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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió extraordinària de dia
3 de juny del 1997, s'aprovà la Llei de Taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 3 de juny del 1997
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 

LLEI DE TAXES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 
DE LES ILLES BALEARS.

Exposició de Motius

La publicació de la sentència del Tribunal Constitucional
185/1995, de 14 de desembre, que determina que els preus públics
han d'establir-se mitjançant llei quan es tracti de prestacions
coactivament imposades als ciutadans i qualifica els índexs de
coactivitat d'acord amb la falta de voluntat manifestada de forma
espontània a la solAlicitud o recepció dels serveis públics, o a la
seva prestació per les administracions públiques en règim de
monopoli de fet o de dret, obliga a prendre en consideració el
règim jurídic que han de dur a terme els possibles preus públics a
establir per aquesta Comunitat Autònoma i si han de ser o no
recollits en aquesta Llei com a prestacions patrimonials de
caràcter públic.

D'altra banda, la Llei 7/1986, de 19 de novembre, de
taxes de la Comunitat Autònoma presentava una sèrie de notes
que denoten el seu estat vetust, no adaptat a la realitat jurídica per
la qual es regeixen aquests ingressos tributaris i mancats d'eficàcia
aplicativa. Ambdues raons justifiquen l'articulat d'aquesta Llei ja
que mitjançant aquest articulat s'intenta l'adaptació dels preus
públics propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la
reserva de Llei i es torna a ordenar el règim jurídic de les taxes
adaptant-lo a l'estructura jurídica que regeix per a aquests tributs.

El Tribunal Constitucional, a la sentència esmentada, ha
considerat que els preus públics en la mesura en què s'exigeixen
amb un component de coactivitat, són prestacions patrimonials de
caràcter públic de les compreses en l'article 31.3 de la Constitució
espanyola de tal manera que el camí a traçar en aquesta Llei s'ha
hagut de projectar partint d'un doble raonament: o bé, mitjançant
el seu articulat es determinava el règim jurídic aplicable a una
nova classe de prestacions patrimonials de caràcter públic i
naturalesa coactiva, que es desenvoluparia de manera paralAlela i
al marge del règim jurídic que s'aplica als tributs; o bé, es
requalifiquen aquestes prestacions com a tributàries.

La primera de les opcions és arriscada i motivadora de
focus d'inseguretat gens desitjables, perquè precisar en llei un
sistema d'aplicació i recaptació per uns recursos financers amb
peculiaritats pròpies i distintes de les que s'adjunten a les figures
tributàries, a més d'arriscat, resulta estèril. En conseqüència,
l'articulat d'aquesta Llei opta per prescindir d'aquest tipus de
recursos financers -els preus públics- i reconverteix a la categoria
de les taxes el finançament de tots aquells serveis que, alhora, es
venien exigint mitjançant preus en règim de dret públic.

Així doncs, la concurrència d'una plena i total
voluntarietat en la solAlicitud dels serveis públics, a més de la
possibilitat que siguin prestats conjuntament pel sector públic i el
privat, determinarà que el servei de què es tracti hagi de ser finançat
mitjançant preus tradicionals, és a dir, prestacions exigides en règim
de dret privat i per a les quals no cal la concurrència de la Llei en el
seu establiment i exacció; per tant, aquests preus no queden afectats
pel contingut de les disposicions recollides en aquesta Llei.

Al contrari, quan el ciutadà hagi d'acudir inexcusablement
al sector públic per rebre determinats serveis colAlectius, o quan el
particular, podent lliurement accedir a la utilització del servei,
aquest es trobi atribuït per Llei al sector públic en exclusiva, o
finalment, als supòsits en els quals el servei de què es tracti pugui
ser prestat tant pel sector públic com pel privat però el particular
hagi de, per força, acudir al sector públic per obtenir el servei ja que
d'una altra manera no pot veure satisfetes les seves expectatives, ens
trobarem davant contraprestacions amb un major o menor
component de coactivitat, que necessitaran per al seu establiment,
la intervenció del legislador. I, si aquest tipus de prestacions,
tradicionalment, s'han adaptat a les característiques de les taxes i
s'han disciplinat -jurídicament parlant- pel règim propi dels tributs,
no existeix cap raó per continuar donant-los aquest tractament,
oblidant-nos per això de la creació de noves prestacions
patrimonials de caràcter públic i naturalesa coactiva, distintes de les
que tradicionalment s'han considerat acollides en l'àmbit dels
tributs. Així l'ha vingut a entendre també la recent modificació de
la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, Llei
3/1996, de 27 de desembre, que proposa una nova definició de taxa
(article 7.1 i 7.2 de la LOFCA), en el mateix sentit que es recull en
aquest Projecte de llei.

Moguts per aquest propòsit, l'articulat d'aquesta Llei
respon a una estructura senzilla, disposada en tres capítols que
contenen, respectivament, les disposicions generals per les quals
s'han de regir les taxes; el fet imposable i els elements
quantificadors d'aquestes figures tributàries; com també les normes
a seguir per a la gestió i aplicació de les taxes. El text legal estableix
a la seva disposició addicional primera, a l' empara de l'article 27.1
del nostre Estatut d'autonomia, una delegació legislativa amb
determinació de contingut i àmbit temporal, per la qual s'autoritza
el Govern de la Comunitat Autònoma que procedeixi a l'elaboració
d'un text refós de les taxes i altres prestacions patrimonials de
caràcter públic que s'exigeixin en el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i dins el seu àmbit competencial.

El capítol primer, a més de l'àmbit d'aplicació i de la
relació de les fonts normatives per les quals s'han de regir les taxes
pròpies de la Comunitat Autònoma, recull dos principis ja clàssics
en el règim jurídic de les taxes; ens referim als principis
d'equivalència i capacitat econòmica. Amb el primer es vol
assenyalar que l'import de les taxes no ha d'estar per damunt del
cost del servei que, mitjançant aquestes taxes, es finança; mentre
que la referència al principi de capacitat econòmica és orientativa
en el sentit que, en la mesura en què sigui possible, les taxes s'han
d'adaptar a la capacitat contributiva dels que són nomenats a pagar-
les.
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També, en aquest mateix capítol, es fa referència als
principis pressupostaris i de no afectació de les taxes, en el sentit
que els ingressos que se'n deriven han de figurar en els
pressupostos anuals de la Comunitat Autònoma, alhora que, el
principi de no afectació ens recorda que amb els recursos
financers derivats de les taxes, es finançaran les despeses
públiques indistintament, sigui quin sigui el servei retribuït
mitjançant aquesta figura tributària.

El capítol segon de la Llei regula el fet imposable i els
elements de quantificació de les taxes. Dues observacions podem
realitzar amb relació a aquest capítol: en primer lloc i com abans
s'assenyalava, la caracterització del fet imposable respon a la
tradicionalment assenyalada a les disposicions d'aplicació general
per a aquests tipus de tributs; per tant, les taxes són tributs que
s'exigeixen per la prestació de serveis públics i per la realització
d'activitats desenvolupades pels òrgans de l'Administració que es
refereixin, afectin o beneficiïn el subjecte passiu. També és
pressupost de fet d'una taxa la utilització privativa de béns de
domini públic.

La segona de les observacions a realitzar cal referir-la
als aspectes quantificadors de les taxes, en la mesura que, com ja
s'ha advertit, l'import de la taxa no pot excedir del cost del servei
prestat. Això provoca que l'establiment de qualsevol taxa ha de
veure's acompanyat per una memòria economicofinancera
mitjançant la qual s'avaluï el cost del servei de què es tracti, alhora
que el text legal sigui el que estableixi els criteris generals a tenir
en compte per a la determinació del cost del servei o de l'activitat
administrativa que es vol desenvolupar.

En el capítol tercer es recullen les normes de gestió
d'aquests tributs seguint un plantejament obert, atesa la diversitat
de taxes a exigir pels diferents departaments de l'Administració
autonòmica, és a dir, que el seu sistema d'aplicació pot estructurar-
se atès un sistema de declaració-liquidació a formular pels
subjectes passius, es pot remetre a un sistema de declaració i
posterior liquidació administrativa, o bé poden girar-se
liquidacions provisionals d'ofici en atenció a les característiques
singulars de cada supòsit. El capítol conclou amb les referències
pròpies a l'ajornament del pagament i al règim d'infraccions i
sancions tributàries aplicables a aquest tipus d'ingressos.

Per últim, és necessari fer qualque comentari amb
relació al contingut de la disposició addicional primera d'aquesta
Llei, mitjançant la qual es concedeix una autorització legislativa
al Govern de la Comunitat Autònoma perquè procedeixi a
l'elaboració del text refós de les taxes pròpies d'aquesta
Comunitat; disposició addicional primera que ha de posar-se en
connexió amb aquell altre article 2.2 del mateix cos normatiu, on
s'especifiquen les condicions amb les quals ha de dur-se a terme
la delegació legislativa per a la determinació dels elements
quantificadors de les taxes, per tant, el text articulat projectat
permet controlar l'acció reglamentària del Govern en tot el que es
refereix a la fixació, mitjançant decret legislatiu, de la quantia de
les esmentades prestacions patrimonials, ja que una altra cosa
significa, per exemple, que l'import  de les taxes ha de cobrir, com
a màxim, el cost del servei que es pretén finançar; o que l'import
de les altres prestacions patrimonials de caràcter públic ha de
cobrir com a mínim el cost del servei finançat mitjançant aquests
recursos; tanmateix els elements que cal tenir en compte per
determinar el cost del serveis, ambdós tipus de recursos financers,
constitueix també un límit ad cautelam de qualsevol actuació
arbitrària de l'Executiu sobre la matèria.

La matèria que queda regulada en aquesta Llei s'ajusta
perfectament als postulats que ordenen la delegació legislativa tant
a la Constitució (article 82), com al nostre Estatut d'autonomia
(article 27.1), perquè es tracta de la reordenació d'uns tributs -les
taxes- per ajustar-los a la legalitat vigent, tributs la regulació
jurídica dels quals es troba dispersa i per la qual cal una tasca de
caràcter tècnic de què s'ha d'alleugerir el Parlament per complexa,
costosa en el temps i impròpia de la iniciativa legislativa que
desenvolupa la Cambra parlamentària.

De conformitat amb l'establert a les articles 11.b i 15.1r de
la Llei 5/1993, de 15 de juny, pel president de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears es va solAlicitar dictamen facultatiu
del Consell Consultiu d'aquest avantprojecte de Llei que fos remès
amb data de 14 de novembre de 1996, i que després d'advertir que
l' esmentat dictamen és preceptiu per a la tramitació dels projectes
de disposicions de caràcter general, però no per tramitar
avantprojectes de Llei, així mateix serà el propi Consell de Govern
a l' aprovació del projecte de Llei qui haurà de determinar si cal fer-
lo "d'acord" o "oït" el Consell Consultiu. Tenint en compte que els
reparaments formals i substantius avaluats pel Consell en el seu
dictamen facultatiu han estat incorporats a la redacció del seu
avantprojecte, quan adquireixi la forma de projecte aprovat pel
Consell de Govern, caldrà emprar la fórmula "d' acord amb el
Consell Consultiu".

Com a conseqüència de tot això, la regulació legal de les
taxes pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, queda
establerta d'acord amb les següents disposicions:

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

1. Aquesta Llei té per objecte la regulació del règim
jurídic de les taxes pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2. Són taxes pròpies de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears:

a) Les establertes amb aquest caire mitjançant llei del
Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb
l'àmbit objectiu que es preveu en l'article vuit d'aquesta Llei.

b) Les que graven, d'acord amb el que s'estableix en
aquesta Llei, la prestació de serveis, la realització d'activitats de dret
públic corresponents a funcions transferides per l'Administració de
l'Estat o les corporacions locals.

Article 2. Règim normatiu

1. Les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es regiran per:

a) Aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen.

b) La llei pròpia de creació de cada taxa.

c) Els decrets d'aplicació de les respectives taxes.

d) Supletòriament, per la Llei general tributària i la resta
de lleis de l'Estat reguladores d'aquestes matèries.

2. Tanmateix, correspon al Govern de la Comunitat
Autònoma, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, dictar els
decrets d'aplicació i ordenació de les taxes.
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Article 3. Àmbit d'aplicació

1. Aquesta Llei serà d'aplicació a tot el territori de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu àmbit objectiu
es circumscriurà als serveis i funcions prestats per l'Administració
d'aquesta Comunitat Autònoma, els seus organismes autònoms i
la resta d'entitats que en depenen. Aquesta Llei serà també
d'aplicació a la utilització privativa o aprofitament especial dels
béns demanials de la Comunitat Autònoma.

