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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de setembre del 1997, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei
RGE núm. 4622/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
protecció ambiental i gestió sostenible dels béns naturals.

Palma, a 23 de setembre 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 125 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició de llei següent.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE PROTECCIÓ AMBIENTAL I
GESTIÓ SOSTENIBLE DELS BÉNS NATURALS

Exposició de motius.

La protecció de l’ambient i un ús sostenible dels béns
naturals han esdevingut necessitats urgents del Planeta. El colossal
creixement industrial ocorregut des de la Segona Guerra Mundial
ha suposat una producció de béns i materials superior al de tota la
història de la Humanitat. Això ha comportat, però, conseqüències
indesitjables com ara el deteriorament del clima i el foradament de
la capa d’ozó, l’escassesa d’aigua potable, la desertificació, la
pèrdua massiva de biodiversitat, la nuclearització, la
desnaturalització de paisatges singulars, la generació exponencial
de residus industrials i urbans difícilment biodegradables o la
mera contaminació industrial de mars, sòls i aire.

La constatació d’aquest desgavell en els equilibris
globals que permeten l’existència de vida humana sobre la Terra,
i el temor -basat en prospectives científiques altament fiables- que
s’aprofundeixin ràpidament, van impulsar a les Nacions Unides a
promoure la celebració, ara fa cinc anys, de la Cimera sobre la
Terra a Rio de Janeiro. En presència de més de 130 Caps d’estat,
s’hi van signar dos convenis, referits a canvi climàtic i a diversitat
biològica, així com una declaració sobre l’íntima relació entre
cura del medi i desenvolupament humà que recollia principis
bàsics nous com el lliure accés a la informació ambiental i la
promulgació de lleis ambientals eficaces. Tots tres documents han
estats ratificats per l’Estat espanyol.

Així mateix la Unió Europea, la segona regió del món en
contribució al deteriorament ambiental de la Terra, va introduir en
el Tractat de Maastricht (1992), una clàusula que prescriu la
necessitat de  tenir plenament en compte  els efectes sobre el medi
d’un creixement sostenible (Declaració 20), ha creat l’Agència
Europea de Medi Ambient i ha millorat el seu Vè Programa sobre
el Medi Ambient (1993-2000).

La Constitució espanyola (1978) consagra, en l’article 45,
el dret de tothom a gaudir d’un medi adequat per al
desenvolupament humà així com el deure de conservar-lo
mitjançant l’ús racional dels béns naturals. Malgrat això, gairebé 20
anys després seguim mancant d’una Llei estatal de bases de
protecció ambiental i hi ha llacunes fonamentals en la poca
legislació referida a protecció ambiental, com ara la preservació del
clima, l’ús conservacionista de l’aigua, la gestió sostenible de
residus, la defensa de paisatges singulars o la necessitat d’acoblar
el desenvolupament econòmic a la sostenibilitat ambiental de les
actuacions.

L’Estatut d’autonomia (1983) va comportar l’assumpció
de competència subsidiària en matèria ambiental per a les illes.
L’article 11.5 confereix explícitament a la Comunitat Autònoma
capacitat legislativa i d’execució sobre normes addicionals de
protecció del medi. Espais Naturals protegits. Ecologia . Malgrat
l’escassa legislació bàsica estatal, la Comunitat Autònoma ha
aprofitat poc les seves capacitats legislatives. De fet, la Llei
d’Espais Naturals i Règim Urbanístic de les Àrees d’Especial
Protecció del 1991 (LEN), posteriorment reformada en un sentit
més antiecològic el 1992, és l’única llei ambiental digna de
ressenyar. És més: l’ordenació legal ambiental s’ha vehiculat
normalment a través de Decrets com el d’implantació d’avaluació
d’impacte ambiental, el de declaracions d’interès social i d’utilitat
pública en àrees ecològicament molt sensibles, o el de creació de la
Comissió Balear de Medi Ambient, els quals han sostret el debat i
la transparència al Parlament i a la ciutadania. Finalment, la
importància de la qüestió ambiental en la política autonòmica no ha
vingut acompanyada d’una coherència i claredat de gestió: la
compartimentació de competències en diferents àrees de govern i la
privatització de serveis d’interès general han constituït fins avui un
obstacle formidable a l’eficàcia i transparència de qualsevol política
ambiental assenyada. 

Altrament, la LEN, nascuda per garantir la protecció
d’alguns espais naturals emblemàtics, ha acabat convertint-se en un
instrument cosmètic de la indústria turística i en un reclam per a la
localització de cada vegada més nombroses inversions
immobiliàries a les Illes. Anys després de la seva promulgació, la
LEN s’ha demostrat insuficient per garantir la protecció parcial del
medi a les Illes: d’un costat, en ser una llei urbanística de limitació
de la construcció en lloc d’una llei ambiental, no ha impedit la
degradació contínua d’aquests indrets ecològicament d’especial
valor; d’altre, el seu nul desenvolupament en forma de plans de
gestió ambiental ha tingut molt a veure amb un quadre legal (un
model d’avaluació d’impacte ambiental al servei de les
constructores, una comissió balear de medi ambient dominada pel
Govern i sense sensibilitat ambiental, l’absència d’un marc legal de
sancions en matèria ecològica) totalment arcaic i allunyat de les
aspiracions ciutadanes de protegir dignament els darrers
ecosistemes naturals que queden després de tres dècades
d’industrialització turística salvatge.

Títol I.- Disposicions generals.

Article 1. Objecte.

Aquesta Llei té per objecte l’establiment d’un marc
normatiu que promogui i asseguri a llarg termini la protecció
integral del medi de les Illes i garanteixi un ús ambientalment
sostenible dels béns naturals, tenint en compte els impactes globals
sobre el Planeta que pugui comportar.
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Article 2. Finalitats.

Les finalitats que inspiren aquesta llei són:
a)  La protecció integral i l’ús sostenible dels béns

naturals, que constitueixen el patrimoni natural de les Illes i la
base del seu atractiu turístic, és a dir, de la qualitat de vida i el
desenvolupament humans. 

b)  L’adopció de la sostenibilitat ambiental com a criteri
per a l’avaluació prèvia i periòdica de la conveniència d’autoritzar
o mantenir usos i activitats humans en el territori de les Illes, a
integrar dins qualsevol directriu i pla econòmic, social i cultural.

c)  La delimitació d’un marc coherent d’actuació
administrativa que permeti fer efectiva la prevenció, minimització
i reparació màximes de qualsevol dany ambiental. 

d)  La coordinació i integració màximes de la gestió
ambiental, concretant les competències de cada nivell
administratiu, per tal que l’eficàcia, competència tècnica i
neutralitat dels Poders Públics quedin garantides. 

e)  Afavorir la màxima transparència i publicitat de la
informació ambiental així com la participació de la ciutadania, la
comunitat científica i les organitzacions ecologistes en l’avaluació
de l’impacte ambiental dels usos i activitats potencialment
perillosos per al medi i la qualitat de vida humana.

f)  Atorgar un caràcter vinculant i independent als
procediments d’avaluació d’impacte ambiental de les activitats a
considerar.

g)  Desplegar un vast programa ciutadà i escolar
d’educació ambiental.

h)  Promoure la investigació i desenvolupament
d’avantguarda pel que fa a protecció integral i gestió
ambientalment sostenible, tot afavorint la cooperació internacional
així com l’ajut a la reconversió ecològica d’empreses i activitats
insostenibles a fi que puguin recuperar competitivitat a partir de
la seva innocuïtat i eficiència ambientals.

i)  Establir un règim disciplinari ambiental, amb una
orientació dissuasòria i dotada dels mitjans necessaris per fer real
la inspecció ambiental.
 
Article 3.- Àmbit.

En els àmbits d’actuació de les Administracions
públiques de les Illes, als efectes de la Llei present, són elements
a protegir d’una manera sostenible el medi natural constituït per
la població humana, els ecosistemes singulars, la fauna, la flora,
el sòl, el subsòl, l’aigua, l’aire, el clima, el paisatge, la diversitat
genètica, la mar i el litoral, així com la interrelació entre aquests
i  el patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Títol II.- Directrius i plans.

Article 4. Directrius de protecció ambiental.

1.  El Parlament de les Illes, a proposta del Consell de
Govern, aprovarà unes Directrius de protecció ambiental que
definiran els principis que han de guiar la política regional a curt
i a mig termini en matèria de qualitat ambiental, la integració
d’aquests en la planificació i execució de la política econòmica,
territorial, de desenvolupament local, tecnològica i industrial, així
com els instruments fiscals i financers per endegar-les.

