obert i s'elaboren en amplis processos de
concertació amb altres administracions i molt especialment amb
els agents socials, les organitzacions i població local.

El capítol 28 de l'Agenda 21 diu textualment: "En acabar
l'any 1996, la majoria de les autoritats locals han d'haver duit a
terme un procés consultiu a la població i aconseguit un consens en
una "Agenda 21 Local" per a la comunitat". És la primera vegada
que l'ONU ha demanat als governs que atorguin poder a nivell
popular per a canviar el món, reconeixent la importància de l'acció
per part dels grups locals i la participació dels ciutadans en el
procés.

En aquests moments a les nostres illes només coneixem
el programa d'Agenda 21 Local elaborat per l'Ajuntament de
Calvià. Pocs Ajuntaments, cap Consell Insular, ni el Govern
Balear ha iniciat aquest procés.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
iniciar el procés d'elaboració i aplicació d'una Agenda 21 seguint
els criteris del document aprovat a la Cimera de la Terra.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
jugar un paper dinamitzador a nivell local animant els Consells
Insulars i els Ajuntaments de les Balears a iniciar el procés
d'elaboració i aplicació d'Agendes 21 Locals en els seus àmbit
seguint els criteris del document aprovat a la Cimera de la Terra.

Eivissa, a 12 de maig del 1997.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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 Mixt, presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Comissió.

La possibilitat d'instal•lació de grans complexes de
multicinemes representa una greu amenaça pel sector. L'autorització
de grans superfícies cinematogràfiques tendria repercussions molt
negatives, de caràcter irreparable, sobre una part de la petita
empresa balear que ja ha sofert una reconversió brutal en els darrers
anys (unes 150 sales cinematogràfiques han tancat a les Illes Balears
en els darrers vint anys).

L'impacte sobre el petit comerç és encara més gran si
tenim en compte els equipaments de lleure que, inevitablement,
s'associen a aquesta mena d'operacions, sobre tot si projecten fora
dels nuclis urbans: bars, restaurants i zona comercial i de lleure.

El Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials ha
obviat els megacinemes, per la qual cosa cal la seva modificació.

Per tot això, el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent Proposició no de Llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
modifiqui el Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials en el
sentit d'incorporar-hi una disposició que prohibeixi la instal•lació de
nous cinemes o l'ampliació dels existents quan, individualment o en
forma de complexes, superin les 1.500 butaques.

Palma, a 19 de maig del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

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

27/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de maig del 1997, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
3380/97, presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
mitjançant el qual retira la Proposició no de Llei RGE. núm. 27/97,
relativa a reducció dels descomptes a viatgers de Balears en el
transport aeri, publicada al BOPIB núm. 85 de 24 de gener
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

B) 
Relativa a canvi de l'òrgan de tramitació de les

Proposicions no de Llei, RGE. núms. 4606/96, 5097/96, 5245/96,
5984/96, 1653/97, 1678/97, 1921/97, 25/97 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de maig del 1997, restà assabentada dels escrits RGE núms.
3400/97, 3401/97, 3402/97, 3403/97, 3404/97, 3405/97, 3406/97 i
3407/97, presentats pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
mitjançant els quals es demana que les Proposicions no de Llei de
referència siguin tramitades davant les comissions següents:

4606/96 relativa a compliment del conveni de
col•laboració entre el Govern de la CAIB i el Ministeri d'Obres
Públiques sobre actuacions per a l'abastament d'aigua i
condicionament de torrents, publicada al BOPIB núm. 65 de 27 de
setembre del 1996, sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

5097/96 relativa a l'aplicació d'una línia d'ajuts
agroambientals a les propietats privades incloses en els parcs
naturals de les Illes Balears i en altres espais protegits, publicada
al BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996, sigui tramitada davant
la Comissió d'Ordenació Territorial.

5245/96 relativa al Pla Director Sectorial de Pedreres,
publicada al BOPIB núm. 69 de 25 d'octubre del 1996, sigui
tramitada davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

5984/96 relativa a la construcció d'un carril bici i línia de
tren Palma-Campus UIB, publicada al BOPIB núm. 76 de 29 de
novembre del 1996, sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

1653/97 relativa a protecció de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera, publicada al BOPIB núm. 96 de 24 de març del 1997,
sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

1678/97 relativa a protecció dels camins públics i
itineraris d'interès general de les Illes Balears, publicada al BOPIB
núm. 96 de 24 de març del 1997, sigui tramitada davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