2. Aquesta Llei no s'aplicarà:

a) Als ingressos obtinguts per entitats de la Comunitat
Autònoma que actuïn en règim de dret privat.

b) Als cànons percebuts per raó de concessions
administratives de serveis.

c) Aquelles prestacions que retribueixin serveis i
activitats administratives, quan concorrin ambdós sectors, públic
i privat, i, a més, siguin encomanades per la persona interessada
amb tota espontaneïtat.

Article 4. Principi d'equivalència i capacitat econòmica

1. L'import de les taxes no podrà excedir del cost real o
estimat conjunt del servei, funció o activitat de la prestació que
constitueixi el seu fet imposable.

2. Tractant-se de taxes exigides per la utilització
privativa o l'aprofitament especial de béns de domini públic, el seu
import no podrà excedir del valor de mercat dels béns demanials
i serà  proporcional al seu ús o utilització.

3. Els projectes de Decret que acordin l'aplicació d'una
taxa hauran d'incloure entre els seus antecedents, una memòria
economicofinancera sobre el cost o valor del servei, funció o
activitat de què es tracti i sobre la justificació de la taxa
proposada.

4. Quan les característiques de cada taxa ho permetin,
per la fixació de la seva quantia s'haurà de tenir en compte la
capacitat econòmica del que hagi de satisfer-la.

Article 5. Règim pressupostari i no afecció

1. El règim jurídic pressupostari aplicable a les taxes
regulades en aquesta Llei serà el previst, en general, pels de més
ingressos tributaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El rendiment de les taxes regulades en aquesta Llei
anirà a satisfer el conjunt de despeses del pressupost de la
Comunitat Autònoma, llevat que, per llei, s'estableixi l'afecció
d'algun d'aquests recursos a un fi determinat.

Article 6. Responsabilitats

1. Les autoritats, funcionaris públics, agents o assimilats
que de manera voluntària i culpable, exigeixin indegudament una
taxa o ho facin en quantia major a l'establerta, incorreran en falta
disciplinària greu, d'acord amb el que s'estableix en l'article 98 de
la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Alhora quan s'adoptin de la mateixa
manera resolucions o es realitzin actes que infringeixin la present
llei i les de més normes que regulen aquesta matèria, estan
obligades, a més, a indemnitzar la Tresoreria de la Comunitat
Autònoma pels perjudicis causats.

Article 7. Recursos i reclamacions

1. Contra els actes de gestió, liquidació, recaptació i
inspecció dictats en matèria de taxes pròpies de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, podrà interposar-se reclamació
economicoadministrativa davant la Junta Superior d'Hisenda de la
Comunitat Autònoma, sense perjudici d'acudir prèviament al
potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte que
s'impugna.

2. Les resolucions de la Junta Superior d'Hisenda es
podran recórrer davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Capítol segon. Taxes. Fet imposable i elements
quantificadors

Article 8. Concepte

1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà
establir taxes per la utilització privativa  dels béns de domini públic,
així com per la prestació de serveis públics o la realització
d'activitats en règim de dret públic de la seva competència, que es
refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular el subjecte
passiu quan concorri qualsevol de les següents circumstàncies:

a) Que no siguin de sol.licitud voluntària pels
administrats. A aquests efectes no es considerarà de recepció
voluntària la solAlicitud per part dels administrats:

- Quan vingui establerta per disposicions legals o
reglamentàries.

- Quan els béns, serveis o activitats solAlicitats siguin
imprescindibles per a la vida privada o social del solAlicitant.

b) Que no es pugui prestar o realitzar pel sector privat,
sigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic d'acord
amb les normes vigents.

 Article 9. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de les taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears:

a) La prestació de serveis o la realització d'activitats en
règim de dret públic, per l'Administració de la Comunitat
Autònoma, les seves entitats i organismes autònoms, sempre que es
refereixin, afectin o beneficiïn els subjectes passius, en els termes,
condicions i circumstàncies que s'assenyalen a l'article vuit
d'aquesta Llei.

b) La utilització privativa i l'aprofitament especial de béns
de domini públic.
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Article 10. Meritació

1. Les taxes podran meritar-se segons la naturalesa del
fet imposable:

a) Quan s'iniciï la prestació del servei o el
desenvolupament de l'activitat, sense perjudici d'exigir el seu
dipòsit previ.

b) Quan es presenti la solAlicitud que iniciï l'actuació o
expedient administratiu,els quals no es realitzaran o tramitaran
sense que nos'hagi fet el pagament corresponent.

c) Quan se solAliciti la utilització o l'aprofitament
especial de béns de domini públic.

2. Quan les taxes es meritin periòdicament, una vegada
notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu
registre, padró o matrícula, podran notificar-se colAlectivament les
successives liquidacions mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 11. Subjectes passius i responsables

1. Són subjectes passius de les taxes a títol de
contribuents, les persones físiques o jurídiques a què es refereixen,
afecten o beneficien, personalment o en els seus béns, els serveis
o activitats públics que constitueixen el seu fet imposable i aquells
que utilitzen privativament o duen a terme l'aprofitament espacial
de béns de domini públic.

2. Tindran, tanmateix, la consideració de subjectes
passius les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats
que, sense personalitat jurídica, constitueixen una unitat
econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.

3. La Llei pròpia de cada taxa podrà designar un subjecte
passiu substitut del contribuent que quedarà obligat, en lloc
d'aquest, al compliment de les prestacions materials i formals en
què es concreti el deute tributari de la taxa,quedant facultat per
repercutir sobre el contribuent l'import del que s'ha pagat per
aquest concepte.

4. La Llei pròpia de cada taxa podrà declarar
responsables solidaris o subsidiaris del deute tributari juntament
amb el contribuent o substitut, en els termes assenyalats a la Llei
general tributària. Amb caràcter general i tractant-se de taxes
establertes per raó de serveis, funcions o activitats que afectin o es
refereixin als usuaris o ocupants d'habitatges, naus, locals o en
general d'immobles, seran responsables subsidiaris els propietaris
dels esmentats immobles.

Article 12. Quantificació de les taxes

1. L'import de les taxes no podrà excedir en el seu
conjunt del cost real o estimat de la prestació del servei, exercici
de la funció o realització de l'activitat de què es tracti.

2. Per determinar el cost real del servei, funció o
activitat corresponents, es tindran en compte tant les despeses
directes com les indirectes que contribueixin a la seva formació
inclosos els financers, els d'amortització per depreciació de
l'immobilitzat i altres despeses de caràcter general, que hauran
d'aparèixer consignades a la preceptiva memòria
economicofinancera que s'adjunti als decrets d'aplicació de les
taxes.

3. Si no hi ha cost real, s'entendrà que el cost estimat de
la prestació del servei o realització de l'activitat corresponent, no
podrà excedir del valor de la prestació rebuda.

4. Quan les taxes se satisfacin per la utilització privativa
o l'aprofitament especial del domini públic, el seu import es fixarà
prenent com a referència el valor de mercat corresponent o el de
la utilitat derivada d'aquells.

5. La quantia de les quotes tributàries de les taxes podrà
disminuir-se o incrementar-se, per facilitar o limitar l'ús d'un
servei públic o el desenvolupament d'una activitat administrativa
o bé per adaptar la quantia de la taxa a la capacitat econòmica dels
subjectes passius. Aquesta circumstància caldrà reflectir-la a la
perceptiva memòria economicofinancera".

6. Els paràmetres per a la quantificació de les taxes que,
amb caràcter general, queden establertes en els darrers paràgrafs
d'aquest article, seran objecte d'especificació en el text refós pel
qual es refonguin les taxes.

Article 13. Quota tributària

1. La quota tributària de les taxes podrà consistir en una
quantitat fixa o en un tipus de gravamen que s'aplicarà sobre
aquelles magnituds que es prenguin a consideració per a la
determinació de les bases tributàries. També podrà establir-se
conjuntament per ambdós procediments, segons es disposi en el text
refós de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Capítol tercer. Gestió tributària

Article 14. Autoliquidació i declaració

1. Els subjectes passius de les taxes duran a terme
l'autoliquidació i ingrés del seu import, en els supòsits i les
condicions que reglamentàriament es determinin.

2. Quan l'autoliquidació i ingrés de la taxa correspongui
al substitut del contribuent, caldrà consignar a la factura la
repercussió de l'import de la taxa, procedint posteriorment al seu
ingrés a favor de la Comunitat Autònoma en els terminis que
s'estableixin per via reglamentària.

3. També es podrà iniciar el procediment de gestió
tributària mitjançant declaració del subjecte passiu dels elements
amb transcendència tributària i posterior liquidació provisional a dur
a terme pels òrgans de l'Administració que haurà de ser notificada
reglamentàriament al subjecte passiu.

4. En defecte d'autoliquidació o declaració tributària
formulada pel subjecte passiu, el procediment de gestió tributària de
les taxes s'iniciarà d'ofici utilitzant les dades i antecedents que
siguin a l'abast dels òrgans de l'Administració. En la notificació que
es faci a l'obligat tributari es deixarà constància de la norma jurídica
en la qual l'Administració empara la seva actuació, concepte, base
i quota corresponents a la taxa de què es tracti, el termini d'ingrés i
els recursos que pertoquin contra la liquidació que es gira, amb
indicació expressa de la seva naturalesa, terminis i òrgans
competents per a la seva resolució.
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Article 15. Gestió

1. La gestió de les taxes correspondrà a les diferents
conselleries, ens i organismes autònoms del Govern de la
Comunitat Autònoma que hauran de prestar els serveis, exercir les
funcions o realitzar les activitats en què es concretin els fets
imposables.

2. Ara bé, correspon a la Conselleria d'Economia i
Hisenda el control de la gestió de les taxes pels òrgans que la
tenen encomanada, com també les funcions de comprovació i
investigació tributàries i l'ingrés del seu import a la Tresoreria
General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Les actuacions de comprovació, investigació, obtenció
d'informació, liquidació i recaptació es regiran per les disposicions
contingudes en la Llei general tributària i altres disposicions que
la desenvolupen.

Article 16. Ajornament i fraccionament

Correspondrà a la Conselleria d'Economia i Hisenda
concedir, prèvia sol.licitud dels subjectes passius, tramesa i
informada pels centres gestors de cada taxa, els seus ajornaments
i fraccionaments de pagament, per la qual cosa caldrà exigir
garantia suficient entre les reconegudes a la Llei general tributària
i altres disposicions de desenvolupament en matèria de recaptació.

Article 17. Devolució

El subjecte passiu tindrà dret a la devolució de les taxes
indegudament satisfetes per les causes generals admeses en Dret
i, també, quan el servei, la funció o l'activitat constitutiva del fet
imposable corresponent, no s'hagués prestat, desenvolupat o
realitzat per causes no imputables a aquell.

Article 18. Recaptació executiva

1. La recaptació de les taxes es realitzarà mitjançant el
pagament voluntari o en període executiu.

2. El pagament voluntari es realitzarà en els terminis
previstos a la normativa reguladora de cada taxa, sense perjudici
del seu ingrés fora de temps i, sense requeriment administratiu
dintre dels terminis que assenyala l'article 61.3 de la Llei general
tributària com a norma d'aplicació supletòria.

3. El període executiu s'inicia:

a) Pels deutes liquidats per l'Administració, el dia
següent al venciment del termini reglamentàriament establert pel
seu ingrés.

b) En el supòsit de deutes a ingressar mitjançant
autoliquidació presentada sense realitzar l'ingrés, quan finalitzi el
termini reglamentàriament determinat per l'esmentat ingrés o, si
aquell ja hagués conclòs, en presentar l'esmentada autoliquidació.

4. Les conseqüències i efectes de la recaptació executiva
dels deutes derivats de les taxes, seran les previstes a la Llei
general tributària i altres disposicions que la desenvolupen.

Article 19. Règim sancionador

La qualificació de les infraccions i la imposició i
graduació de les sancions que calgui aplicar, es realitzarà d'acord el
que es disposa en la Llei general tributària i normes
complementàries.

Disposició addicional primera

D'acord amb el que s'estableix en l'article 27.1 de l'Estatut
d'autonomia per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
s'autoritza el Govern perquè en el termini d'un any des de l'entrada
en vigor d'aquesta Llei i a proposta de la Conselleria d'Economia i
Hisenda, procedeixi a aprovar un decret legislatiu en el qual es
contengui el text refós que classifiqui, reguli i reordeni les distintes
exaccions que percep la Comunitat  Autònoma en concepte de
taxes, d'acord amb els principis i disposicions contingudes en
aquesta Llei.

Disposició addicional segona

1. A l' entrada en vigor d' aquesta Llei, aquelles
prestacions patrimonials de caràcter públic i naturalesa coactiva de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que fins ara es
meritaven en concepte de preus públics, hauran de ser configurats
tributàriament com taxes.