2.  Les Directrius contindran un quadre complet
d’indicadors socioecològics que permetin la seva avaluació
periòdica i definiran objectius regionals concrets que, en cap cas,
podran rebaixar els estàndards de protecció ambiental de la UE i
de les Nacions Unides.

 

Article 5. Plans de protecció i ús sostenible del medi.

1.  En el marc de les Directrius i de la política econòmica
i l’ordenació territorial regional, el Govern aprovarà plans de
protecció ambiental i d’ús sostenible dels béns naturals de caràcter
territorial o sectorial.

2.  Aquests plans afectaran aquells territoris o sectors
susceptibles d’un tractament unitari i s’inclouran, en el seu cas, en
els plans directors sectorials o en els plans territorials que, com a
desenvolupament de la Llei 1/1987. d’Ordenació del Territori,
instrumenti l’Administració autonòmica.

3.  Els plans contindran, com a mínim, una avaluació
detallada del sector o territori afectat, objectius a assolir i terminis,
programes d’actuació a realitzar pel sector públic i la iniciativa
privada, competència per a la seva execució i una anàlisi econòmica
i financera i de mitjans personals.
 
Article 6. Àmbits i accions dels plans.

1.  Els Plans se centraran, com a mínim, en els següents
àmbits:
 

a) Estalvi, eficiència i desplegament d’energies netes.
b) Foment d’un transport sostenible.
c) Estalvi, depuració terciària, recàrrega i reutilització de

l’aigua.
d) Gestió neta de residus.
e) Protecció integral d’espais naturals, fauna i flora, i

paisatges d’especial valor ecològic.
f) Restauració de paisatges i àrees degradades per

impactes industrials  (pedreres, turisme de masses, etc.)
g) Cura del medi marí i litoral, especialment de les

Reserves Marines.
h) Regeneració i conservació de boscos.
i) Dignificació de l’entorn urbà.
j) Educació ambiental ciutadana i escolar.
k) Investigació i recerca ambiental.
l) Cooperació amb el Sud.
ll) Reconversió industrial i foment de sectors agraris i

industrials ecològics.
m) Vigilància i prospecció ambiental.

2. Els Plans hauran d’instrumentar disposicions, mitjans
i objectius concrets, fomentaran la cooperació amb el sector privat
així com amb resta d’Administracions Públiques, inclosa la Central.
  
Article 7. Iniciativa i coordinació.

1.  El Govern Balear coordinarà els diferents Plans i
programes per tal de garantir-ne la racionalitat i eficàcia de gestió.
En qualsevol cas, el Govern Balear promourà l’adopció d’Agendes
ambientals a escala local, insular i regional per al conjunt
d’Administracions Públiques.

2.  D’acord amb el Parlament, el Govern Balear podrà
crear entitats o empreses públiques en cooperació amb altres
Administracions i Institucions, si pertoqués, a fi de poder portar a
terme la gestió i el desenvolupament eficaç de les Directrius, Plans
i Programes.
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Títol III.- Administració ambiental.

Article 8. Coordinació i integració màxima de gestió.

Tant en l’àmbit regional, insular o municipal, haurà de
ser pública i clara la responsabilitat política i administrativa
ambiental. En qualsevol cas, les competències ambientals tendiran
a ser unificades dins una mateixa Conselleria o regidoria.

Article 9. Consell Ambiental.

1.  El Parlament crearà un Consell Ambiental de les
Illes, de caràcter tècnic i independent del Govern i dotat d’un
pressupost propi, destinat a emetre dictàmens en matèria
ambiental i a ser un organisme assessor participatiu on buscar el
consens sobre les grans línies de política ambiental. 

2.  Reglamentàriament, entre els seus membres -elegits
per majoria qualificada pel Parlament- hi haurà d’haver
necessàriament un mínim del 50% de professionals de reconegut
prestigi en la investigació i gestió ambiental així com de
representants de les organitzacions ecologistes i conservacionistes
de reconegut prestigi que actuïn a les Illes. A més, formaran part
del Consell representants de totes les forces polítiques
parlamentàries atenent criteris de proporcionalitat.

3.  L’aprovació de les Directrius i dels Plans ambientals
requerirà un dictamen previ favorable de la majoria del Ple del
Consell  Ambiental.

4.  El Consell Ambiental serà, així mateix, l’òrgan
supervisor de l’adequada gestió de les instàncies assessores que
puguin crear-se per a garantir l’etiquetatge ecològic, com a
mecanisme voluntari de participació de les empreses en la
producció neta, tant en el camp purament comercial com turístic
i urbanístic.

 
Article 10. Comissions Insulars d’Ordenació Territorial i
Ambiental.

1.  El Parlament, a proposta del Govern Balear i d’acord
amb els Consells Insulars, promourà la reconversió de les actuals
Comissions Insulars d’Urbanisme en Comissions Insulars
d’Ordenació Territorial i Ambiental, per tal que el fort impacte
ecològic de les seves decisions contempli en tot moment la
màxima adaptació ambiental de les actuacions. Aquestes CIOTAs
seran responsables, així mateix, del seguiment periòdic (a través
d’auditories, inspeccions, etc) de les autoritzacions que puguin
concedir-se a fi que es verifiqui el seu impacte ambiental
sostenible.

2.  Reglamentàriament, les Comissions Insulars
d’Ordenació Territorial i Ambiental tindran una representació
mínima d’un 30% de professionals de reconegut prestigi en
l’àmbit ecològic i de portaveus de les organitzacions ambientals
més representatives amb presència al seu territori. Igualment,
garantiran la presència de tots els grups polítics representats a
cada Consell Insular.

3.  Aquestes Comissions Insulars hauran de comptar dins
la seva ponència tècnica amb professionals especialment
qualificats en matèria ambiental. En qualsevol cas, disposaran dels
serveis d’un/a llicenciat/da en ciències ambientals.
 

Article 12. Agència Ambiental de les Illes.

1.  El Parlament crearà l’Agència Ambiental de les Illes
com a organisme públic i autònom de caràcter administratiu. 

2.  L’AAI tindrà un règim autònom i respondrà de la seva
gestió directament davant el Parlament  a través d’un informe i una
compareixença anual.

3.  La seva organització, composició, funcionament i
règim jurídic es determinaran reglamentàriament. En qualsevol cas,
tindrà un pressupost anual propi dins els pressupostos de la CAIB
i, entre les seves funcions, figurarà la d’oferir assessorament tècnic
a les Institucions públiques i les organitzacions ambientalistes més
representatives a l’àmbit de les Illes per tal de poder prendre
decisions o aportar solucions ambientalment ben fonamentades a
projectes en tramitació. 
 

Article 13. Responsabilitat ambiental dels Ajuntaments.

1.  Els Ajuntaments seran la primera instància de
responsabilitat en el marc de la coordinació i integració de gestió
consagrada en aquest Títol. A tal fi, seran responsables de fer
complir la tramitació administrativa pertinent de tots els projectes
i actuacions que, en el seu territori, tinguin transcendència
ambiental. 

2.  Les Corporacions Locals hauran de dur un llibre de
registre públic que doni fe de les autoritzacions i permisos
d’activitats i projectes que hagin requerit qualsevol supòsit
d’impacte ambiental previ. Aquest llibre serà de lliure accés en el
marc de la LRJAPPAC.

3.  Els Ajuntaments, amb el suport del Govern Balear, el
Consell Ambiental i l’Agència Ambiental de les Illes, posaran en
marxa en la seva acció institucional amb una dotació pressupostària
específica d’un mínim del 3% anual programes d’acció local a mig
termini d’acord amb l’Agenda 21. 

4.  Amb caràcter subsidiari respecte a la normativa general
que promouran les CIOTAs, les Corporacions Locals hauran de
promulgar un Reglament municipal Ambiental que unifiqui tota la
gestió en aquesta matèria i assenyali específicament els mecanismes
de disciplina i procediments d’actuació.
 

Article 14. Subrogació de competències en les CIOTAs.

1.  Quan una Corporació es consideri impossibilitada per
a l’exercici de les funcions d’informació i vigilància ambientals
previstes en aquesta Llei, seran assumides per la Comissió Insular
d’Ordenació Territorial i Ambiental pertinent.

2.  El Govern promourà que totes les CIOTAs i les
mancomunitats territorials així com almenys totes les Corporacions
locals de més de 10.000 habitants puguin dotar-se almenys d’un/a
tècnic/a ambiental abans del 31 de desembre del 1999.
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Títol IV.- Avaluació ambiental.