1921/97 relativa a ponència per estudiar la possible
redacció d'una llei de sòl de les Illes Balears, publicada al BOPIB
núm. 98 d'11 d'abril del 1997, sigui tramitada davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

25/97 relativa a increment dels serveis de les Escoles
Oficials d'Idiomes, publicada al BOPIB núm. 85 de 24 de gener del
1997, sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a canvi de l'òrgan de tramitació de les

Proposicions no de Llei, RGE. núms. 1672/97, 2291/97 i 2105/97 del
Grup Parlamentari Socialista. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de maig del 1997, restà assabentada dels escrits RGE núms.
3441/97, 3442/97, 3443/97, presentats pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant els quals es demana que les Proposicions no de
Llei de referència siguin tramitades davant les comissions següents:

1672/97 relativa al "Plan de renovación del ente público
RTVE", publicada al BOPIB núm. 96 de 24 de març del 1997, sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i generals.

2291/97 relativa a regulació de la modificació i implantació
de les tarifes dels serveis de subministrament d'aigua en alta,
publicada al BOPIB núm. 100 de 25 d'abril del 1997, sigui tramitada
davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

2105/97 relativa a baixador ferroviari del polígon de
Marratxí, publicada al BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del 1997, sigui
tramitada davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa canvi de tramitació per a les preguntes amb

sol•licitud de resposta escrita RGE núms. 1957/97, 3423/97, 2109/97,
21110/97. 2099/97, 1463/97, 6076/97, 68/97, 564/97, 566/97, 565/97,
5063/96, 4347/96, 5066/96, 5083/96, 5985/96, 6987/96, 6990/96,
5061/96 i 799/97.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 1997, restà assabentada dels escrits RGE núms.
3422/97 a 3428/97, 3448/97 a 3452/97, 3454/97 a 3461/97, presentats
pels diputats Hbles. Sra. Carme Garcia i Querol, Hble. Sr. Vicent Tur
i Torres i Hble. Sr. J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant els quals se sol•licita que diverses preguntes
amb sol•licitud de resposta escrita, en no haver estat contestades pel
Govern en el termini estipulat a l'article 160 del Reglament de la
Cambra, passin a rebre el tractament de preguntes amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió. Les preguntes de referència són les
següents:

A tramitar davant la Comissió d'Economia:

- RGE núm. 1957/97, relativa a fullets explicatius sota les
frases "Bienvenido" i "Cuidado con las ofertas". (BOPIB núm. 98,
d'11 d'abril del 1997).

- RGE núm. 2109/97, relativa a finques a Balears (per illes)
acollides a l'agrioturisme i qui són els titulars d'aquestes activitats.
(BOPIB núm. 99).

- RGE núm. 2110/97, relativa a dotacions pressupostàries
per al Pla Produir. (BOPIB núm. 99).

A tramitar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals:

- RGE núm. 2099/97, relativa a estructura orgànica de
personal que té la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.
(BOPIB núm. 99).

- RGE núm. 5061/96, relativa a contractes adjudicats per
la Conselleria de Presidència durant el 1995. (BOPIB núm. 68).

- RGE núm. 799/97, relativa a persones que han
acompanyat en el viatge del president del Govern a Puerto Rico,
Santo Domingo i Texas. (BOPIB núm. 93, de 7 de març del 1997).

A tramitar davant la Comissió d'Ordenació Territorial:
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- RGE núm. 6076/96, relativa a solucions als problemes
del segon cinturó de ronda d'Eivissa. (BOPIB núm. 76, de 29 de
novembre del 1996).

- RGE núm. 4347/96, relativa a mortalitat a les carreteres
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 63, de 13 de setembre del 1996).

- RGE núm. 5066/96, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria d'Ordenació Territorial el 1995.
(BOPIB núm. 68).

- RGE núm. 5083/96, relativa a contractes administratius
adjudicats per l'Ibavi el 1995. (BOPIB núm. 68).

- RGE núm. 5985/96, relativa a actuacions de l'Ibavi no
realitzades a Palma durant el 1996. (BOPIB núm. 76, de 29 de
novembre del 1996).

- RGE núm. 6987/96, relativa a contractes adjudicats per
la Junta d'Aigües de Balears durant el 1995. (BOPIB núm. 90. de
18 de desembre del 1996).

- RGE núm. 6990/96, relativa a contractes adjudicats per
Sefobasa durant el 1995. (BOPIB núm. 90).

A tramitar davant la Comissió d'Assumptes Socials:

- RGE núm. 68/97, relativa a control d'instal•lacions
mèdiques de raig X. (BOPIB núm. 85, de 24 de gener del 1997).