2. En particular, es finançaran mitjançant taxes:

a) La utilització privativa o l' aprofitament especial del
domini públic.

b) La prestació dels següents serveis i activitats
administratives:

- La inspecció tècnica de vehicles.

- La comunicació de dades no confidencials incorporats al
Registre  Industrial.

- L'adquisició d'impresos necessaris per a tramitar els
expedients de la Direcció General d' Indústria.

- El diligenciament del llibre de reclamacions establert a
l'article 222.5 del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports
terrestres.

- L' expedició de certificació i recerca de documents,
recerca de fotografies en color, blanc i negre i diapositives en l'
Arxiu del Regne de Mallorca i en l' Arxiu Històric de Maó.

- L'expedició de certificats, trasllats d'expedients i
convalidacions pel Conservatori Professional de Música i Dansa de
les Illes Balears.

- La matrícula per les proves corresponents als certificats
de coneixement de la llengua catalana per part de la població adulta
no escolaritzada expedits per la Junta Avaluadora de Català.

- Els preus satisfets pels usuaris de l' Escola de Vela
Calanova en concepte de: 

- amarratges.
- hivernades.
- estades a terra per averades.

- Els exigits per a la realització de cursos programats per
l'Escola de Policia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Disposició addicional tercera

1. S' exigirà com prestació patrimonial de caràcter públic
els preus públics fins ara exigits per la venda, subscripció o
anuncis del BOCAIB i per la venda de material cartogràfic.

2. S' habilita a la Llei anual de Pressupost de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a fixar i modificar les
tarifes corresponents a les taxes i prestacions patrimonials de
caràcter públic.

3. Els preus públics a satisfer per la prestació dels
serveis acadèmics universitaris es fixaran i regularen d'acord amb
el que es disposa a l'article 54.3.b), de la Llei Orgànica 11/1983,
de 25 d'agost de Reforma Universitària.

Disposició addicional quarta

Correspondrà als Consells Insulars, l'ordenació, la
fixació de la quantia, la gestió i la recaptació de les taxes per a la
realització d'activitats o per la prestació de serveis que els hi hagin
estat transferits com a propis per llei de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera

Les taxes que en la data de publicació d'aquesta Llei,
siguin transferides per l'Administració general o les corporacions
locals, juntament amb les seves corresponents funcions, serveis i
béns a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, continuaran
regint-se provisionalment per les mateixes disposicions que les
regulaven abans de la transferència, sempre que no s'oposin a
aquesta Llei i tindran la consideració de tributs propis d'aquesta
Comunitat Autònoma.

Disposició transitòria segona

Fins que no es publiqui i entri en vigor el Decret
legislatiu a què es refereix la disposició addicional primera
d'aquesta Llei, les taxes pròpies de la Comunitat Autònoma
s'exigiran d'acord amb el que s'estableix a l'annex de la Llei
7/1986.

Disposició transitòria tercera

Les taxes que, en el moment d'aprovar-se aquesta Llei,
restin afectades per la disposició addicional quarta continuaran
regint-se provisionalment per les mateixes disposicions que les
regulaven.

Disposició derogatòria primera

En entrar en vigor aquesta Llei quedarà derogada la Llei
7/1986, de 19 de novembre de Taxes de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Disposició derogatòria segona 

Així mateix, queden derogades totes les normes de rang
igual o inferior que s'oposin al que es preveu en aquesta Llei.

Disposició final

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

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta Llei
i que els tribunals i autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Seu del Parlament, 3 de juny del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Pilar Ferrer i Bascuñana.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 de juny del 1997, d'acord amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei RGE
núm. 3702/97, sobre el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent al de la
seva publicació, per presentar davant la Mesa de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, 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 18 de juny del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 21 de maig del 1997, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

55.- Acord d'aprovació del Projecte de Llei del Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears.

A proposta del conseller d'Educació, Cultura i esports, el
Consell de Govern adopta el següent acord:

"Primer.- Aprovar el Projecte de llei del Consell Social de
la Universitat de les Illes Balears.

Segon.- Remetre al Parlament de les Illes Balears
l'esmentat Projecte de llei perquè en faci la tramitació".

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 27 de maig del 1997.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Jaume Matas i Palou.
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A) 
PROJECTE DE LLEI DEL CONSELL SOCIAL DE

LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.

Exposició de motius

La Constitució espanyola, en l'article 27.10, reconeix
l'autonomia de les universitats. El desenvolupament d'aquest
principi es fa per la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de
reforma universitària, la qual perfila el nou règim jurídic i
administratiu de les universitats.

L'article 15 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer,
de l'Estatut d'autonomia per a les illes Balears, modificada per la
Llei orgànica 9/1994, de 24 de març, estableix que correspon a la
Comunitat Autònoma la competència de desenvolupament
legislatiu i execució de l'ensenyament en tota la seva extensió,
nivells i graus, modalitats i especialitats, d'acord amb el que es
disposa en l'article 27 de la Constitució i lleis orgàniques que,
conforme a l'apartat 1 de l'article 81 d'aquesta, ho desenvolupin,
i sense perjudici de les facultats que atribueix a l'Estat el núm. 30
de l'apartat 1 de l'article 149 i de l'alta inspecció per al seu
compliment i garantia.

La Llei orgànica de reforma universitària, congruent,
d'una banda, amb el principi constitucional d'autonomia
universitària i, de l'altra, amb la distribució de competències que,
en aquesta matèria, estableixen la Constitució i els estatuts
d'autonomia, concep una nova estructura universitària, i precisa un
repartiment de competències entre l'Estat, les comunitats
autònomes i les pròpies universitats. Així, l'article 14 al temps que
crea la figura del Consell Social de la Universitat i n'estableix els
objectius i les funcions, encomana la concreció de la composició
i de la representació dels interessos socials al que estableixi una
llei de la comunitat autònoma corresponent, objectius que
compleix aquesta Llei del Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears.

L'esmentada Llei orgànica de reforma universitària
s'articula al voltant de la idea que la universitat constitueix un
autèntic servei públic referit als interessos socials de tota la
comunitat nacional i de les respectives comunitats autònomes.
D'aquí que el Consell Social es configura com un òrgan que, dins
l'estructura universitària, garanteix la participació, en el seu
govern, de les diverses forces socials. Malgrat que l'esmentada
Llei estableixi el marc per a la renovació de la vida acadèmica, el
fet decisiu és l'acció transformadora que emprenguin les pròpies
universitats.

Aquesta Llei del Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears configura el marc general d'objectius, reglament i
funcionament intern de l'esmentat Consell Social, i en determina
la composició mitjançant una fórmula ponderada i equitativa, tant
qualitativament com quantitativament, de representacions
acadèmiques i socials que garanteixin una participació en el
govern de la Universitat dels diversos sectors i interessos de la
societat balear.

Al mateix temps, aquesta Llei és un instrument per
contribuir al fet que la Universitat de les Illes Balears pugui assolir
els nivells de resposta, qualitat i exigència que la societat espera
obtenir, per a la millor guarda i defensa de la cultura, realitats,
tradicions, problemes i necessitats del poble balear, i afrontar el
desafiament del desenvolupament tècnic i científic i l'extensió de la
cultura i la ciència al conjunt de la Comunitat Autònoma.

En virtut de la normativa anteriorment esmentada i atesos
el Reial decret 2243/1996, de 18 d'octubre, de traspàs de funcions
i serveis de l'Administració de l'Estat a la CAIB en matèria
d'universitats i el Decret 204/1996, de 28 de novembre, d'assumpció
i distribució de competències transferides per l'Administració de
l'Estat a la CAIB en matèria d'universitats, la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears procedeix a regular la Llei del Consell Social de
l'Universitat de les Illes Balears. 

Títol primer. Del Consell Social i les seves funcions.

Article 1

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat
en la Universitat.

Article 2

En el marc del que s'estableix a la Llei orgànica de
reforma universitària, corresponen al Consell Social de la UIB les
funcions següents:

A) Relació entre la societat i la Universitat:

1) Garantir la colAlaboració entre la Universitat i la
societat mitjançant l'adequació de l'oferta d'estudis universitaris,
l'impuls de la investigació, la transferència dels resultats d'aquesta
i la promoció d'activitats culturals i científiques que difonguin la
tasca acadèmica.

2) Promoure la colAlaboració econòmica de la societat en
el finançament de la Universitat i contribuir a captar recursos
econòmics externs.

3) Impulsar les activitats que permetin un apropament dels
estudiants universitaris a les demandes laborals de les empreses, de
l'Administració i de les institucions, per afavorir la inserció
professional dels titulats universitaris.

4) Promoure la realització d'estudis sobre la situació de
feina dels graduats universitaris, sobre la demanda social de nous
ensenyaments i sobre la possible revisió dels existents.

5) Promoure les associacions d'antics alumnes.

B) De caràcter economicofinancer:

1) Supervisar les activitats de caràcter econòmic de la
Universitat, principalment l'anàlisi del cost, el rendiment i la qualitat
de tots els serveis; tot això sense perjudici de les competències que
puguin correspondre a la Intervenció General de l'Administració de
la CAIB.

2) Aprovar el pressupost anual de la Universitat, a
proposta de la Junta de Govern i, així mateix, conèixer-ne
puntualment l'estat d'execució.

3) Aprovar les modificacions pressupostàries que
s'escaiguin legalment, incloses les derivades de la modificació de la
relació dels llocs de treball del personal docent i d'administració i
serveis.

4) Aprovar els comptes i la memòria econòmica anual
sobre els resultats de l'exercici econòmic de la Universitat, a
proposta de la Junta de Govern, que les haurà de remetre al Consell
Social durant el primer quadrimestre del següent exercici
pressupostari.

5) Aprovar la programació plurianual de la Universitat, a
proposta de la Junta de Govern, que la remetrà al Consell Social
amb el projecte de pressupost. El Pressupost anual de la Universitat
haurà de recollir les actuacions previstes en la programació
plurianual que afecten l'esmentat exercici.
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6) Autoritzar, si s'escau, la utilització del procediment
negociat previst en la Llei de contractes de les administracions
públiques per a l'adquisició de béns d'equip necessaris per al
desenvolupament de programes d'investigació.

7) Fixar les taxes acadèmiques dels títols no oficials i
proposar al Govern Balear per a l'elevació, si s'escau, al
Parlament, de la determinació de les taxes acadèmiques de títols
oficials, dins dels límits que estableixi el Consell d'Universitats.

8) Acordar les transferències de despeses corrents a
despeses de capital i, prèvia autorització del Govern Balear i, si
s'escau, del Parlament, les transferències de despeses de capital a
qualsevol altre capítol.

9) Assignar d'altres conceptes retributius al professorat,
als quals es fa referència a l'article 46.2 de la Llei orgànica de
reforma universitària.

C) Funcions relacionades amb l'activitat acadèmica:

1) Proposar al Govern Balear la creació i supressió de
facultats, escoles tècniques superiors, escoles universitàries i
d'altres centres universitaris del districte universitari, amb atenció
especial a l'establiment a Menorca, Eivissa i Formentera d'estudis
superiors. La proposta anirà acompanyada de l'informe que, amb
caràcter previ i motivat, haurà d'emetre el Consell d'Universitats
en el marc de la programació general de l'ensenyament superior,
oïda la Junta de Govern.

2) Proposar al Govern Balear, previ informe del Consell
d'Universitats, l'establiment de convenis d'adscripció a la
Universitat, com instituts universitaris, d'institucions o centres
d'investigació o creació artística de caràcter públic o privat, oïda
la Junta de Govern.
 

3) Proposar al Govern Balear l'ampliació o reducció dels
ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols oficials que
s'han d'impartir en els centres de la Universitat, oïda la Junta de
Govern.

4) Aprovar l'ampliació o la reducció d'altres
ensenyaments a impartir en els centres de la Universitat, oïda la
Junta de Govern.

5) Establir, previ informe del Consell d'Universitats, les
normes que regulen la permanència a la Universitat dels estudiants
que no superin les proves corresponents en els terminis que es
fixin, d'acord amb les característiques dels estudis respectius, oïda
la Junta de Govern.

D) D'altres funcions:

1) Elaborar i reformar el seu propi Reglament
d'organització i funcionament intern, d'acord amb el que
s'estableix en l'article 11.

2) Ser escoltat en el nomenament del gerent de la
Universitat.

3) Qualssevol altres que li siguin encomanades pels
Estatuts de la Universitat o per altres disposicions vigents.

Títol segon. Del Consell Social i els seus membres.

Article 3.

1. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
estarà format per un total de 25 membres, 10 en representació de la
Junta de Govern de la Universitat, i 15 en representació dels
interessos socials de les Illes Balears.