Capítol I.- Disposicions generals.

Article 15. Manament general.

Els plans, obres, instal.lacions o qualsevol altra activitat
compresa en els Annexos I i II d’aquesta Llei hauran de sotmetre’s
prèviament als procediments d’avaluació o qualificació ambiental
que s’hi determinin. 

Article 16. Òrgan competent.

1.  L’òrgan ambiental competent serà la CIOTA
respectiva, la qual haurà de determinar la conveniència ambiental
o no d’autoritzar les activitats i actuacions públiques i privades
relacionades en els Annexos esmentats, per tal que -en el seu cas-
puguin obtenir posteriorment llicència d’activitat, obertura i/o
d’obres.

2.  Els Ajuntaments estan obligats, previ informe
ambiental del personal qualificat de què disposin si existeix, a
traslladar d’ofici els expedients afectats per la presumpta
qualificació ambiental d’acord amb els Annexos esmentats a les
CIOTAS per tal que aquestes puguin informar sobre la
conveniència o no de les autoritzacions. 

3.  Tant l’Ajuntament com les CIOTAs donaran
coneixement puntualment al Consell Ambiental de les Illes dels
expedients en tramitació, per tal que aquest els informi. En tots
dos casos, i a petició pròpia, tindran l’assessorament de l’Agència
Ambiental de les Illes.
 
Article 17. Classificació del grau de protecció i autorització
d’activitats.

 1.  La classificació del grau de protecció per determinar
el procediment podrà ser, de major a menor repercussió:
 

a)   D’avaluació d’impacte ambiental.
b)   De qualificació ambiental.

   
2.  S’entendrà per Avaluació o Qualificació l’activitat de

l’òrgan ambiental competent que tingui per objecte determinar la
compatibilitat d’un projecte, obra o activitat amb el medi, les
mesures correctores que s’hi hagin d’incorporar i, eventualment,
la decisió d’insostenibilitat ambiental.

3.  L’autorització serà un requisit previ, preceptiu i
vinculant quant al seu caràcter positiu o negatiu així com pel que
fa a mesures correctores. En cap cas podrà atorgar-se llicència
d’obertura o d’activitat sense la prèvia obtenció de l’autorització
corresponent.

4.  La iniciativa privada o pública podrà sol.licitar, per
escrit i adjuntant la documentació que estimi oportuna, informació
prèvia sobre el règim a aplicar a un determinat projecte, obra o
activitat.

 

Article 18. Independència i competència de les Avaluacions
d’Impacte ambiental.

1.  En cap cas les Avaluacions ambientals no seran
encarregades i pagades per les entitats i persones promotores,
privades o públiques, a fi que el seu resultat sigui producte d’una
apreciació independent i atenta únicament als criteris
socioambientals.

2.  Els projectes, obres o activitats hauran de ser avaluats
a través dels serveis d’avaluació ambiental de les CIOTAs, les quals
podran requerir l’assessorament tant de l’Agència Ambiental de les
Illes com del Consell Ambiental. En qualsevol cas, les Avaluacions
hauran de ser resultat d’un treball interdisciplinar sota supervisió del
tècnic superior de l’Administració amb llicenciatura de Ciències
Ambientals.

3.  Pel seu caràcter de servei públic, les CIOTAs hauran
d’informar definitivament sobre la sostenibilitat ambiental dels
projectes, obres i activitats abans de 180 dies. Sempre que la
complexitat i abast de l’avaluació ho imposin i notificant al més
aviat possible els titulars afectats, aquest termini podrà ser prorrogat
automàticament una sola vegada i per un màxim de sis mesos més.

4.  El lliurament de les Avaluacions ambientals estarà
sotmesa a la liquidació prèvia d’una taxa, que es determinarà
reglamentàriament. La seva destinació serà finalista: els ingressos
serviran per finançar el treball de vigilància, inspecció i avaluació
ambientals de les CIOTAs, el Consell Ambiental i l’Agència
Ambiental de les Illes.

5.  Informació pública i avaluació ambiental alternativa:

a) Les CIOTAs sotmetran d’ofici les Avaluacions
ambientals a una exposició  pública mínima de 30 dies, l’inici de la
qual serà notificada prèviament a les parts interessades i serà
anunciada en un dels principals diaris de cada una de les Illes
afectades.

b)   Les entitats cíviques, així com les Administracions
afectades, podran sol.licitar un període màxim improrrogable de sis
mesos per a la presentació d’una Avaluació ambiental alternativa a
partir del final del període d’exposició pública. Aquest termini serà
d’aplicació automàtica d’acord a petició expressa i suposarà
l’ajornament de la decisió final d’Avaluació ambiental fins a
l’examen definitiu de totes dues Avaluacions i eventuals
al.legacions pel Consell Ambiental, la decisió de la qual esgotarà la
via administrativa.

c)   Per a la confecció d’una Avaluació alternativa i prèvia
acreditació com a part afectada, les Entitats cíviques i
Administracions impulsores tindran accés a les dades, documentació
i serveis d’interès ambiental de propietat pública, especialment les
dipositades en Ajuntaments, CIOTAs i l’Agència Ambiental de les
Illes.
   
Article 19. Aplicació a activitats en funcionament.

Les tècniques i mesures de protecció previstes en aquesta
Llei podran aplicar-se a activitats que s’estiguin fent o ja fetes, a fi
de comprovar els possibles efectes nocius d’aquestes en l’ambient
i assenyalar les mesures correctores i, en el seu cas, la seva
suspensió i consegüent determinació i exigència de responsabilitats.
En qualsevol cas, les activitats relacionades en l’Annex III hauran
de presentar periòdicament una auditoria ambiental en els termes
que es determinin reglamentàriament i d’acord al Capítol IV
d’aquest Títol.
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Capítol II.- De l'avaluació d'impacte ambiental.

Article 20. Àmbit.

Queden sotmeses a l’Avaluació d’Impacte Ambiental els
projectes, obres i activitats que s’incloguin en la normativa
comunitària, la legislació bàsica estatal i la d’àmbit regional,
d’acord amb l’Annex I d’aquesta Llei.

Article 21.- Efectes de la declaració de l’impacte.

La declaració d’impacte serà de caràcter vinculant per
als òrgans competents en la tramitació de l’expedient si la
declaració fos negativa o imposés mesures correctores.

Capítol III.- De la qualitat ambiental.

Article 22. Àmbit.

Les activitats sotmeses al procediment de qualificació
ambiental són les compreses en l’Annex II d’aquesta Llei. 

Article 23. Efectes.

La qualificació ambiental serà l’acte final del procediment
d'autorització regulat en aquest capítol.

Article 24. Delegació.

1.  Sense perjudici que la competència per a Qualificació
Ambiental correspon a les CIOTAs, aquestes podran delegar
l’exercici en els Ajuntaments i Mancomunitats, prèvia sol.licitud
d’aquests.

2.  Prèviament a la delegació i dins la sol.licitud, els
Ajuntaments o Mancomunitats hauran d’acreditar que disposen de
mitjans tècnics, personals i materials suficients per a l’exercici de
la competència delegada.

3.  L’acord de delegació serà publicat al Butlletí Oficial
de la CAIB i contindrà almenys:
 

a)   Determinació de les competències que es deleguen.
b)   Data d’inici de la delegació.
c)   Condicions a seguir per a la instrucció, resolució

d’expedients i l’obertura i permanent actualització d’un llibre
registre públic d’actuacions i tramitacions.

d)   Control que es reserven les CIOTAs de l’exercici de
la delegació.

e)   Obligatorietat d’informació de la tramitació
d’expedients tant a la CIOTA corresponent com al Consell
Ambiental, així com de l’atorgament puntual de  llicències.

4.  Les CIOTAs establiran instruccions tècniques de caràcter
general relatives a l’exercici d’activitats delegades, sol.licitar
alhora informació sobre la gestió ambiental sobre la gestió dels
Ajuntaments o Mancomunitats i formular els requeriments
pertinents que seran vinculants- per a la correcció de les
deficiències observades.

5.  Les CIOTAs podran revocar la delegació conferida,
que haurà de ser motivada. L’acord serà publicat al BOCAIB.
 

Capítol IV.- Auditories ambientals.

Article 25. Definició i objectius.