A tramitar davant la Comissió de Turisme:

- RGE núm. 564/97, relativa a expedició de carnets guia-
intèrpret de turisme. (BOPIB núm. 91, 28 de febrer del 1997).

- RGE núm. 566/97, relativa a presència de guies turístics
a visites col•lectives. (BOPIB núm. 91).

- RGE núm. 565/97, relativa a catàleg de llocs d'interès
històric, etnològic, ecològic i geogràfic. (BOPIB núm. 91).

A tramitar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports:

- RGE núm. 5063/96, relativa a contractes adjudicats per
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. (BOPIB núm. 68, de
17 d'octubre del 1996).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a convocatòria de sessió extraordinària de la

Comissió de Turisme i habilitació dels dies necessaris per a les
preguntes RGE. núms. 564/97, 566/97 i 565/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de maig del 1997, atès l'escrit RGE. núm. 3488/97, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb l'establert a
l'article 61.2 del Reglament de la Cambra, acorda de convocar sessió
extraodinària de la Comissió de Turisme, la data de la qual es fixarà
oportunament, per al debat de les preguntes de referència, relatives
a expedicions de carnets guia-intèrprets de Turisme, a presència de
guies turístics a visites col•lectives i a catàleg de llocs d'interès
històric, etnològic, ecològic i geogràfic, respectivament, i publicades
al BOPIB núm. 91, de 28 de febrer del 1997.

Conseqüentment acorda d'habilitar els dies necessaris per
tal que es pugui procedir a les tramitacions esmentades.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

F) 
Relativa a convocatòria de sessió extraordinària de la

Comissió d'Economia i habilitació dels dies necessaris per a les
preguntes RGE. núms. 1957/97,  2109/97 i 2110/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de maig del 1997, atès l'escrit RGE. núm. 3489/97, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb l'establert a
l'article 61.2 del Reglament de la Cambra, acorda de convocar sessió
extraordinària de la Comissió d'Economia, la data de la qual es
fixarà oportunament, per al debat de les preguntes de referència,
relatives a fullets explicatius sota les frases "Bienvenido" i "Cuidado
con las ofertas", a finques a Balears (per illes) acollides a
l'agroturisme i qui són els titulars d'aquestes activitats i a dotacions
pressupostàries per al Pla Produir, respectivament, publicades al
BOPIB núm. 98, d'11 d'abril del 1997 i al BOPIB núm. 99, de 18
d'abril del 1997.

Conseqüentment acorda d'habilitar els dies necessaris per
tal que es pugui procedir a les tramitacions esmentades.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

G) 
Relativa a convocatòria de sessió extraordinària de la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals i habilitació dels
dies necessaris per a la proposició no de Llei RGE. núm. 1672/97,
i per a les preguntes RGE. núms. 2099/97, 5061/96 i 799/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de maig del 1997, atès l'escrit RGE. núm. 3490/97, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb l'establert
a l'article 61.2 del Reglament de la Cambra, acorda de convocar
sessió extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, la data de la qual es fixarà oportunament, per al debat i
l'aprovació, si pertoca, de la proposició no de llei de referència,
relativa al Pla de renovació de l'ens públic RTVE, publicada en el
BOPIB núm. 96, de 24 de març del 1997, i per al debat  de les
preguntes de referència, relatives a estructura orgànica de personal
que té la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, a contractes
adjudicats per la Conselleria de Presidència durant el 1995 i a
persones que han acompanyat en el viatge del President del Govern
a Puerto Rico, Santo Domingo i Texas, respectivament, publicades
al BOPIB núm. 99, de 18 d'abril del 1997, al BOPIB núm. 68, de 17
d'octubre del 1996 i al BOPIB núm. 93, de 7 de març del 1997.

Conseqüentment acorda d'habilitar els dies necessaris per
tal que es pugui procedir a les tramitacions esmentades.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