2. La representació de la Junta de Govern en el Consell
Social estarà integrada pel rector, el secretari general, el gerent i 7
membres més elegits d'entre els de la Junta.

Article 4
 

1. La representació dels interessos socials en el Consell
Social constarà dels membres següents:

a) Tres membres designats pel Parlament de les Illes
Balears, en representació de Mallorca, Menorca i Eivissa-
Formentera, respectivament.

b) Dos membres designats per la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports.

c) Un membre designat pel Consell de Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) Un membre designat pel municipi de Palma, on s'ubica
la UIB.

e) Quatre membres designats per les organitzacions
sindicals representatives dins la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, dels quals
un haurà de ser designat per la organització sindical més
representativa en l'àmbit de l'ensenyament.

f) Quatre membres designats per les associacions
empresarials més representatives dins la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

2. Els representants prevists en els punts a), b), c), i d) de
l'anterior apartat hauran de ser persones de reconegut prestigi en
algun dels àmbits de la vida social, cultural, artística, científica,
política i econòmica, i amb experiència en els camps de la ciència,
la tècnica, l'Administració pública o les activitats professionals.

Aquests representants hauran de ser elegits tenint en
compte les especialitats científiques, tècniques, culturals, artístiques
i professionals en què s'exerceixi la vida acadèmica de la
Universitat de les Illes Balears.
 

3. Els representants que es preveuen en els en punts e) i f)
de l'apartat 1 podran ser substituïts en qualsevol moment per
l'organització sindical o l'associació empresarial que els va designar,
conforme amb la normativa vigent.

Quan, d'acord amb la normativa vigent, es modifiqui la
representativitat a la qual fan referència els punts e) i f) de l'apartat
1, les organitzacions sindicals i associacions empresarials
procediran a la designació del membres corresponents.
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Article 5.

Els membres a què es refereix l'article anterior seran
nomenats mitjançant Decret.

Article 6.

El president del Consell Social serà nomenat d'entre els
membres que representen els interessos socials, per Decret de
Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació, Cultura
i Esports, oït el rector.

Article 7.

L'elecció i substitució dels membres del Consell Social
en representació de la Junta de Govern, i la durada dels seus
mandats, seran determinades pels Estatuts de la Universitat de les
Illes Balears.

Article 8 

1. La durada del mandat del president i de la resta de
membres del Consell Social representants dels interessos socials
serà de quatre anys, renovable pel mateix període de temps.

2. En el cas que es produeixin vacants per causa de mort,
incapacitat, renúncia o cessament dels membres del Consell
Social, seran cobertes pel mateix procediment establert en aquesta
Llei pel que fa a la designació i pel temps que resti de mandat.

Article 9 

La condició de membre en representació dels interessos
socials serà incompatible amb la de membre de la comunitat
universitària, llevat que no es trobi en situació de servei actiu des
d'abans de la data de la seva designació.

Article 10 

La condició de membre del Consell Social és
incompatible, en tot cas, amb l'exercici, per si o per persona
interposada, de càrrecs directius en empreses o societats que
contractin amb la Universitat obres, serveis o subministraments,
i amb la participació superior al 10% en el capital d'aquestes.

Títol tercer. El funcionament del Consell Social.

Article 11 

1. El Consell Social elaborarà el seu propi Reglament
d'organització i funcionament intern en el marc d'aquesta Llei, el
qual se sotmetrà a l'aprovació del Consell de Govern, a proposta del
conseller d'Educació, Cultura i Esports.

2. Aprovat el Reglament per Decret, començarà a vigir el
mateix dia de la seva publicació en el BOCAIB.

3. El Reglament del Consell Social haurà d'establir la
periodicitat de les sessions ordinàries i el quòrum necessari per a
l'adopció vàlida d'acord i la majoria necessària en cada cas.

4. El Reglament haurà d'establir un procediment perquè,
en cas d'incompliment de les obligacions del càrrec per part d'algun
dels membres, el Consell Social en proposi el cessament i en
proposi la substitució a qui l'hagi designat.

5. El Consell Social podrà funcionar en règim de ple i en
comissions, i el Reglament haurà de contenir, si escau, la
composició i les funcions específiques respectives de cada una
d'aquestes.

6. El Reglament podrà preveure les compensacions
econòmiques que, ocasionalment, puguin percebre els membres del
Consell Social.

Article 12 
El secretari del Consell Social serà designat pel president

d'entre els membres o no i exercirà el càrrec en règim de dedicació
a temps parcial o a temps complet.

Article 13 

El Consell Social haurà de tenir un pressupost que figurarà
com a partida específica en el pressupost de la Universitat i inclourà
les partides necessàries per dotar la Secretaria del Consell Social
dels mitjans materials i humans suficients per dur a terme les seves
funcions.

Disposició final primera
 

En un termini de tres mesos des del dia que aquesta Llei
comenci a vigir, les associacions, institucions i organismes a què fa
referència l'article 4 hauran de designar o proposar els seus
representants en el Consell Social.

Disposició final segona

Es faculta el conseller d'Educació, Cultura i Esports per
dictar, dins l'àmbit de les seves competències, les disposicions
necessàries per a l'aplicació d'aquesta Llei.

Disposició final tercera

Aquesta Llei començarà a vigir el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Palma, 21 de maig de 1997
El President:
Jaume Matas i Palou.
El conseller d’Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.
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3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 de juny del 1997, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
3745/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Centres Recreatius
Turístics.

Palma, a 18 de juny 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 preveu l'article 125 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup parlamentari
Mixt presenta la següent Proposició de Llei, perquè sigui
tramitada davant el Ple de la Cambra.

Exposició de motius.

L'actual situació turística de les Illes Balears, amb una
reducció de les estades respecte a temporades passades, exigeix un
esforç per introduir nous elements en l'oferta que augmentin i
qualifiquin la demanda existent. La política turística s'ha d'orientar
a reestructurar l'actual oferta i fer-la més atractiva.

Amb aquesta finalitat caldrà donar suport especial a les
noves modalitats que ofereix el mercat de l'oci, tenint en compte
l'experiència d'altres comunitats autònomes i països, impulsar i
racionalitzar les grans inversions que pels seus programes i
innovació puguin tenir efectes socials beneficiosos i contribuir a
acreditar la imatge turística de les illes. Caldrà tenir en compte les
inversions que puguin considerar-se d'interès turístic i social per
a l'increment del nivell ocupacional de l'oferta turística existent,
la creació de llocs de treball, la potenciació internacional del
sector i la millora de la seva qualitat per la perllongació de la
temporada en incorporar activitats recreatives i esportives que no
depenen exclusivament del període hàbil de turisme originats pel
sol i la platja.

La instal•lació d'uns centres turístics recreatius de
moderna concepció i tecnologia és un dels mitjans per assolir
aquells objectius prioritaris. L'anàlisi comparada dels seus efectes,
allà on ja s'han establert, constitueix la millor referència per
valorar les enormes possibilitats que ofereix de cara a estimular
una afluència equilibrada al llarg de l'any i aconseguir la
repercussió estructural sobre el conjunt del sector que s'ha
assenyalat com a fonamental. Garantir la qualitat d'aquestes noves
grans actuacions exigeix ocupar grans espais de sòl on es permeti
establir les condicions de naturalesa amb qualitat. Ateses les
dificultats d'aquest procés en la lògica dels vigents sectors de
planejament de petita escala i densitat urbana, correspon als
poders públics facilitar la seva creació i també garantir el seu
desenvolupament real i evitar que esdevingui matèria
d'especulació. Així mateix, en tractar-se d'inversions de gran
envergadura econòmica convé establir mesures de cautela a fi de
garantir la viabilitat i evitar un ús indegut de les iniciatives quan
no s'orientin estrictament a aconseguir la seva implantació,
especialment pel fet de la forta selectivitat que obra en aquest
camp i que podria tenir, en cas de fracàs, efectes greus.

Article 1.

La present Llei té per objecte ordenar la creació dels
"Centres recreatius turístics" que podran instal•lar-se en les zones
previstes per aquesta, determinar les condicions mínimes quant a
instal•lacions, inversions i servei que hauran de reunir els esmentats
centres i regular els beneficis de què podran gaudir.

Article 2.

Els Centres recreatius turístics es configuren com a àrees
de gran extensió en les quals s'emplacen, de forma integrada, les
activitats pròpies dels parcs temàtics d'atraccions de caràcter
recreatiu, cultural i d'esbarjo, i usos complementaris esportius,
comercials, amb els seus serveis corresponents i hauran de reunir els
requisits i les característiques següents:

a) Una inversió mínima inicial de 20.000 milions de
pessetes, de la qual, almenys, 15.000 milions han de correspondre
al parc temàtic d'atraccions.

b) Una superfície mínima de 200 hectàrees s'assignaran al
parc temàtic d'atraccions i als seus estacionaments i serveis
complementaris.

c) Un mínim de 20 atraccions mecàniques i dos locals per
a espectacles en l'àmbit del parc temàtic d'atraccions.

d) La creació d'un mínim de 800 llocs de treball en les
activitats econòmiques emplaçades dins el centre dels quals 150,
com a mínim, seran fixos.

e) L'àrea esportiva i d'espais lliures no serà inferior, en el
seu conjunt, al 30% del total de l'àmbit del centre.

Article 3.

1.- El Govern de les Illes Balears convocarà un concurs
públic per a presentar sol•licituds per a la instal•lació i construcció
de centres recreatius turístics.

2.- Les sol•licituds s'hauran de presentar davant la
Conselleria de Turisme acompanyades de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del projecte, anàlisi econòmica
i financera i resum de les seves característiques tècniques.

b) Plànol amb informe descriptiu de la localització i el
perímetre proposat per a l'emplaçament del centre.

c) Programa d'actuació i avantprojecte tècnic integrat pels
plànols i pels pressuposts.

d) Actuacions similars realitzades per l'empresa
sol•licitant en altres indrets i la seva capacitat empresarial i
financera.

e) Relació de les obres públiques l'execució de les quals
es considera necessària per a la viabilitat del projecte.

f) Descripció dels beneficis sol•licitats.
g) Un estudi d'impacte sobre el medi.



BOPIB núm.107 - 20 de juny del 1997 2905

Article 4.

1.- El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, previ informe de les Conselleries de Turisme, Foment i
Medi Ambient i Ordenació del Territori, prèvia audiència a
l'ajuntament o ajuntaments afectats del projecte d'emplaçament del
centre, resoldrà, si s'escau, mitjançant decret les sol•licituds
presentades, acordarà la delimitació i aprovació del projecte d'un
centre recreatiu turístic i declararà el seu interès turístic i social
establint les garanties i mesures de control oportunes.

2.- La resolució es dictarà valorant conjuntament els
criteris següents:

a) La idoneïtat de la ubicació d'acord amb les finalitats
d'aquesta llei.

b) La qualitat del centre recreatiu i turístic que es
proposa i les seves instal•lacions.

c) La importància de la inversió real.
d) Els llocs de treball fixos i totals previstos en el

projecte.
e) La repercussió social de la instal•lació.
f) L'aportació de noves tecnologies.
g) La millora i conservació del paisatge que es contempli

en el projecte.
h) Les millores que representi per a l'oferta turística a

Balears.
i) L'experiència, solvència i garanties de la societat

promotora.
j) La protecció de l'equilibri ecològic i del medi ambient.

3.- En qualsevol cas, el Govern de la Comunitat podrà
declarar deserta la convocatòria.

4.- Els drets que es derivin tant de la participació en la
convocatòria com, si és el cas, pel decret d'aprovació i autorització
d'un centre recreatiu turístic no seran transmissibles abans que es
compleixin les finalitats a què, per a cada àmbit, es refereix
l'article 6, apartat a), d'aquesta llei, llevat l'autorització expressa
del Govern de la Comunitat.

Article 5.

1.- Podran presentar sol•licituds les empreses que
reuneixin les condicions establertes en l'acord de la convocatòria,
el qual haurà d'establir el capital mínim de solvència de les
empreses que concorrin i altres garanties pertinents.

2.- Si fos formulada una oferta conjunta per diverses
empreses, la responsabilitat davant l'Administració haurà de ser
solidària, seguin quines siguin les relacions entre dites empreses
i entre aquestes i l'Administració.

Article 6.