1.  L’auditoria ambiental és un procés d’avaluació
integrada, objectiva, independent i periòdica de la gestió ambiental
d’una empresa, encaminat a fer un diagnòstic actual, pel que a
emissions contaminants, producció de residus, consum d matèries
primeres, energia,  aigua i paisatge, anàlisi de riscos inclosos el de
la salut dels treballadors i treballadores i avaluació del grau de
compliment de la legislació vigent i, en el seu cas, sobre altres
aspectes importants des del punt de vista ambiental; així com dels
sistemes de protecció i gestió ambientals interns en una instal.lació
industrial en funcionament.

2.  Els objectius bàsics són la implementació per part de
les empreses de sistemes de gestió interns respectuosos amb
l’ambient, el màxim estalvi i eficiència pel que fa a ús de béns
naturals i la informació veraç a la ciutadania i als Poders Públics
sobre la gestió ambiental de l’empresa.
 
Article 26. Activitats i instal.lacions afectades.

1.  Seran subjectes a l’obligació de presentar auditories
ambientals periòdiques, en els termes que el Govern Balear
determini normativament, les activitats i instal.lacions relaciones en
l’Annex III.

2.  El Govern Balear durà al dia un registre públic al dia
amb la matrícula de les empreses i instal.lacions afectades.

3.  El Govern Balear, en cooperació amb les CIOTAs,
podrà signar convenis de col.laboració en matèria informativa i
tècnica amb les patronals per a un eficaç desplegament de les
auditories.
 
Article 27. Validació.

1.  Les auditories ambientals hauran de ser validades en un
màxim de sis mesos per les CIOTAs corresponents, en cooperació
amb l’Agència Ambiental de les Illes.

2.  La validació implicarà certificar el compliment estricte
de la normativa ambiental vigent o, alternativament, l’establiment
d’un programa obligatori per a l’execució de les mesures
correctores que siguin necessàries.
 

Títol VI.- Instruments econòmics.

Capítol I.- Imputació de costos.

Article 28. Ecotaxes.

1.  En el marc de les seves competències, el Govern,
d’acord amb el Parlament, podrà crear les ecotaxes que estimi
convenient a fi d’ajustar els preus de les activitats i obres al cost
ambiental que comporten, independentment de la resta de tributs
que siguin exigibles per a aquelles per altres conceptes. L’estructura
de les ecotaxes ha de reflectir exclusivament variables ambientals
i la seva quantia ha de ser proporcional a l’impacte provocat i ser
suficient per encoratjar la minimització de consums i activitats
ambientalment insostenibles.
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2.  Les ecotaxes que s’aprovin hauran de tenir un caràcter
finalista. Estaran orientades únicament a finançar programes de
vigilància, assessorament, ordenació i restauració ambientals en
el marc de les Directrius i Plans relacionats en el Títol I d’aquesta
Llei. 

3.  El Govern Balear, i en el seu cas, els Consells
Insulars, hauran de presentar per a la seva aprovació al Parlament
una memòria de gestió almenys cada dos anys. En qualsevol cas,
les persones membres del Consell Ambiental tindran accés sense
restriccions al coneixement de l’evolució de la seva gestió en
qualsevol moment.

Capítol II.- Garanties i responsabilitat ambiental.

Article 29. Assegurança de responsabilitat civil.

1.  En el cas d’activitats que comportin un risc potencial
greu per a les persones, els béns o l’ambient, l’òrgan ambiental
competent per a l’Avaluació o la Qualificació ambientals podrà
exigir la constitució d’una assegurança que cobreixi les
responsabilitats a què puguin donar lloc mentre subsisteixi
l’activitat. Aquesta assegurança s’actualitzarà anualment d’acord
amb l’IPC regional.

2.  L’autorització d’aquestes activitats quedarà subjecta
a la constitució abans de la seva entrada en funcionament i
manteniment per les persones o entitats promotores d’aquesta
assegurança de responsabilitat civil. L’ampliació o modificació
d’instal.lacions o activitats, comportarà un ajustament
proporcional i previ a la nova autorització d’aquesta assegurança,
d’acord amb el judici de l’Administració. 
 

3.  L’assegurança abastarà com a mínim:
 

a)   Les indemnitzacions per mort, lesions o malaltia de
les persones.

b)   Les indemnitzacions per danys a béns.
c)   Els costos de reparació i recuperació ambiental.

Capítol III.- Ajuts a la reconversió ambiental.

Article 30. Desgravacions i exaccions fiscals a empreses i altres
agents econòmics.
 

1.  El Govern Balear, prèvia aprovació del Parlament,
implementarà mesures per a l’exempció d’ecotaxes o rebaixa
substancial de fiscalitat per a les empreses o activitats 

a)   ja en funcionament, que s’acullin a Plans
institucionals de reconversió  ecològica o proposin plans propis
d’ecologització i que es sotmetin a auditories ambientals
periòdiques.

b)   de nova planta, que suposin la creació de llocs de
treball, béns i serveis,  sostenibles ambientalment, especialment
aquelles que localitzin a les Illes processos de producció i
tècniques de consum necessàries per a la reconversió ecològica del
sistema econòmic actual. Hauran de presentar auditories
ambientals periòdiques.

2.  Aquestes desgravacions hauran de ser avaluades
periòdicament, segons es determini reglamentàriament,  a través
d’una Inspecció de la CIOTA corresponent a fi de garantir el
resultat positiu de la reconversió ecològica.
 

Article 31. Subvencions a les empreses i activitats en reconversió
ecològica.

1.  L’Administració autonòmica, d’acord amb el
Parlament, posarà en marxa línies de subvenció a mig termini per
a processos de reconversió ecològica en sectors estratègics com el
turisme i l’agricultura almenys en els següents àmbits:
 

a)   Energia
b)   Aigua
c)   Residus

2.  Aquestes subvencions seran compatibles amb
qualsevol altra línia de subvenció institucional orientada a la millor
eficiència ecològica de les activitats i usos.

3.  La CIOTA corresponent serà l’òrgan encarregat de la
supervisió periòdica del bon ús d’aquestes subvencions, segons es
determini reglamentàriament.
 
Article 32. Inversió pública ambiental garantida.

L’Administració de la Comunitat Autònoma, en els seus
àmbits regional, insular i local, dedicarà anualment un mínim del
3% dels seus pressupostos a inversions en matèria ambiental
d’acord amb els objectius establerts en aquesta Llei.

Títol VII.- Investigació, educació i cooperació ambientals.

Article 33. Foment de la recerca ambiental.

1.  El Govern Balear, d’acord amb el Parlament, promourà
la cooperació amb la Universitat de les Illes Balears per tal de
contribuir a finançar línies de recerca ambiental estratègiques per a
les finalitats fixades a l’article 2 d’aquesta Llei.

2.  El Govern Balear, amb ple respecte amb el principi
d’autonomia universitària, maldarà perquè la UIB es doti d’un pla
d’estudis ambientals avançat que contempli almenys l’establiment
d’una llicenciatura de Ciències Ambientals.

3.  L’Agència Ambiental de les Illes, a proposta del
Govern Balear, buscarà un marc de cooperació estable amb la UIB
i altres universitats i organismes públics i privats de reconegut
prestigi ambiental per tal de dotar a les Illes d’una infraestructura de
recerca ecològica d’avantguarda.
 
Article 34. Promoció de l’educació ambiental.

1.  El Govern Balear, en connexió amb altres àmbits
administratius, la Universitat, les organitzacions ecologistes i de
consum, i a través dels mitjans de comunicació de masses,
programes i campanyes periòdiques d’educació ambiental adreçats
tant a la població escolar com a la societat en general.

2.  Aquests programes s’adreçaran preferentment a:
a)   la formació ambiental del personal al servei de les

administracions  públiques.
b)   la formació ambiental de les empreses privades en

sectors d’alta incidència  ambiental.
c)   el coneixement social de les alternatives de consum

ambientalment sostenibles.
d)   la implementació en el currículum escolar de

l’educació ambiental com un eix transversal.
e)   la iniciació de la gent jove en la idea de sostenibilitat

ecològica, a través de l’ús didàctic i recreatiu de la Natura
l’orientació en noves professions lligades a la cura de l’ambient,
així com a la creació de mòduls professionals on aprendre’n les
escoles-taller
     

3.  El Consell Escolar de les Illes així com les diferents
instàncies educatives a nivell regional, insular i local, atorgaran
preferència a l’establiment d’activitats i programes d’educació
ambiental en la totalitat dels centres educatius, tant de titularitat
pública com privada.
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Article 35. Cooperació ambiental amb el Sud.