H) 
Relativa a convocatòria de sessió extraordinària de la

Comissió d'Ordenació Territorial i habilitació dels dies necessaris
per a les proposicions no de Llei RGE. núms. 2291/97 i 2105/97 i
per a les preguntes RGE. núms. 6076/96, 4347/96, 5066/96,
5083/96, 5985/96, 6987/96 i 6990/96. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de maig del 1997, atès l'escrit RGE. núm. 3491/97, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb l'establert
a l'article 61.2 del Reglament de la Cambra, acorda de convocar
sessió extraordinària de la Comissió d'Ordenació Territorial, la
data de la qual es fixarà oportunament, per al debat i l'aprovació,
si pertoca, de les proposicions no de llei de referència, relatives a
regulació de la modificació i implantació de les tarifes dels serveis
de subministrament d'aigua en alta i a baixador ferroviari del
polígon de Marratxí, respectivament, publicades al BOPIB núm.
100, de 25 d'abril del 1997 i al BOPIB núm. 99, de 18 d'abril del
1997, i per al debat  de les preguntes de referència, relatives a
solucions als problemes del segon cinturó de ronda d'Eivissa, a
mortalitat a les carreteres de les Illes Balears, a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria d'Ordenació Territorial
el 1995, a contractes administratius adjudicats per l'Ibavi el 1995,
a actuacions de l'Ibavi no realitzades a Palma durant el 1996, a
contractes adjudicats per la Junta d'Aigües de Balears durant el
1995 i a contractes adjudicats per Sefobasa durant el 1995,
respectivament, publicades al BOPIB núm. 76, de 29 de novembre
del 1996, al BOPIB núm. 63, de 13 de setembre del 1996, al BOPIB
núm. 68, de 17 d'octubre del 1996 i al BOPIB núm. 90, de 18 de
desembre del 1996.

Conseqüentment acorda d'habilitar els dies necessaris per
tal que es pugui procedir a les tramitacions esmentades.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

I) 
Relativa a convocatòria de sessió extraordinària de la

Comissió d'Ordenació Territorial i habilitació dels dies necessaris
per a les Proposicions no de Llei RGE. núms. 5984/96, 5245/96 i
5097/96. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de maig del 1997, atès l'escrit RGE. núm. 3501/97, presentat
per una cinquena part dels diputats de la Cambra, i conformement
amb l'establert a l'article 61.2 del Reglament del Parlament, acorda
de convocar sessió extraordinària de la Comissió d'Ordenació
Territorial, la data de la qual es fixarà oportunament, per al debat i
l'aprovació, si pertoca, de les proposicions no de llei de referència,
relatives a construcció d'un carril bici i línia de tren Palma-Campus
UIB, al Pla director sectorial de pedreres i a l'aplicació d'una línia
d'ajuts agroambientals a les propietats privades incloses en els parcs
naturals de les Illes Balears i en altres espais protegits,
respectivament, publicades al BOPIB núm. 76, de 29 de novembre del
1996, al BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre del 1996 i al BOPIB núm.
68, de 17 d'octubre del 1996.

Conseqüentment acorda d'habilitar els dies necessaris per
tal que es pugui procedir a les tramitacions esmentades.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

J) 
Relativa a convocatòria de sessió extraordinària de la

Comissió d'Ordenació Territorial i habilitació dels dies necessaris
per a les proposicions no de Llei RGE. núms. 1921/97, 1678/97 i
1653/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de maig del 1997, atès l'escrit RGE. núm. 3502/97, presentat
per una cinquena part dels diputats de la Cambra, i conformement
amb l'establert a l'article 61.2 del Reglament del Parlament, acorda
de convocar sessió extraordinària de la Comissió d'Ordenació
Territorial, la data de la qual es fixarà oportunament, per al debat i
l'aprovació, si pertoca, de les Proposicions no de llei de referència,
relatives a ponència per estudiar la possible redacció d'una llei del
sòl de les Illes Balears, a protecció dels camins públics i itineraris
d'interès general de les Illes Balears i a protecció de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera, respectivament, publicades al BOPIB núm.
98, d'11 d'abril del 1997 i al BOPIB núm. 96, de 24 de març del 1997.

Conseqüentment acorda d'habilitar els dies necessaris per
tal que es pugui procedir a les tramitacions esmentades.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

K) 
Relativa a convocatòria de sessió extraordinària de la

Comissió de Cultura, Educació i Esports i habilitació dels dies
necessaris per a la Proposició no de llei RGE. núm. 25/97.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de maig del 1997, atès l'escrit RGE. núm. 3503/97, presentat
per una cinquena part dels diputats de la Cambra, i conformement
amb l'establert a l'article 61.2 del Reglament del Parlament, acorda
de convocar sessió extraordinària de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, la data de la qual es fixarà oportunament, per
al debat i l'aprovació, si pertoca, de la proposició no de llei de
referència, relativa a increment dels serveis de les escoles oficials
d'idiomes, publicada al BOPIB núm. 85, de 24 de gener del 1997.

Conseqüentment acorda d'habilitar els dies necessaris per
tal que es pugui procedir a la tramitació esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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