Els beneficis que es podran atorgar al titular o titulars de
l'adjudicació del concurs per a l'administració del centre recreatiu
turístic seran els següents:

a) Expropiació forçosa dels béns i drets sobre els
terrenys compresos dins el perímetre del futur centre recreatiu
turístic i imposició de servituds per a vies d'accés, línies de
transports d'energia i canalització de líquids i gasos. A aquests
efectes els sol•licitants tendran el caràcter de beneficiaris de
l'expropiació per causa d'interès social de conformitat amb la Llei
d'Expropiació forçosa, del 16 de desembre del 1954, i el seu
reglament de 26 d'abril del 1957, portant implícita l'aprovació del
projecte de declaració d'interès social de l'expropiació que es
tramitarà pel procediment d'urgència previst a l'article 52 de
l'esmentada llei. La finalitat de l'expropiació s'entendrà completar,
en els àmbits quant s'hagi realitzat íntegrament la urbanització del
sòl de la fase o sector que correspongui a efectes de cessions
previstes per aquesta llei a l'ajuntament i, en els altres àmbits,
quan s'hagin efectuat les obres i instal•lacions previstes en el
projecte aprovat pel Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

b) Estímuls que siguin legalment procedents.
c) Dret d'ús i gaudiment dels béns de domini públic

d'acord amb les autoritzacions i concessions que en cada supòsit
siguin preceptives, de conformitat amb la normativa vigent sobre
el patrimoni del CAIB i altres quan s'hi escaigui.

Article 7.

1.- Aprovat pel Govern de la Comunitat el decret referit
en l'article 4, paràgraf 1, amb la delimitació i declaració d'un centre
recreatiu i turístic, la corporació o corporacions municipals
corresponent procedirà a formular el planejament general a fi
d'ordenar, en els termes del decret del Govern de la Comunitat,
l'àmbit delimitat com a únic de planejament i d'actuació, per tal de
portar a terme el centre recreatiu turístic aprovat.

2.- El nou planejament aprovat preveurà, en els termes del
decret esmentat, les infraestructures per a serveis, vies d'accés i
sistemes per a la instal•lació dels serveis tècnics que siguin
necessaris per dur a terme el centre. Assenyalarà els usos admesos
en l'àmbit destinat al parc temàtic d'atraccions, zona esportiva, i els
seus serveis o altres complementaris, així com els espais lliures.

3.- El Pla assenyalarà els sistemes naturals i els elements
del paisatge i del patrimoni històric i artístic rellevants en l'àmbit
d'actuació o en les zones de l'entorn del centre que hagin de ser
protegits.

4.- Amb la finalitat de garantir una adequada relació
urbana, la delimitació del sector podrà incorporar els terrenys
urbans adjacents a fi d'ordenar-se el conjunt.

Article 8.

1.- Dins l'àmbit objecte d'actuació es preveuran les
cessions obligatòries de sòl següents:

a) En els àmbits del parc temàtic, espais lliures i zones
esportives se cedirà un 3% per a equipaments públics col•lectius.

2.- Les vies internes i els espais lliures corresponents als
àmbits, segons usos globals que no tinguin repercussió en el
funcionament general del sector, podran ésser titularitat privada i
executades, conservades i mantingudes, en especial els seus jardins,
amb càrrec a la societat protectora, societat encarregada de la
conservació o de l'entitat urbanística col•laboradora que
correspongui. Tanmateix, d'acord amb la legislació urbanística,
l'empresa sol•licitant tindrà obligació de costejar les obres
d'urbanització i d'infraestructura que siguin pertinents.

3.- L'aprovació definitiva del Pla parcial exigirà la
formació de les garanties per a les obres d'urbanització de la primera
etapa o polígon d'actuació en algunes de les formes exigides per les
vigents lleis urbanístiques i abans d'iniciar les altres etapes es
procedirà en aquesta mateixa forma.
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Article 9.

1.- La tramitació del planejament, tant el de caràcter
general com parcial, a què es refereix la present llei serà la que
disposen les lleis urbanístiques vigents, amb l'exclussió del tràmit
formal de l'article 125 del Reglament de Planejament pel que fa a
la revisió del planejament general (Reial Decret 219/1978, de 23
de juny) que se substituirà per una major difusió pública dels
treballs abans de l'aprovació inicial.

2.- En el termini de cinc mesos des de la data de
publicació del decret del Govern de la Comunitat de la CAIB, en
cas de no ser aprovat per la corporació o corporacions municipals
el planejament general, incloent-hi la delimitació o qualificació
corresponent al centre recreatiu turístic, el conseller de Medi
Ambient i Ordenació del Territori, de conformitat amb el que
disposa l'article 51.1 de la Llei del Sòl, dictarà normes de
planejament i assenyalarà els terminis per procedir a la formulació
o revisió del Pla general. Aquestes normes facultaran per al
desenvolupament tot seguit del planejament parcial del sector.

3.- La tramitació dels planejaments motivada per causa
de la declaració d'un sector com a centre recreatiu turístic i del seu
desenvolupament tindrà caràcter d'urgència i, en conseqüència, els
terminis fixats per la llei en cada tràmit es reduiran a la meitat, a
l'excepció feta dels d'informació pública i recursos.

4.- Cas d'exigir la declaració la revisió anticipada del
planejament general per efecte del termini temporal de previsió,
l'acord del Govern de la Comunitat, als efectes que preveu l'article
47.2 de la Llei del Sòl, comportarà implícitament l'informe
favorable de l'oportunitat de la revisió anticipada.

5.- La tramitació del planejament parcial, als efectes de
l'aprovació definitiva per la Comissió Insular d'Urbanisme, es farà
conjuntament amb els de l'autorització dels usos admesos en sòl
no urbanitzable, atesa la unitat del planejament i d'actuació
urbanística del centre.

Article 10.

L'àmbit d'aplicació d'aquesta llei correspondrà
exclusivament a l'illa de Mallorca, on únicament podrà ubicar-s'hi
un centre recreatiu turístic de les característiques que s'estableixen
a l'article segon de la present llei.

Disposicions addicionals.

1ª.- No s'autoritzarà el funcionament d'un altre centre
recreatiu turístic i d'atraccions que, excedint de les dues hectàrees,
representi una inversió total de 6.000 milions de pessetes en totes
les seves fases.

2ª.- En qualsevol cas, les limitacions establertes a
l'article 11 i la disposició addicional primera de tenir vigència als
20 anys de l'obertura del centre autoritzat en primer lloc.

3ª.- La retolació interna del centre recreatiu turístic
haurà de ser sempre en català en primer lloc, sense excloure altres
llengües a continuació.

Disposicions finals.

1ª.- Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per dictar les disposicions necessàries per al
desenvolupament de la present llei.

2ª.- Aquesta llei entrarà en vigor a l'endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Palma, 19 de maig del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3657/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a adquisició d'una
finca en sòl rústic a Menorca.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3660/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió al 1997
en Parcs Naturals.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3661/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a laboratoris de
productes de consum.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3662/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Especial de
construcció de les instal•lacions esportives específiques a Menorca.
(Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3663/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Plan Nacional
de Catedrales".  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3664/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de la
subvenció de l'Estat anomenada Crèdit Turístic.  (Mesa de 18 de juny
del 1997).

 RGE núm. 3665/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra de
terrenys a espais naturals.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3666/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fires i
congressos.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3667/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat que
aportarà el Govern dels fons propis per finançar les ajudes pel foment
de mètodes de producció agrària compatibles amb la protecció de les
zones humides.  (Mesa de 18 de juny del 1997).
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 RGE núm. 3668/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esdeveniments
esportius i promoció turística.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3669/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Polígon
Industrial de Ferreries.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3670/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
prevista pel Govern per finançar les ajudes pel foment de mètodes
de producció agrària compatibles amb la protecció de les zones
humides.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3671/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
informes sobre compra de terrenys a espais naturals.  (Mesa de 18
de juny del 1997).

 RGE núm. 3672/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a depuradora
Maó-Es Castell.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3673/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Conveni
Ministeri d'Educació i Cultura, el Govern i els bisbats per
l'execució de les obres incloses al "Plan Nacional de Catedrales".
(Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3674/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camins rurals.
 (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3675/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució del
Programa regional d'ajudes per fomentar les inversions forestals en
explotacions agràries.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3676/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a II Pla
d'embelliment.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3677/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Escola
d'Hoteleria.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3685/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Campionat
Nacional Infantil per a Centres Escolars 1996.  (Mesa de 18 de juny
del 1997).

 RGE núm. 3738/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
senyalitzacions de la Carretera de Sant Climent a Cala En Porter.
(Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3739/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon orfila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a distribució per
illes dels diners per al Pla d'Acció per a persones amb
minusvalideses. (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3740/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a presentació a
Eivissa i Formentera del Centre Europeu d'empreses innovadores.
(Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3741/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sol•licitud de
creació de noves places turístiques a Eivissa i Formentera.  (Mesa de
18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3764/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a denúncies contra
"manteros" els darrers tres anys.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3768/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a tancament de forns
de llenya els darrers dos anys.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3769/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compra del Palau
Saura de Ciutadella.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3824/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a recepció de les
emissions en català a les Pitiüses procedents d'altres comunitats.
(Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3825/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a entrada en servei de
les finestres úniques.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3826/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a repartiment per illes
dels fons corresponents al projecte "Prometeus Vida Nova".  (Mesa
de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3827/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a revisió de la Llei
d'Acció Social de les Illes Balears.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3828/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a recuperació del sòl
contaminat al Cap de Barbaria, a Formentera.  (Mesa de 18 de juny
del 1997).

 RGE núm. 3829/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a serveis de l'Oficina
de Víctimes de Delictes.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3830/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a productes
experimentats a la finca d'experimentació agrària d'Eivissa.  (Mesa
de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3831/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts del programa
"Foner II" a les Pitiüses.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3833/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a calendari previst per a la constitució del Consell Social de
Persones Majors de les Illes Balears.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3834/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a membres de la Comissió Permanent del Consell Social de
Persones Majors.  (Mesa de 18 de juny del 1997).
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 RGE núm. 3835/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a topònim de la Comunitat Autònoma utilitzat en la
campanya publicitària que s'emet per televisió i altres mitjans.
(Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3836/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a representants d'associacions de persones majors en el
Consell Social de Persones Majors de les Illes Balears.  (Mesa de
18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3837/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a la suspensió de la conferència "Joves i accidents de
trànsit" que s'havia de celebrar a Menorca el passat 8 de maig.
(Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3839/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a la suspensió de la conferència "Droga i joventut" que
s'havia de celebrar a Menorca el passat 15 de maig.  (Mesa de 18
de juny del 1997).

 RGE núm. 3848/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a solucions als
perjudicis que causen les aigües depurades de l'Edar d'Inca.  (Mesa
de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3849/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subministrament d'aigua depurada als camps de golf de Sa Vinyola
i Son Baco.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3850/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inversions de
l'Ibanat a Parcs Naturals.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3851/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a creació
d'àrees recreatives per part de l'Ibanat.  (Mesa de 18 de juny del
1997).

 RGE núm. 3852/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
indemnitzacions als propietaris de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3853/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
"Productes de Menorca".  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3854/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
"Productes Balears".  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3855/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a atribució de
competències en Agricultura, Ramaderia i Pesca als Consells
Insulars.  (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3869/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garanties de
privacitat en la transmissió telemàtica de dades clíniques des de
l'Hospital de Manacor als centres de salut.  (Mesa de 18 de juny del
1997).

 RGE núm. 3870/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció de
la integració ocupacional de disminuïts.  (Mesa de 18 de juny del
1997).

Palma, a 18 de juny 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.

Després que, a principis d'any, el Govern de les Illes
Balear i el Consell Insular de Menorca varen prodigar les
declaracions públiques sobre la voluntat d'adquirir, de forma
immediata, una finca a l'illa de Menorca, sorprèn el silenci dels
darrers mesos per ambdues parts.

Manté el Govern el seu compromís d'adquirir, dins l'any
1997, una finca en sòl rústic a l'illa de Menorca?

Manté el Govern la seva voluntat que la finca a adquirir
sigui la recomanada pel Consell Insular de Menorca, és a dir, la
finca anomenada Al Parico, al terme municipal de Ciutadella?

S'han iniciat ja les negociacions amb els propietaris
d'aquesta finca per tal de fer possible la seva compra?

Qui ha representat el Govern en aquestes negociacions i
qui ha representat els propietaris de la finca?

Quins són els motius del retard en aquesta actuació del
Govern anunciada des de fa ja molts de mesos?

S'ha plantejat el Govern la possibilitat d'adquirir altres
finques que no sigui la de Al Parico?

S'ha negociat amb altres propietaris?

Quins?

De quines finques es tractava en cada cas?

Es manté el Govern en contra de la possibilitat d'obrir un
concurs públic per a la compra d'una finca rústica a Menorca?

Per quin motiu?

Si és cert que un dels motius adduïts pel Consell Insular
de Menorca per recomanar la compra d'aquesta finca era contribuir
a solucionar el problema dels accessos a algunes de les platges de
la costa sud de Menorca, no se li ha ocorregut al Govern la
possibilitat de negociar l'accés lliure a la costa a través de la finca
d'Al Parico per aquest estiu?