1.  L’Administració regional crearà un programa
específic de cooperació ambiental dins els pressupostos de
cooperació amb el Sud. Aquest programa promourà la formació
d’investigadors i tècnics del Sud a les Illes, l’ajut material a la
reconversió ecològica de consums i instal.lacions i les inversions
en protecció de la biodiversitat i el clima.

2.  L’execució d’aquest programa comportarà la
participació de les ONGs de la regió o indret en la seva supervisió
i desenvolupament així com dels Fons regionals i insulars de
Cooperació existents.
 

Títol VIII.- Informació i participació ciutadanes.

Capítol I.- Lliure accés a la informació ambiental.

Article 36. Llibertat d’accés.

La informació i documentació ambiental de què disposi
l’Administració regional, les Mancomunitats i els Ajuntaments
així com les societats mixtes participades per aquestes
administracions o els serveis públics i assessories contractats per
aquestes amb fons públics, estaran a disposició de qualsevol
persona física o jurídica que ho sol.liciti, en la forma prevista en
aquesta Llei i, subsidiàriament, amb la LRJAPPAC, i sense que la
persona sol.licitant estigui obligada a provar un interès determinat.

Article 37. Informació i documentació ambientals.

1. Als efectes d’aquesta Llei s’entén per informació i
documentació ambientals  qualsevol dada, informació o document
d’interès ambiental disponible en forma escrita, visual, oral,
informàtica o en forma de base de dades, sobre l’estat del clima,
l’energia, els residus, les aigües, l’aire, el sòl i subsòl, la fauna, la
flora, els espais naturals, les activitats contaminants de qualsevol
mena, així com les mesures, programes, plans i directrius de
protecció i gestió ambiental.

2. Cas que transcorrin dos mesos sense que
l’Administració competent no hagi comunicat cap resposta, la
petició d’accés a la informació i documentació es considerarà
concedida. L’obstrucció de l’exercici d’aquest dret es considerarà
una infracció greu del funcionariat o l’autoritat responsable.

3. Només podrà denegar-se totalment o parcialment, i
sempre motivadament i amb caràcter excepcional, la petició
d’informació i documentació ambientals si afecta algun d’aquests
supòsits:

a)   La confidencialitat de les deliberacions del Govern
Balear.

b)   La seguretat de l’Estat.
c)   Posar en perill la protecció dels drets i llibertats de

tercers en assumptes sub judice o entorpir les necessitats de les
investigacions oficials que s’estiguin fent.

d)   Matèries protegides pel secret comercial o industrial.
e)   El caràcter manifestament abusiu i impossible de

satisfer en el termini de 2  mesos.

4.  La persona sol.licitant podrà recórrer la denegació que
se li hagi comunicat si troba lesionats els seus drets, en el marc de
la legislació sobre procediment administratiu comú.

5.  En general, les Administracions públiques facilitaran
gratuïtament la consulta i còpia a la persona sol.licitant
d’informació i documentació ambientals, en no ser que arran d’una
petició de còpia de materials no editats per la pròpia Institució els
costos de subministrament no estiguin previstos en el pressupost
corresponent. En cap cas, podrà cobrar-se cap preu que estigui per
damunt del real en el mercat.

6.  La Comunitat Autònoma i les CIOTAs faran públic
anualment les principals dades i informacions de caràcter ambiental
sobre les Illes a través de campanyes de comunicació social. En
elles, hi figurarà sempre la relació de punts d’informació i
documentació ambiental més propers.

Capítol II.- Foment de la participació i acció populars.

Article 38. Participació ciutadana.

1. El Govern Balear, les CIOTAs, les Mancomunitats i
Ajuntaments publicaran almenys en un mitjà de comunicació escrit
de màxima difusió a cada una de les Illes afectades l’anunci de
l’inici del període d’exposició pública de les Directrius, Plans,
Programes i Projectes sotmesos a Avaluació o Qualificació
d’Impacte Ambiental. Els costos de la inserció podrà ser assignat
per l’Administració competent a la persona física o jurídica privada
peticionària, si pertoca.

2.  L’Administració competent haurà de garantir que hi
hagi almenys dos exemplars a disposició del públic de les
Directrius, Plans, Programes i Projectes en exposició pública. Hi
haurà d’haver còpia i possibilitat de registre de suggeriments i
al.legacions almenys a tots els Ajuntaments afectats sense
discriminació.
3.  En qualsevol cas, l’Administració competent haurà de remetre
abans del primer dia d’exposició pública a les entitats ecologistes i
veïnals registrades als municipis afectats o presents en les CIOTAs
notificació de l’obertura del període per fer suggeriments i
al.legacions.
 
Article 39. Foment i distinció a la tasca de defensa i divulgació
ambientals.

1.  A cada nivell administratiu, l’Administració durà al dia
un cens públic d’organitzacions ecologistes i conservacionistes no
governamentals presents al seu àmbit.

2.  El Govern Balear, els Consells Insulars i els
Ajuntaments podran declarar qualsevol d’aquestes entitats d’interès
públic degut a la seva trajectòria en defensa de l’ambient i la
divulgació d’una cultura social ecològica. Aquest estatus els
comportarà facilitats administratives i d’infraestructura material, en
els termes que estableixin les distincions. 

3.  Respectant el seu caràcter no governamental, totes les
Administracions hauran de promoure mitjançant subvencions, ajuts
o convenis la col.laboració i el creixement de les principals
organitzacions ecologistes i conservacionistes actives en el seu
àmbit d’actuació. A tal fi, preveuran un percentatge no inferior al
0,5% del seus pressupostos per fer reals aquests ajuts. 
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Article 40. Acció Pública.

Serà pública l’acció per exigir davant els òrgans administratius i
els tribunals el respecte per aquesta Llei i les normes i
disposicions que se’n derivin, d’acord amb la LRJAPPAC.

Títol IX.- Disciplina ambiental.

Capítol I.- Inspecció i vigilància.

Article 41. Òrgans competents.

1.  Sense perjudici de les funcions inspectores
específiques que corresponguin a altres òrgans sectorials en els
termes que reglamentàriament es determini, en l’àmbit de
l’Administració regional correspondrà l’exercici de la funció de
control i vigilància a una inspecció ambiental única coordinada
per les CIOTAs. A tal fi, les CIOTAs es dotaran d’un cos
específic d’inspecció i vigilància, que haurà de tenir qualificació
tècnica ambiental.

2.  L’Administració local exercirà la seva pròpia
inspecció de cara al correcte exercici de la seva competència en el
marc d’aquesta Llei i altres normes reguladores del règim local.
Això no obstant, quan un Ajuntament o  Mancomunitat es
consideri impossibilitat per a l’exercici de la competència
d’inspecció i disciplina, delegarà aquestes funcions en la CIOTA
corresponent.

Article 42. Inspecció ambiental.

1.  La inspecció ambiental té com a funció, en el marc
de la protecció de la Natura i els béns naturals a les Illes,
l’execució del control i vigilància de les activitats, obres i
instal.lacions de qualsevol mena que fossin susceptibles
d’afectar-los negativament.

2.  El funcionariat encarregat de la inspecció ambiental
gaudirà en l’exercici de les seves funcions de la consideració
d’agents de l’autoritat, i estarà facultat per accedir, sense previ
avís i després d’identificar-se, a les instal.lacions on es
desenvolupin les activitats objecte d’aquesta Llei.

3.  La resta de policies, municipals o estatals, estaran
obligades a prestar auxili administratiu de les funció d’inspecció
reconegudes en aquesta Llei.

Article 43. Classes d’Inspecció.

Les inspeccions podran ser:
a)  Prèvies a l’atorgament d’una autorització o llicència.
b)  En virtut de denúncia per part de tercers.
c)  D’ofici, durant el funcionament d’una activitat

susceptible d’infringir la normativa ambiental vigent.
 
Article 44. Comprovació.

1. En tots els casos, el funcionariat inspector aixecarà acta
oficial dels fets o activitats susceptibles d’infringir la normativa
ambiental en vigor i la traslladaran immediatament a l’òrgan
ambiental  preceptiu perquè incoï i resolgui l’expedient. Aquestes
actes gaudiran de la presumpció de veracitat respecte als fets que en
elles es considerin provats.

2. Els inspectors i inspectores ambientals tindran lliure
accés a tota informació administrativa i ambiental obrant dins
l’Administració Pública que pugui servir d’antecedent o informació
addicional a l’hora de valorar l’impacte de l’activitat o instal.lació
susceptible de degradar la Natura a les Illes.