No pensa el Govern que pot ser un sarcasme i una burla
pels ciutadans que les negociacions amb els propietaris d'Al Parico
per la compra de la finca es tornin iniciar al final de l'estiu, esperant
precisament a que finalitzi la temporada en que els propietaris
cobren el peatge a tots els ciutadans per poder accedir a Macarella?

Si un dels motius que van dur al Consell Insular de
Menorca a recomanar l'adquisició d'Al parico era el poder
solucionar el problema de les acampades a Menorca, ¿ha pensat el
Govern en la possibilitat de negociar amb els propietaris d'aquesta
finca la concessió de permisos per realitzar acampades controlades
al llarg d'aquest estiu?

Té coneixement el Govern que el Consell Insular de
Menorca ha rebut altres ofertes de propietaris de finques disposats
a vendre-les a l'administració?

Qui és l'interlocutor del Govern, des del Consell Insular
de Menorca, en aquesta matèria?

Palma, a 3 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són cadascun dels projectes i el seu cost, que el
Govern preveu realitzar al 1997 a cadascun dels parcs naturals de
les nostres Illes?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quan preveu el Govern resoldre les sol•licituds
d'acreditació presentades per ser laboratoris de consum, atès que
estan registrades fa ja més de 4 mesos?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quines són les actuacions que té previstes el Govern
incloure en aquest Pla?

Quin és el cost de cadascuna de les actuacions?

Es preveu la seva continuïtat al 1997 i al 1998?

Amb quines quanties econòmiques?

Quina és la convocatòria que regula les ajudes del Pla
Especial de construcció de les instal•lacions esportives
específiques a Menorca?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 escrita.

Quines han estat les actuacions sol•licitades per la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per ser incloses al "Plan
Nacional de Catedrales"?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 escrita.

Entre els anys 1986 i 1991, la línia de crèdit turístic que
es va concedir a Balears per part de l'Administració de l'Estat fou de
3.560.217.000 pessetes, quina ha estat l'execució d'aquest crèdit?

Quin és el Decret que ha regulat la concessió d'aquesta
subvenció anomenada Crèdit Turístic?

Quina ha estat l'aportació econòmica dels fons propis del
govern a aquest programa?

Quins han estat els projectes finançats?

Quin el pressupost i subvenció rebuda per cada projecte?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les previsions econòmiques i temporals de
compra de terrenys dins espais naturals a Menorca, a Mallorca, a
Eivissa i a Formentera?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la programació d'actuacions de Fires i
Congressos per al 1997 i 1998?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantitat que aportarà el Govern de la
Comunitat Autònoma dels fons propis al 1997 per finançar les
ajudes per fomentar els mètodes de producció agrària que resultin
compatibles amb la protecció de les zones humides?

Quina serà l'aportació dels Fons Europeus al 1997?

Quina serà l'aportació de l'Estat al 1997?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines foren al 1996 els actes, actuacions i convenis
esportius finançats o patrocinats per l'IBATUR?

Quins són els finançats al 1997?

Quin és el cost econòmic de cada actuació?

Quines són les previsions de despesa per actuacions de
promoció esportiva lligada a la promoció turística?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'aportació del Govern de la Comunitat
Autònoma en les obres de millora del Polígon Industrial de
Ferreries?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quina és la quantitat prevista pel Govern per finançar les
ajudes previstes al decret regulador de les ajudes per fomentar els
mètodes de producció agrària que resultin compatibles amb la
protecció de les zones humides per al 1997, i previsions per al
1998?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis i informes avalen cadascuna de les
previsions de compra de terrenys en espais naturals a Menorca, a
Mallorca, a Eivissa i a Formentera?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qui serà l'enginyer encarregat de la direcció d'obres?

Palma, a 2 de juny 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quan preveu el Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears que es signarà el conveni entre el Ministeri
d'Educació i Cultura, el Govern i els bisbats de les nostres Illes per
l'execució de les obres de les nostres catedrals incloses en el "Plan
Nacional de Catedrales"?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les sol•licituds i pressuposts presentats per
cadascun dels ajuntaments i mancomunitats de finançament
d'actuacions en camins rurals, segons el Decret 57/1997, d'11
d'abril?

Quins són els recursos econòmics de que disposa el
Govern de la Comunitat Autònoma per aquestes actuacions en
camins rurals al 1997?

Palma, a 2 de juny del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quina és la data d'entrada de cadascuna de les
sol•licituds, la quantitat econòmica de la subvenció atorgada i la
data de pagament de la subvenció referides al 1994, 1995, 1996 i
1997?

Palma, a 2 de juny 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.

Quina és l'aportació econòmica del Govern de la
Comunitat Autònoma a cadascun dels projectes aprovats pel Consell
de Govern per ser inclosos al II Pla d'embelliment?

Palma, a 2 de juny 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.

Quines han estat les sol•licituds resoltes favorablement per
a la creació de contractes d'aprenentatge, per a pràctiques d'hoteleria
i restauració?

Palma, a 2 de juny 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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins doblers ha rebut la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports, per part d'altres institucions públiques per a l'organització
del Campionat Nacional Infantil per a Centres Escolars el 1996?

Palma, a 3 de juny del 1997.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té coneixement el Govern que a la carretera de la
Comunitat Autònoma que uneix Sant Climent i Cala en Porter a
algunes de les senyalitzacions verticals hi figura la toponímia en
castellà (per exemple, en tost de Sant Climent, diu San Clemente).

Té previst esmenar això i senyalitzar-la en català, d'acord
amb la normativa vigent en matèria de normalització lingüística?

Palma, a 5 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina distribució per illes té previst el Govern Balear
dels diners corresponents a la CAIB del Pla d'acció per a persones
amb minusvalideses del Ministerio de Asuntos Sociales?

A quines accions concretes es destinaran?

Palma, a 5 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A què es degut que encara no s'hagi dut a terme a les
Pitiüses la presentació del Centre Europeu d'Empreses
Innovadores?

Per quan es preveu que es dugui a terme l'esmentada
presentació?

Palma, a 5 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines sol•licituds per a la creació de noves places
turístiques a les Pitiüses s'han presentat davant la Conselleria de
Turisme del Govern Balear d'ençà l'any 1995, amb especificació
del nombre, tipus (hotel, edifici d'apartaments, etc.), categoria i
ubicació, segons municipi?

Palma, a 5 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes denúncies ha rebut el Govern Balear en relació a
activitats econòmiques realitzades per empreses irregulars de
comerç i turisme, conegudes com a "manteros" durant els darrers 3
anys?

Quantes inspeccions s'han realitzat arran d'aquestes
denúncies o per iniciativa pròpia del Govern?

Quants actes d'inspecció s'han aixecat?

Quantes sancions s'han imposat?

Per quina quantitat total?

Palma, a 9 de juny del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants forns de llenya s'han tancat a Mallorca durant els
darrers dos anys i per quins motius?

Palma, a 11 de juny del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca va demanar,
públicament, al Govern de les Illes Balears, que aquest comprés el
Palau Saura, manifestant la seva opinió en el sentit que el Govern
veia amb bons ulls aquesta possibilitat.

Quina és l'opinió del Govern sobre aquesta possibilitat?

Ha donat, el Govern, algun tipus de resposta a la proposta
de l'Ajuntament de Ciutadella en aquesta qüestió?

S'han iniciat negociacions amb la propietat per poder dur
a terme l'adquisició de l'esmentat palau?

Ha participat l'Ajuntament en les negociacions?

En quina data es podria fer efectiva la compra?

Té previst el Govern el destí que es podria donar a l'edifici
si s'arribés a comprar-lo?

Palma, a 9 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin termini preveu el Govern Balear que quedaran
solucionats els problemes de recepció deficient de TV3, Canal 33
i Catalunya Ràdio a les Pitiüses?

En quin termini té previst que es pugui iniciar la
recepció de les emissions televisives de Canal 9, així com les
emissions radiofòniques de Catalunya Informació i Catalunya
Música?

Palma, a 11 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per a quan té previst el Govern Balear que puguin entrar
en servei les finestres úniques d'informació i gestió per als
ciutadans de la nostra comunitat?

En quina fase es troba la seva creació?

Palma, a 11 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera està previst que es distribueixin per
illes els fons corresponents del projecte "Prometeus Vida Nova",
inclòs dins del programa europeu "Ocupació-Horizon" i destinat
a la formació de persones amb especials dificultats per accedir al
primer lloc de feina?

Quantes persones de cada illa es preveu que es
beneficiaran de l'esmentat projecte?

Palma, a 11 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat mes de febrer, el director general d'Acció Social
va manifestar que el canvi de les necessitats en matèria d'assistència
social durant els darrers anys feien aconsellable una revisió de
l'actual text de la Llei d'Acció Social de les Illes Balears.

Té previst el Govern de les Illes Balears promoure una
revisió a curt termini de l'esmentat text?

Palma, a 11 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quan està previst que es duguin a terme les actuacions
a l'ebocador del Cap Barberia, a l'illa de Formentera, dins el pla de
recuperació de sòls contaminats?

Quina inversió es destinarà a tals actuacions?

Palma, a 11 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus de presència de l'Oficina d'Ajut de Víctimes de
Delicte té previst el Govern Balear a Menorca i les Pitiüses?

Palma, a 11 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els productes experimentats en la finca
d'Experimentació Agrària de Can Marines (illa d'Eivissa) que han
obtingut, a judici de la Conselleria d'Agricultura, un grau
satisfactori d'explotació pels agricultors de les Pitiüses, així com
de comercialització?

Palma, a 11 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té coneixement la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria del Govern Balear que la documentació necessària per
a la sol•licitud d'ajuts corresponents al programa "Foner II" per a
bancals, parets de pedra seca i tancaments de finques va arribar al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera només tres dies abans que
acabàs el termini per efectuar les sol•licituds esmentades?

Quin tipus de publicitat i promoció pública dels
esmentats ajuts s'ha dut a terme a les Pitiüses?

Palma, a 11 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears publicà, el passat 19-04-97, el Decret 48/97, de
creació del Consell Social de persones Majors de les Illes Balears;

Quin calendari ha previst el Govern per a la construcció
efectiva del referit Consell Social?

Palma, a 2 de juny del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que en l'article 5.3, del Decret 48/97, de creació del
Consell Social de Persones Majors de les Illes Balears, es preveu
que formin part de la Comissió Permanent un total de 50 vocals
representants de les associacions de persones majors i que res no es
diu de la periodicitat de les sessions d'aquesta Comissió, que tindrà
una finalitat executiva;

Considera el Govern Balear que una Comissió Permanent
amb cinquanta vocals serà operativa per a assumir el caràcter
executiu de la seva funció?

Quina periodicitat i forma de funcionament es preveu per
a les sessions de la Comissió Permanent del Consell Social de
persones majors?

Es Castell, a 2 de juny del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que recentment s'ha posat en marxa una important
campanya publicitària sobre les Illes Balears com a destí turístic
amb una cobertura de mitjans televisius i d'altres que abasten tot el
territori espanyol;

Atès que l'article 14.1 de la Llei 3/1986 de Normalització
Lingüística afirma clarament que "Els topònims de les Illes Balears
tenen com a única forma oficial la catalana".

Atès que a principis d'aquest any, el Congrés dels Diputats
també aprovà que l'única denominació oficial de la nostra
Comunitat seria la d'Illes Balears;

Formulam les preguntes següents:

1.- Per quin motiu, en la publicitat referida, s'empra el
topònim Islas Baleares que incompleix la Llei de Normalització
Lingüística i que va en contra dels recents acords del Congrés del
Diputats?

2.- Considera que hi ha molta diferència entre "Islas
Baleares" i "Illes Balears", com perquè els espectadors es puguin
confondre en el missatge? No considera que una campanya de
l'abast que té aquesta és una bona ocasió per a donar conèixer el
nom de la nostra Comunitat?

3.- Quines mesures pensa prendre per evitar
l'incompliment de la Llei de Normalització Lingüística i l'ús d'un
topònim que no existeix oficialment?

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

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

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

Atès que el Decret 48/97, de creació del Consell Social
de Persones Majors de les Illes Balears, preveu, en el seu article
4, b) que seran membres del Ple del Consell "Un/a representant de
les associacions de persones majors que tenguin implantació i
organització pròpia en el territori de les Illes Balears, estiguin
inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i en el registre d'Entitats d'acció social,
acreditin la seva representativitat i tenguin un mínim de 150 socis"

D'acord amb aquesta previsió:

Quines associacions de persones majors de les Illes
Balears estaran en condicions per a estar representades en el
Consell Social de Persones Majors de les Illes Balears?,
especificant cadascuna d'elles?

Es Castell, a 2 de juny del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La conferència "Joves i accidents de trànsit",
programada pel passat dia 8 de maig a l'Extensió Universitària
d'Alaior es va suspendre per falta de públic. Davant aquest fet
formulam les preguntes següents:

Quin cost va tenir la realització de la conferència
anul•lada?

Quina promoció, directament entre les organitzacions
juvenils, es va donar d'aquesta conferència?

Quina col•laboració es sol•licità, i amb quina antelació,
a l'Ajuntament d'Alaior i al Consell Insular de Menorca, per a la
realització de la conferència?

Es Castell, a 2 de juny del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La conferència "Droga i joventut", programada pel
passat dia 15 de maig a l'Extensió Universitària d'Alaiuor es va
suspendre per falta d'assistència. Davant aquest fet formulam les
preguntes següents:

Quin cost va tenir la preparació de la conferència
anul•lada?

Quina promoció, directament entre les organitzacions
juvenils, es va donar d'aquesta conferència?

Quina col•laboració es sol•licità, i amb quina antelació,
a l'Ajuntament d'Alaior i al Consell Insular de Menorca, per a la
realització de la conferència?

Es Castell, a 2 de juny del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ) 
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 solució té prevista la Junta d'Aigües per evitar que
les aigües depurades de l'Edar d'Inca causin perjudicis al seu pas?

Palma, a 13 de juny del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR) 
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 compromisos ha adquirit la Junta d'Aigües per
subministrar aigua depurada als promotors dels camps de golf de Sa
Vinyola i de Son Baco, al terme municipal de Campos?

Palma, a 13 de juny del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS) 
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 quins Parcs Naturals pensa invertir l'Institut Balear de
la Natura, indicant el concepte de la inversió i la quantia de la
mateixa?

Palma, a 13 de juny del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT) 
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 serà la ubicació de les 20 àrees recreatives que
pensa crear l'Institut Balear de la Natura?

Palma, a 13 de juny del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU) 
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.

Fa comptes d'indemnitzar, el Govern, els propietaris
afectats per la Reserva Natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera?

Fa comptes, el Govern, comprar terrenys compresos dins
la Reserva Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 13 de juny del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV) 
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 cost ha tingut pel Govern la campanya realitzada
sobre "Productes de Menorca" als establiments de "El Corte
Inglés"?

Palma, a 13 de juny del 1997.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX) 
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 cost ha tingut pel Govern la campanya realitzada
sobre "Productes Balears" a l'establiment "Continente"?

Palma, a 13 de juny del 1997.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY) 
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 previsió té el Govern pel que fa a la data
d'aprovació del text articulat de la Llei d'atribució de competències
als Consells Insulars en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca?

Palma, a 13 de juny del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Conseller de Sanitat i Seguretat Social, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

El Gerent de l'Hospital de Manacor ha anunciat que des
del present mes de juny funcionarà una xarxa informàtica que
connectarà via internet l'Hospital, i concretament el Laboratori, amb
els centres de salut i PAC de la zona.

Aquest sistema ha de permetre que en un termini de molt
poques hores el ciutadà tengui en el centre de salut del seu poble el
resultat de qualsevol analítica.

Ja que el Govern Balear forma part de la Fundació gestora
de l'Hospital de Manacor, formul al Conseller de Sanitat i Seguretat
Social la següent pregunta:

Quines mesures d'adoptaran per garantir la privacitat de
les dades clíniques analítiques que es transmetin per la xarxa
telemàtica des del laboratori de l'Hospital als centres de salut?

Quin tipus de mesures de control d'accés a les dades
informàtiques s'adoptaran?

Palma, a 16 de juny del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA) 
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 subvencions o aportacions ha fet el Govern Balear
per la realització d'actuacions destinades a la integració ocupacional
de disminuïts?

Quines entitats n'han estat beneficiàries, per quines
quantitats i per quines activitats, durant els anys 1996 i 1997?

A quins programes europeus s'han acollit?

Palma, a 16 de juny del 1997.
La diputada:
Carme García i Querol.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3736/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconeixement dels handicaps de les regions insulars de
la Unió Europea. (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3744/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a gestió dels imposts especials per part de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (Mesa de 18 de juny del 1997).

Palma, a 18 de juny 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Si es defineix una illa com una extensió de terra ferm
que és més petita que el continent, envoltada pel mar, habitada
permanentment, no lligada constantment amb terra ferm i que no
té la capital de l'Estat. Un conjunt de 22 regions insulars europees,
que suposen el 4,5% del seu territori i el 4% de la seva població
respon a aquesta definició.

Tot i la gran diversitat que existeix entre les regions
insulars aquestes presenten característiques i particularitats
comunes, que es manifesten de manera permanent i que les
distingeixen clarament de les regions continentals, aquestes són
les següents:

.- Aïllades per barreres marítimes, l'existència d'una
barrera marítima es reflexa a una problemàtica particular del
transport que no es limita a un simple encariment d'aquest per
tenir que afegir-hi un element addicional (el vaixell o l'avió). Són,
així mateix, els aspectes qualitatius d'una extraordinària
importància quan s'avalua el handicap de la insularitat, la qual
cosa es tradueix en més incidències i per tant en una pitjor qualitat
en els processos de subministraments de matèries primes i
d'entrega de bens en general.

.- Tamany reduït, el tamany reduït que normalment
caracteritza a les regions insulars té sensibles repercussions a la
diversitat i quantitat de les matèries primes així com en la
utilització rentable dels factors de producció. Particularment el
tamany reduït dels mercats locals insulars, suposa un límit al
creixement potencial de les empreses que hi neixen, condemnant-
les a un reduït tamany i a unes estructures de costos no
competitives amb les empreses del mateix sector que al continent
disposen de condicions per a assolir un tamany més eficient. Així
doncs, el context darwinista actual de globalització econòmica
condemna a les empreses nascudes en aquests territoris insulars a
una difícil supervivència. Una manifestació important d'això és la
tendència a situacions de monocultiu econòmic, amb els riscs
evidents de dependència així com de pressió sobre uns recursos
naturals fràgils, que posen a prova el seu equilibri ecològic.

.- Patrimoni comú europeu, les illes es constitueixen en
elles mateixes com un patrimoni medi-ambiental i cultural d'un
valor excepcional, de gaudiment comú dels ciutadans europeus i que
és necessari preservar per tots els mitjans possibles i transmetre en
tot el seu valor a les generacions futures.

Els handicaps de les illes es deixen sentir a tots els
terrenys (economia, evolució demogràfica, tecnològica, civilització,
... etc.). Aquestes tendències es poden corregir si es modifica el
context que les ha creat.

Així doncs, es veu la necessitat d'atribuir a les regions
insulars un tractament particular a la política de la Unió Europea.

Es d'esperar que el funcionament del mercat únic i el
procés cap a la Unió Econòmica i Monetària de la Unió Europea
constantment ampliada, tenguin un impacte considerable sobre les
regions de la Unió Europea.

La fragilitat del teixit insular aconsella una política insular
coherent en la perspectiva de crear un context favorable a la posada
en marxa dels procediments interns que tenguin per objectiu
reintegrar a les regions insulars en un procés de desenvolupament
harmònic de la futura Unió Europea.

La Unió Europea ha de respondre als problemes de les
regions insulars mitjançant una estratègia global, coherent amb els
principis següents:

- La igualtat de tractament a les diferents regions de la
Unió exigeix donar un tractament diferent a les situacions diferents.

- Integració de les regions insulars a l'espai europeu.

- Manteniment de la diversitat natural i cultural de la Unió
Europea.

- Desenvolupament sostingut.

- Subsidiarietat.

Amb la finalitat de posar en marxa una política d'aquestes
característiques hem de tenir en compte igualment els problemes de
les illes a l'hora de l'elaboració i instrumentalització de les
polítiques comunitàries, adoptant en aquest context les accions
específiques més adients.

Una clàusula general que recordi que les illes siguin
objecte d'una atenció particular en el context de les polítiques
comunitàries conferirà a aquestes polítiques una coherència
creixent.
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Es per tots aquests motius que el Grup Parlamentari
Popular, presenta la següent proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat perquè insti les Institucions comunitàries europees a que
reconeguin que les regions insulars pateixen handicaps
estructurals relacionats amb la seva condició illenca, la
permanència dels quals impedeix el seu desenvolupament
econòmic i social.

El Parlament de les Illes Balears insta també el Govern
de l'Estat perquè insti les esmentades Institucions a que
reconeguin a la legislació comunitària aquests handicaps i que
s'adoptin mesures específiques, quan estiguin justificades, en favor
d'aquestes regions amb l'objectiu de afavorir la seva integració en
el mercat únic en igualtat de condicions".

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

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

La realitat plurinacional i la diversitat de l'Estat
Espanyol va fer necessari l'inici d'un procés de descentralització
política i administrativa de l'Estat que només va tenir precedents
a la Constitució nonnata de la República Federal Espanyola de
1873 i a la Constitució de la República Espanyola del 1931.
Aquesta necessitat es va plasmar en el text constitucional de la
jove Democràcia espanyola. Així la Constitució del 1978
introdueix la possibilitat que aquells territoris, regions i
nacionalitats de l'Estat puguin accedir a l'autonomia política a
través de la constitució en comunitat autònoma, procediment que
es regula tant a l'article 143 com a l'article 151. Fruit d'aquest
procés de descentralització política i administrativa és l'actual
marc autonòmic, caracteritzat per la diversitat de models
autonòmics. En aquest sentit, a més de l'existència d'un model
estatutari dual -Estatuts de major grau competencial regulats per
l'article 151 i Estatuts de menys contingut fruit de l'article 143- hi
ha també una disparitat en els models financers de les distintes
Comunitats Autònomes. Així les Comunitats amb règims forals
històrics tenen capacitat normativa i la recaptació en matèria fiscal
i impositiva, mentre que les Comunitats de Règim Comú
mantenen una molt limitada capacitat financera, depenent sempre
de les directrius marcades pels Pressuposts Generals de l'Estat.

Més recentment, l'acord que han arribat el Govern de
l'Estat i el Govern del País Basc per a la renovació del Concert
Econòmic, ha atorgat al País Basc la capacitat normativa i la
gestió dels imposts ja gestionats, així com noves figures fiscals
que genèricament s'anomenen Imposts Especials (Impost Especial
sobre les labors del Tabac, Begudes Alcohòliques, de
Carburants...). Després de l'acord altres Comunitats Autònomes
també han sol•licitat el traspàs d'aquests tributs.

Per tot això el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
per tal que adopti un Projecte de Llei per al traspàs de la gestió dels
Imposts Especials a les Comunitats Autònomes de Règim Comú. El
Projecte de Llei recollirà els punts següents:

1.- Les Comunitats Autònomes tendran capacitat
reglamentària i normativa sobre els tributs cedits.

2.- Les Comunitats Autònomes tendran capacitat
recaptatòria i liquidadora sobre aquests tributs. Aquestes funcions
correspondran, en tot cas, a les Hisendes autonòmiques.

Palma, 19 de maig del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3679/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a indemnitzacions als pescadors afectats per les
maniobres de l'OTAN, amb sol•licitud de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 18 de juny
del 1997).

 RGE núm. 3832/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a indemnitzacions a pescadors per les maniobres de l'OTAN
a aigües de les Illes Balears, amb sol•licitud de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 18 de juny
del 1997).

 RGE núm. 3856/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a foment de la música cantada en
català, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3857/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a revisió del "Plan Director del
Aeropuerto de Menorca", amb sol•licitud de tramitació davant la
comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3858/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a criteris de territorialització en
les inversions del Govern Balear en matèria de normalització
lingüística, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3859/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a programa d'ajudes pels
esportistes de les Illes Balears que optin a participar a l'Olimpiada
de Sidney, amb sol•licitud de tramitació davant la comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 18 de juny del 1997).

 RGE núm. 3871/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a compliment dels drets dels objectors establerts a la Llei Reguladora
de l'Objecció de Consciència i de la Prestació Social Substitutòria,
amb sol•licitud de tramitació davant la comissió d'Assumptes
Generals i Institucionals. (Mesa de 18 de juny del 1997).

Palma, a 18 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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Des del passat 26 de maig i fins el dia 14 de juny nou
països de l'OTAN (en concret, Alemanya, Bèlgica, Espanya,
EUA, frança, Holanda, Itàlia, Regne Unit i Noruega) estan
realitzant maniobres militars (anomenades Alcudra 97) en les
proximitats de les Badies d'Alcúdia, de Pollença i a les Costes de
Calvià.