3. Cas que es procedeixi d’acord a denúncia per part de
tercers, l’òrgan competent estarà obligat a remetre notificació de
l’obertura d’expedient i del resultat de la inspecció preceptiva tan
bon punt s’hagin realitzat a les persones, entitats o administracions
que hagin formulat aquella.

Capítol II.- Infraccions i sancions.

Article 45. Infraccions. Classificació.

1.  Les infraccions ambientals se classificaran com a molt
greus, greus i lleus.

2.  Es consideraran infraccions lleus els incompliments
dels requisits, obligacions i prohibicions establerts en aquesta Llei,
tret que, d’acord amb els apartats següents, no es considerin com a
molt greus o greus.

3.  Constituiran infraccions ambientals molt greus:
a)   La iniciació o realització de projectes, obres o

activitats sense obtenir la prèvia autorització o llicència, o sense
ajustar-se a les condicions imposades per l’Avaluació d’Impacte
Ambiental o la Qualificació Ambiental quan es tracti a activitats
sotmeses a aquests tràmits (d’acord amb els Annexos I i II).

b)   La descàrrega en l’ambient, ja sigui en les aigües
marítimes o continentals, en el sòl i subsòl o en l’atmosfera, de
productes o substàncies en estat sòlid, líquid o gasós, o de formes
d’energia, fins i tot sonores, que constitueixin un risc objectivament
verificable per a la salut humana i els béns naturals, faci malbé les
estructures de sanejament o depuració d’aigües residuals, suposin
un deteriorament o degradació de les condicions ambientals o
afectin negativament l’equilibri ecològic en general. No tindran la
consideració d’infracció els abocaments o emissions en quantitats
i condicions expressament autoritzats d’acord amb la normativa
vigent.
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c)   L’explotació indeguda, l’abús o destrucció dels béns
naturals, inclòs el paisatge a les àrees naturals protegides, entenent
que aquella es produeix quan es fa contravenint els termes
d’autorització o de les normes que la regulen.

d) La tala de boscos singulars protegits així com la
destrucció parcial o total d’espècies vegetals i animals protegits i
dels seus ecosistemes.

e) La venda o comerç sense autorització i llicència
d’espècies protegides tant locals com internacionals.

f)   L’ocultació de dades o el seu falsejament, total o
parcial, en el procediment d’obtenció de l’autorització o de la
llicència.

g)   La transgressió o l’incompliment de les condicions
imposades en l‘autorització o llicència, o l’incompliment reiterat
de les ordres de clausura o d’aplicació de les mesures correctores
o restauradores de l’entorn que legalment s’hagin dictat.

h)   La negativa o resistència a facilitar dades que siguin
requerits i l’obstrucció a la tasca inspectora de l’Administració.

i)   L’incompliment de les mesures cautelars previstes en
aquesta Llei, incloses les obligacions sobre assegurances i fiances.

j)   L’incompliment dels programes de vigilància
ambiental i de l’obligació de presentació d’auditories ambientals
en els termes que reglamentàriament es determini.

k) L’exportació de residus tòxics i perillosos a països
extracomunitaris.

l) La reiteració, en el termini de dos anys, de tres
infraccions greus, o de sis infraccions lleus en el mateix termini.

m) En general, l’incompliment dels requisits,
obligacions i prohibicions establerts per aquesta Llei i en la
normativa que se’n derivi, així com aquelles que contravinguin la
normativa comunitària vigent. 

4. Seran infraccions greus:

a) Els incompliments dels terminis de l’aplicació de les
mesures correctores que haguessin estat dictades dins l’AIA o la
Qualificació Ambiental.

b) La realització d’activitats que, sense autorització i
dins sòl rústic, suposin una degradació greu de la qualitat singular
del paisatge.

c) El reg de camps de golf i altres instal.lacions
turístiques complementàries amb aigua potable.

d) Els abocaments reiterats de fems en indrets no
autoritzats expressament.

e) Les emissions i immissions no reiterades de
substàncies tòxiques.

f) L’extracció sense llicència i autorització d’arena, àrids
i altres materials sòlids.

g) La tala de masses forestals i la caça i pesca d’espècies
animals sense autorització i llicència.

h) L’exportació de residus sòlids urbans a països
extracomunitaris sense autorització i llicència. 

i) Sobrepassar en més de 10 decibels tipus A dB (A) els
límits normatius vigents.

j) La venda de productes alimentaris i farmacològics ja
caducats.

k) La concessió de llicències i autoritzacions per part de
l’Administració que contravinguin o ignorin la normativa ambiental
en vigor.

l) La comissió reiterada de tres infraccions lleus en el
termini d’un any.
   
Article 46. Sancions.

1. Les infraccions contemplades en aquesta Llei seran
sancionades segons la seva gravetat:

a)  Infraccions lleus: amb multa fins a 5.000.000 PTA.
b)  Infraccions greus: amb multes entre 5.000.001 i

50.000.000 PTA.
c)  Infraccions molt greus: amb multa entre 50.000.001 i

500.000.000 PTA.
 

2. Les multes podran comportar simultàniament:

a)  En les infraccions greus, el tancament de l’establiment
o la suspensió de l’activitat, total o parcial, per un termini no
superior a 4 anys. Cas que s’imposin mesures correctores, el
tancament subsistirà fins que aquestes es compleixin. Si l’aplicació
de les mesures correctores és inviable, es clausurarà definitivament,
total o parcial, de l’establiment o activitat.

b)  En els casos d’infracció molt greu, el tancament de
l’establiment o suspensió de l’activitat, total o parcial, per un
termini no inferior a 8 anys i, en tot cas, fins que es certifiqui la
implementació completa de les mesures correctores.
Alternativament, hom podrà clausurar definitivament, total o
parcial, l’establiment o activitat.
 

3.  Les sancions greus i molt greus seran publicades
d’ofici al BOCAIB. En tot cas, una relació completa i
permanentment actualitzada de totes les sancions restarà a
disposició del públic en lloc visible en les oficines de registre de les
CIOTAs i dels Ajuntaments.
 
Article 47. Prescripció.

Les infraccions contemplades en aquesta Llei prescriuran
en els terminis següents, a comptar a partir de la comissió dels fets
o des de la seva detecció:

a)  Un any, en el cas d’infraccions lleus.
b)  Tres anys, en el cas d’infraccions greus.
c)  Deu anys, en cas d’infraccions molt greus.

 
Article 48. Graduació i aplicació de les sancions.

1.  Seran factors agreujants:
a)   La malícia i intencionalitat.
b)   La reiteració o reincidència en el cas d’infraccions

molt greus.
c)   La transcendència social provocada per la infracció,

per mor d’un risc de contaminació o degradació greu de l’aigua,
aire, sòl, subsòl, paisatge, flora o fauna.

d)   La comissió d’infraccions dins espais naturals
protegits i el domini públic  maritimoterrestre.
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2. Serà considerat factor atenuant l’acció immediata de
l’infractor per evitar la degradació ambiental amb la retirada dels
agents contaminants i la restauració del lloc afectat abans de la
incoació de l’expedient sancionador.

3.  En cas de suspensió o clausura temporal, es
computarà en la sanció definitiva el temps que hagués estat tancat
o suspès cautelarment l’establiment o activitat afectada.

4.  Quan el benefici que resulti d’una infracció de les
previstes en aquesta Llei fos superior a la sanció prevista,
s’incrementarà aquesta en la quantia equivalent al benefici
obtingut.
 
Article 49. Compatibilitat de les sancions.

Quan un fet resulti sancionable de conformitat a aquesta
Llei i altres normatives ambientals que correspongui aplicar a
l’Administració autonòmica i local, es resoldran els expedients
sancionadors imposant només la sanció més elevada de les que
resultin.

Capítol III.- Responsabilitat i suspensió d'activitats.

Article 50. Subjectes responsables.

1.  Als efectes de’aquesta Llei, tindran consideració de
responsables de les infraccions:

a)   Les persones que directament realitzin l’activitat
infractora o, en el seu cas, les que ordenin l’esmentada activitat,
quan l’executor tingui l’obligació de complir aquella ordre. 

b)   Les persones que, d’acord amb els estatuts o
escriptura social, siguin  titulars o promotores de l’activitat o
projecte del qual derivi la infracció.

c)   Els tècnics i directors d’obres que hagin planejat el
projecte o activitat o que en dirigeixin la seva execució.
   

2.  Quan per l’acumulació i magnitud d’infraccions no
fos possible determinar el grau de participació efectiva de cada un
dels agents, la responsabilitat serà solidària.

3.  Si la infracció fos imputable a una Administració
pública, aquesta se sotmetrà a les regles generals i de caràcter
disciplinari aplicables a l’Administració i als seus agents i
funcionaris.
 
Article 51. Suspensió d’activitats no autoritzades.

1.  Tota activitat que comencés a fer-se sense
autorització o llicència, o incomplint manifestament les
condicions establertes, serà suspesa en la seva execució a
requeriment de l’Administració ambiental competent en un
termini màxim de tres dies des del coneixement de la infracció,
sense perjudici d’exigir ulteriors responsabilitats.

2.  Cas que la competència d’inspecció ambiental
estigués delegada en un Ajuntament o Mancomunitat, la no
comunicació d’iniciació de l’expedient en un mes o la no
resolució en tres mesos implicarà la possibilitat d’apel.lació a la
CIOTA corresponent, sense perjudici d’exigir a les autoritats i
tècnics locals pertinents les responsabilitats administratives o
penals en què hagin pogut incórrer.

Article 52. Mesures cautelars en el procediment sancionador.

1.  En aquells casos on hi hagi risc greu o imminent per a
l’ambient, l’òrgan competent per a la incoació de l’expedient podrà
ordenar motivadament, alhora que acorda l’obertura d’aquell, la
suspensió immediata de l’activitat o qualsevol altra mesura cautelar
necessària, sense perjudici de la iniciació de l’expedient de
disciplina ambiental que, en tot cas, procedeixi.

2.  L’adopció de les mesures cautelars esmentades serà
notificada d’immediat a les persones interessades, d’acord a
l’article?, a fi que puguin adoptar les actuacions legals que
considerin oportunes.

3.  La CIOTA i l’Ajuntament o Mancomunitat afectats es
comunicaran immediatament les mesures cautelars que hagin
adoptat.
 
Article 53. Restauració del medi i indemnització.

1.  Sense prejudici de la sanció que procedeixi, l’infractor
haurà de reparar el dany causat a fi de contribuir a restaurar el medi
natural a l’estat anterior a la infracció. L’òrgan competent per a
imposar les sancions ho serà també per exigir la restauració.

2.  Si l’infractor no restaurés el dany causat en el termini
que se li assenyali, l’Administració competent l’imposarà multes
coercitives successives de fins a 2.000.000 PTA o, en el seu cas, a
realitzar l’execució subsidiària d’acord amb l’article 98 de la
LRJAPPAC.

3.  En tot cas, el promotor del projecte o titular de
l’activitat causa de la infracció haurà d’indemnitzar pels danys i
perjudicis ocasionats. La valoració d’aquests la farà
l’Administració, segons determini la normativa, i sempre prèvia
audiència dels interessats.

4.  La integritat d’ingressos de l’Administració derivat de
sancions ambientals s’haurà de destinar a accions i programes
orientats a la protecció de la Natura i la gestió sostenible dels béns
naturals.

Article 54. Responsabilitat penal i administrativa.

 1.  Si la infracció pogués ser constitutiva de delicte o
falta, l’Administració instructora de l’expedient donarà trasllat a la
jurisdicció competent, quedant en suspens l’actuació sancionadora
en via administrativa. Això no obstant, la via penal no paralitzarà
les mesures cautelars decretades ni l’expedient que s’incoés per a la
restauració i, si pertoqués, la indemnització dels danys i perjudicis
a què fa referència l’article anterior.

2.  Si la resolució judicial fos absolutòria, l’Administració
prosseguirà les actuacions perquè, si pertoqués, pogués imposar-se
la sanció administrativa corresponent.
 
Capítol IV.- Procediment.

Article 55. Remissió normativa.

El procediment sancionador derivat d’aquesta llei es regirà
per l’establert pel Reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la
potestat sancionadora (R.D. 14/1994) i, de manera subsidiària, pel
Capítol II del Títol IX de la LRJAPPAC (RCL 1992\2512 i RCL
1993\246).
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Article 56. Competència.

1. La incoació i instrucció d’expedients sancionadors per
les infraccions a què es refereix l’article 45 corresponen:

a)  A la CIOTA corresponent o a l’Ajuntament o
Mancomunitat pertinent, cas
 que tinguessin atribuïda la delegació de competències.

b)  A l’Ajuntament o Mancomunitat corresponent, si
manqués la llicència
 d’activitat.
 

2. La competència per a la resolució dels expedients
instruïts d’acord a l’article anterior serà:

a)  En faltes lleus, el/la President/a de la CIOTA o de
l’Administració local amb delegació de competències.

b)  En faltes greus, el/la President/a de la CIOTA.
c)  En faltes molt greus, al Govern de la CAIB.

 
Article 57. Via de constrenyiment.

Tant l’import de les sancions i indemnitzacions com el
cost de l’execució subsidiària podran ser exigibles per la via de
constrenyiment a les persones infractores. Quan procedeixi
l’execució subsidiària, l’òrgan que hagi de fer l’execució valorarà
el cost de les actuacions a realitzar, i el seu import serà exigit
cautelarment d’acord amb l’article 98 de la LRJAPPAC.

Article 58. Recursos contra resolucions sancionadores.

1. Les resolucions dels Batlles, que hauran de
comunicar-se en un màxim de 15 dies a la CIOTA, posaran fi a la
via administrativa.

2.  Les resolucions de la CIOTA o del Govern Balear en
el cas d’infraccions molt greus, que hauran de ser comunicades al
Batlle del terme municipal afectat per la sanció abans de 15 dies,
posen fi a la via administrativa. Tindran el règim següent:

a)   En infraccions lleus, podran ser objecte de recurs
ordinari davant la Presidència de la CIOTA corresponent.

b)   En cas d’infraccions greus i molt greus, posaran fi
a la via administrativa.
   
Article 59. Incompliment de mesures cautelars.

Si les mesures cautelars o de sanció, tret de la multa, no
fossin executades per l’autoritat municipal que les hagués imposat,
la CIOTA corresponent podrà, previ requeriment i audiència a
l’Ajuntament o Mancomunitat i a les persones interessades,
adoptar les mesures cautelars pertinents per a la preservació
ambiental.

Article 60. Resolucions municipals no ajustables a dret.

Quan la CIOTA corresponent o el Govern Balear
considerin que un acte o acord municipal infringeixin
l’ordenament jurídic en matèria ambiental, podran procedir
d’acord amb les previsions i requisits establerts en l’article 65 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril (RCL 1985\799, 1372 i ApNDL 205),
reguladora de les Bases de Règim Local.

Disposicions addicionals

Primera. Les Directrius de protecció ambiental seran promulgades,
com a màxim, un any després d’entrar en vigor aquesta Llei. 

Segona. Tret d’indicació expressa d’un altre termini, el Govern
Balear aprovarà les normes reglamentàries corresponents en el lapse
d’un any, a comptar des de l’entrada en vigor de la Llei present.

Tercera. El Govern Balear actualitzarà anualment la quantia de les
multes per a adequar-les a l’increment del cost de la vida, d’acord
amb l’IPC regional.

Quarta. Els Ajuntaments i Mancomunitats hauran d’adaptar les
seves ordenances ambientals o dotar-se’n d’acord amb l’establert
per aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupin abans d’un
any de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Cinquena. Per a les autoritzacions administratives a què es refereix
la Llei, seran exigibles les taxes que s’estableixin
reglamentàriament per les CIOTAs i, subsidiàriament, per
l’Administració local amb delegació de competències.

Disposicions Transitòries

Primera. Els expedients iniciats abans de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei es tramitaran i resoldran d’acord amb la normativa
anterior. Això no obstant, la inspecció i disciplina ambientals de
l’activitats o instal.lació es regirà per la present Llei.

Segona. En tot allò que no contradigui explícitament aquesta Llei i
mentre no s’aprovin les normatives reglamentàries del seu
desenvolupament, continuen en vigor:

El Decret 2414/1961, de 30 de novembre (RCL
1961/1736, 1923 i RCL 1962\418), pel qual s’aprova el Reglament
d’Activitats Molestes, Insalobres, Nocives i Perilloses així com la
Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’activitats classificades i parcs
aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions.

El Decret 4/1986, de 23 de gener, d’implantació i
regulació dels estudis d’impacte ambiental.

El Decret 75/1989, de 6 de juliol, sobre Criteris de la
Comissió Provincial d’Urbanisme per autoritzar edificis,
instal.lacions i usos d’utilitat pública o d’interès social en sòl
urbanitzable no programat sense programa d’actuació urbanística o
en sòl no urbanitzable.