A resultes d'aquestes pràctiques, i segons ha denunciat
la Confraria de pescadors d'Alcúdia, els pescadors de la zona nord
de Mallorca s'han vist impossibilitats per realitzar la seva feina.

Cal recordar que aquestes maniobres de l'Aliança
Atlàntica s'han realitzat en plena temporada de pesca de la llagosta
i els perjudicis pel ja malmès sector pesquer mallorquí es poden
quantificar en un milió de pessetes diaris.

Més de 30 vaixells d'Alcúdia, Ca'n Picafort i la Colònia
de Sant Pere no poden realitzar la seva feina i, segons la Confraria
de Pescadors d'Alcúdia la situació afecta més de 50 llocs de
treball.

El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM considera que
el sector pesquer ja es troba en prou dificultats (oblit institucional,
dependència de les condicions climàtiques per treballar, etc.) com
perquè, en temps de pau, l'OTAN aturi durant 19 dies l'activitat
pesquera. Per això, cal que s'indemnitzi els pescadors perjudicats.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a:

1.- Elaborar un cens dels pescadors afectats per les
maniobres de l'OTAN i avaluar les pèrdues econòmiques que
aquestes els han provocat.

2.- Reclamar al Govern de l'Estat que indemnitzi els
pescadors afectats per les maniobres de l'OTAN.

3.- Bestreure les indemnitzacions fins que se'n faci
càrrec l'Administració de l'Estat.

Palma, a 4 de juny del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les maniobres que a l'actualitat realitza l'OTAN a aigües
de les Illes Balears, han causat importants perjudicis materials a les
arts de pesca dels pescadors de Formentera.

El fet a causat el lògic malestar entre els pescadors que
han mostrat la seva indignació per no haver pogut preveure i evitar
les conseqüències, en no haver estat avisats -com era el costum-
mitjançant un comunicat a les Confraries de Pescadors  i avisos per
al general coneixement dels navegants.

Davant aquests fets, el Grup Parlamentari Socialista
presenta a la Comissió d'Assumptes Institucionals la següent
proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
Govern de l'Estat i expressar la seva queixa i preocupació pels
perjudicis causats als pescadors, degut a la manca d'informació
sobre les maniobres de l'OTAN a aigües balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
prendre les mesures necessàries per tal que els pescadors afectats
siguin indemnitzats.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a fer
les gestions oportunes per evitar que en el futur es repeteixin
aquests fets.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern Balear, independentment de les competències
que en matèria de promoció de la cultura tenen els Consells
Insulars, té la responsabilitat de fomentar la llengua catalana en tots
els àmbit de la comunicació social amb iniciatives orientades a
afavorir la presència de la nostra llengua en la societat.

Com afirma l'article 28.2 de la Llei de Normalització
Lingüística:

"El Govern de la Comunitat Autònoma ha d'impulsar la
normalització de la llengua catalana en les emissores de ràdio i
canals de televisió estatals o privats, amb la finalitat de promoure
l'ús del català com a llengua pròpia de les Illes Balears". Si aquest
article determina la responsabilitat general del Govern, l'article 31.2
i 31.3 concreten encara més aquestes obligacions: "31.2. Així
mateix (el Govern de la Comunitat Autònoma), ha d'estimular i
fomentar amb mesures adequades les representacions teatrals,
espectacles i altres manifestacions culturals en català. 31.3. Així
mateix, ha de contribuir al foment del llibre i d'altres publicacions
en llengua catalana amb mesures que potenciïn la seva producció
editorial i la seva difusió"
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Això no obstant, malgrat que la música cantada és un
àmbit important de comunicació social, el Govern Balear no té cap
línia específica d'ajudes per a la seva promoció i foment. Aquest
buit contrasta amb l'increment de grups i solistes de les Illes
Balears que fan la seva música en català.

Per tal d'incidir en la promoció de la nostra llengua en un
àmbit de gran força comunicativa formulam la següent proposició
no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat Autònoma a proposar iniciatives per garantir i
incrementar la creació de música cantada en català, la seva
programació normalitzada i la seva difusió.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació d'una línia de suport genèric per
a l'edició d'enregistraments musicals produïts a les Illes Balears o
per artistes de les Illes Balears o residents que es realitzin en
català.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat Autònoma a establir convenis de col•laboració amb els
mitjans audiovisuals de comunicació que emeten programacions
locals a les nostres illes per tal d'afavorir la presència de les
produccions musicals pròpies, especialment aquelles cantades en
català.

Es Castell, a 4 de juny 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.

Atès que l'any 1994 s'aprovà el Plan Director de
Aeropuertos Españoles, en el qual es projectava el Pla concret
previst per l'aeroport de Menorca, que té com a base la previsió
d'un increment constant del moviment de passatgers a l'aeroport,
preveient que per l'any 2.015 aquest s'haurà incrementat un cent
per cent, tant pel que fa al número d'usuaris com d'aeronaus.

Atès que aquestes previsions preveuen un increment
constant del moviment que ens indiquen una progressió sense
límit:

Any 1990..1.476.909 passatgers
Any 1994..2.055.387 passatgers
Any 2003..3.300.000 passatgers
Any 2008.. 4.000.000 passatgers.

Atès que els compromisos de Menorca, a partir de la
Declaració de la nostra illa com a Reserva de Biosfera, són els de
seguir els principis del desenvolupament sostenible i que parlar de
desenvolupament sostenible a una illa de territori i recursos
naturalment limitats vol dir preveure quina podrà ser la capacitat de
càrrega compatible amb aquests principis.

Atès que els principis que inspiren l'expansió de les
instal•lacions aeroportuàries no tenen en compte aquesta capacitat
de càrrega sinó el de donar compliment a la demanda del trànsit
aeri.

Atès que l'aeroport és la porta principal d'entrada a
Menorca i que, indirectament, la seva capacitat d'acollida, pot
ajudar a regular l'arribada de visitants i permetre que els
menorquins, a través de les seves institucions, tenguin un
protagonisme principal en el futur de l'illa.

Atès que el Govern espanyol, en resposta a les preguntes
formulades pel Grup parlamentari d'Esquerra Unida, ha indicat que
s'està procedint al desenvolupament del Pla Director i que les
pròximes accions seran:

- Ampliació de la Plataforma de l'Estacionament
d'Aeronaus (per permetre una major capacitat).

Construcció de nous accessos de carreteres a l'aeroport.

Creació, en fases successives, de zones urbanitzades per
al seu ús com estacionament de vehicles, àrees comercials i àrees
industrials.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern espanyol
a revisar el Pla Director de l'Aeroport de Menorca per adequar els
plans prevists als principis de la Declaració de Menorca com a
Reserva de Biosfera i del Desenvolupament Sostenible.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern espanyol
perquè aquesta revisió es faci amb la participació de les institucions
autonòmiques de les Illes Balears i locals de Menorca.

Es Castell, a 4 de juny del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que, dels 310 milions de pessetes que el Govern
Balear dedicà el 1996 a política de normalització lingüística,
aproximadament uns 125 milions tenen un caràcter general i uns
185 milions el d'inversió territorialitzada; atès que les decisions
preses per la inversió d'aquests 185 milions de pessetes per
iniciatives de normalització lingüística demostren que gairebé el
100 per 100 es territorialitzà a l'illa de Mallorca, sense gairebé
incidència en les de Menorca, Eivissa i Formentera; formulam la
següent proposició no de llei:
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El Parlament de les Illes Balears rebutja el fet que les
despeses territorialitzables del Govern Balear en matèria de
normalització lingüística, corresponents a l'exercici econòmic del
1996, no presentin un abast interinsular i provoquin la
discriminació efectiva de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear
a tenir en compte, a l'hora de decidir inversions i altres despeses
en matèria de política lingüística, el caràcter interinsular de la
nostra Comunitat Autònoma.

Es Castell, a 4 de juny del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la passada olimpíada d'Atlanta van ser pocs els
esportistes de la delegació espanyola que provenien de la nostra
Comunitat. Fins i tot, algun d'ells, que obtení importants èxits, es
queixà posteriorment de la falta d'ajut per part de les institucions
de les nostres Illes.

El Govern Balear té una línia de subvencions per
promoure els Grans Esdeveniments Esportius. Encara que els
criteris per determinar la importància d'un esdeveniment són
ambigus, sembla clar que es tracta de "grans esdeveniments" a
celebrar a Mallorca i, en menys freqüència, a les altres illes, però
no per fomentar la participació d'esportistes insulars en grans
esdeveniments que es realitzen a l'exterior.

A hores d'ara, alguns joves esportistes de les nostres
illes, que destaquen en esports que van des de la vela fins la
mountain-bike, han fet públic el seu propòsit de preparar-se per a
la selecció olímpica. Lògicament, en aquesta fase prèvia de
preparació i competició per a poder optar a la selecció i entrar ja
en els plans oficials de cara a l'olimpiada, aquests esportistes
amateurs no compten amb els mitjans i recursos per competir en
igualtat de condicions;

Atès que l'Escola Balear de l'Esport no abasta ni de bon
tros la totalitat dels esports que es practiquen, formulam la següent
proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha crear un programa
singular d'ajudes per a esportistes de les Illes Balears que, reunint
les condicions que s'estableixin reglamentàriament, puguin tenir
opcions a participar en la posterior selecció com esportista
olímpic.

Es Castell, a 3 de juny del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
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 la Comissió d'Assumptes Generals i
Institucionals.

La Llei Estatal 48/1984, de 26 de desembre, Reguladora
de l'Objecció de Consciència i de la Prestació Social Substitutòria
al seu article 10 del Capítol II estableix "Els objectors de
consciència en situació d'activitat tindran dret a la mateixa
remuneració que els soldats en files i a prestacions equivalents
d'alimentació, vestuari, transport, sanitat i Seguretat Social".

D'altra banda el Reial Decret de 24 de febrer del 1995, de
l'Objecció de Consciència i de la Prestació Social Substitutòria,
recull el dret dels objectors que realitzen la PSS a rebre les
atencions de vestuari.

Finalment, l'Ordre ministerial de 26 de juliol del 1996, per
la qual s'estableix el règim de vestuari de la PSS de l'Objecció de
Consciència, diu a la seva disposició primera "Els objectors que
s'incorporin a la PSS amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta
ordre rebran les prestacions de vestuari a que es refereix l'article
53.5 del Reglament de l'Objecció de Consciència i de la PSS
aprovat pel Reial Decret 266/1995, de 24 de febrer, sols en els casos
que sigui necessària per l'activitat que desenvolupen".

No obstant el que disposa l'ordre anteriorment esmentada,
s'ha constatat que les dues promocions d'objectors que
s'incorporaren a la PSS amb anterioritat a juliol del 1996 no han vist
satisfet el seu dret adquirit a rebre la prestació de vestuari.

Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat,
a través del Ministeri de Justícia, per tal que doni compliment a les
disposicions sobre Prestació Social Substitutòria i, en concret, pel
que es refereix a la prestació de vestuari a la que tenen dret els
objectors que s'han incorporat abans de l'entrada en vigor de l'Ordre
ministerial de 26 de juliol del 1996.

Palma, a 11 de juny del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a presentació d'esmenes parcials al Projecte de

llei RGE núm. 2495/97, pel qual es regula la publicitat dinàmica a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 de juny del 1997, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
3773/97, presentat pels portaveus dels grups parlamentaris
Popular, Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les
Illes Balears i Mixt , mitjançant el qual manifesten la seva voluntat
de presentar les esmenes parcials al projecte de llei de referència
abans de dia 18 de juny.

Així mateix, la Mesa s'ha donat per assabentada que han
estat presentades la totalitat de les esmenes i que han estat
qualificades per la Mesa de la Comissió d'Economia.

En conseqüència, conformement amb l'article 93 del
Reglament de la Cambra, i atesos els paràgrafs precedents, la Mesa
dóna per finalitzat el termini de presentació d'esmenes parcials al
projecte de llei de referència fixat prèviament (BOPIB núm. 106, de
6 de juny d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a composició dels membres que integraran la

ponència encarregada de la redacció de la proposta de reforma de
l'Estatut d'Autonomia. 

La ponència encarregada de la redacció de la proposta
de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, quedarà
integrada pels membres següents:

Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort (Grup
Parlamentari Mixt).

Hble. Sr. J. Francesc Triay i Llopis i Hble. Sra. Joana
Maria Barceló i Martí (Grup Parlamentari Socialista).

Hble. Sr. Eberhard Grosske i Fiol (Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears).

Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias (Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM).

Hble. Sr. Manuel Jaén i Palacios, Hble. Sr. Antoni Marí
i Calbet, Hble. Sra. Maria Salom i Coll i Hble. Sra. Maria Rosa
Estaràs i Ferragut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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