El Decret 38/1985, de 16 de maig, de creació de la
Comissió Balear de Medi Ambient Llei 9/1990, de 27 de juny,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d’urbanisme i habitabilitat.

Reglament d’organització i funcionament de la Comissió
Insular d’Urbanisme de Mallorca.

Reglament d’organització i funcionament de la Comissió
Insular d’Urbanisme de Menorca.

Reglament d’organització i funcionament de la Comissió
Insular d’Urbanisme d’Eivissa i Formentera.

Disposició derogatòria.

Única. Queden derogades quantes disposicions, d’igual i superior
rang, s’oposin a la present Llei.
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Disposicions finals.

Primera. S’autoritza el Govern Balear per dictar les disposicions
reglamentàries precises per al compliment d’aquesta Llei.

Segona. Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació al BOCAIB.

ANNEX I.- Activitats sotmeses a avaluació d'impacte ambiental.

1.  DIRECTRIUS, PLANS I PROGRAMES.
1.Indústria i energia.
2.  Turisme.
3.  Desenvolupament regional i desenvolupament

econòmic.
4.  Ordenació del Territori.
5.  Aigües.
6.  Aire.
7.  Gestió de residus.
8.  Transport. Ports i aeroports.
9.  Pedreres, areneres i cimenteres.
10. Planejament urbanístic: Plans Generals municipals

d’Ordenació, Normes Subsidiàries i Complementàries de
Planejament, i les seves revisions, així com les modificacions que
redueixin la superfície de sòl protegit o augmentin el sòl urbà i
industrial.

11. Gestió ambiental. Espais protegits.
12. Agricultura. Ramaderia. Pesca.

2. PROJECTES D’OBRA I ACTIVITATS
1.  Indústries i instal.lacions energètiques amb una

potència tèrmica de més de 50 Kw així com centrals i
instal.lacions d’investigació de qualsevol mena sobre
 material nuclear.

2.  Gasoductes, oleoductes i cables submarins de
proveïment energètic.

3.  Esteses elèctriques en el medi rural.
4.  Instal.lacions destinades a l’emmagatzemament

permanent o temporal així com a l’eliminació de residus
radioactius.

5.  Plantes incineradores de residus i abocadors de
residus, sempre que aquests
 incloguin substàncies tòxiques, perilloses o no realitzin separin
els residus
 segons origen. Gestió de fangs i residus de plantes depuradores
d’aigua.

6.  Indústries i instal.lacions químiques, tant de
producció com de transformació i emmagatzemament. 

7.  Construcció d’autopistes, autovies, vies ràpides i
construcció de carreteres si es dóna alguna d’aquestes
circumstàncies:

a)   Execució de vies, túnels i ponts de nova planta.
b)   Condicionament de vies, túnels i ponts existents que

suposin ampliacions de més d’un 15% de longitud o amplada o
amb desmuntament i terraplens més grans de 7 metres d’alçada.

c)   Condicionament, reforma o asfaltament de camins
rurals dins o al costat d’àrees ambientalment protegides.
   

8.  Construcció i ampliació d’aeroports, heliports i ports
de tota mena.

9.  Construcció i ampliació de ferrocarrils i tramvies
interurbans.

10. Captació d’aigües subterrànies o superficials que
superin un hm3 anual.

11. Preses.
12. Potabilitzadores amb un consum energètic de més de

3 kw per m3.
13. Camps de golf. 
14. Parcs aquàtics.
15. Abocament d’aigües residuals residencials, urbanes o

agrícoles superiors als 75 m3 diaris. 
16. Plantes depuradores d’aigua amb una capacitat

d’almenys de 60 m3 diaris. 
17. Noves mines o la seva ampliació així com les

pedreres, areneres, cimenteres i qualsevol explotació extractiva tant
a cel obert com a les aigües territorials de les Illes. Plans de
regeneració d’aquestes explotacions.

18. Obres maritimoterrestres com ara dics, espigons o
emissaris submarins.

19. Regeneració artificial de platges i del litoral.
20. Qualsevol projecte que afecti la sostenibilitat i rebaixi

l’extensió de la superfície dels boscos i espècies protegides. 
21. Plans Generals d’Ordenació Urbana, Normes

Subsidiàries i Complementàries de Planejament, així com les seves
resions i modificacions. Plans Parcials, Estudis de Detall situats dins
o a menys d’un quilòmetre d’espais ambientals protegits. PERIs i
Plans d’Actuació Urbanística.

22. Plans de localització de polígons industrials i projectes
d’urbanització de
 Plans Parcials d’ús industrial.

23. Plans de Gestió d’espais naturals protegits. 
24. Repoblacions forestals.
25. Activitats de dessecació, drenatge i reompliment de

zones humides.
26. Transformació de terrenys d’agricultura de secà en

agricultura de regadiu. Aqüicultura, tant en el medi marí com
terrestre.

27. Indústries alimentàries, a saber:
Productes lactis.
Escorxadors.
Conserves animals i vegetals.
Fècules industrials.
Alcohols.
Xarops i refrescos.
Olis i farina de peix.
Farina i derivats.
Extractores d’oli. Olivareres.
Sucreres.
Margarina i greixos concrets.
28. Fabricació d’explosius.

 ANNEX II.- Activitats sotmeses a qualificació ambiental.

1. A càrrec de les CIOTAs

1. Indústries i instal.lacions energètiques no superiors a 50
kw.

2. Altres vies de comunicació, no incloses en l’annex I.
3. Condicionament de camins i vies rurals que no suposi

ampliació ni asfaltament.
4. Fabricació d’aglomerats asfàltics.
5. Indústries tèxtils i de paper de qualsevol mena.
6. Explotacions ramaderes.
7. Emmagatzemament de productes inflamables.
8. Estacions de servei dedicada a la venda de gasolines i

altres combustibles.
9. Complexos i instal.lacions siderúrgiques:
•   Fundició.
•   Forja.
•   Estirat.
•   Laminació.
•   Triturat i calcinació de minerals metàl.lics.
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10. Instal.lacions per al treball de metalls:
•   Embotit i tall.
•   Revestiment i tractament superficials.
•   Caldereria en general.
•   Construcció i muntatge de vehicles i els seus motors.
•   Construcció d’estructures metàl.liques.

 
11. Instal.lacions per a la construcció i reparació de

vaixells, embarcacions i altres instal.lacions marítimes.
12. Instal.lacions per a la construcció i reparació

d’avions i els seus motors.
13. Instal.lacions per a la construcció de material

ferroviari.
14. Fabricació de vidre.
15. Fabricació  i formulació de pesticides, productes

farmacèutics, pintures, vernissos, elastómers i peròxids.
16. Fabricació i tractament de productes  químics

intermedis no inclosos en altres apartats.
17. Fabricació de pinsos compostos.
18. Indústria d’aglomerat de suro.
19. Instal.lacions de triturament, serrament, tallat i polit

de pedra amb potència superior a 50 CV.
20. Fabricació de rajoles, maons, teules i altres productes

de ceràmica.
21. Fabricació de fibres minerals artificials.
22. Salineres.
23. Altres captacions d’aigües superficials o

subterrànies, no incloses en l’annex I.
24. Grans superfícies comercials. Hipermercats.
25. Grans hamburgueseries.
26. Parcs zoològics i aquaris.
27. Caneres i establiments de cura i custòdia d’animals.

2. A càrrec dels ajuntaments i mancomunitats.

1. Ensinistrament d’animals i picaderos.
2. Avicultura. Cunicultura.
3. Tallers de gènere de punt i tèxtils.
4. Instal.lacions de tractament de pells, cuir i budells.
5. Bugaderies.
6. Impremtes i activitats gràfiques. Tallers d’edició de

premsa.
7. Magatzems a l’engròs d’articles d’adrogueria i

perfumeria.
8. Garatges i aparcaments. Estacions d’autobusos.
9. Cafès, bars i restaurants.
10. Pubs, discoteques i sales de festa.
11. Salons recreatius i bingos.
12. Cinemes i teatres.
13. Gimnasos.
14. Acadèmies de ball i dansa.
15. Estudis de gravació i rodatge.
16. Carnisseries. magatzems i venda de carns.
17. Peixateries. Magatzems i venda de peix.
18. Forns i obradors de confiteria.
19. Supermercats i autoserveis.
20. Magatzem i venda de congelats.
21. Magatzem i venda de fruites i verdures.
22. Fabricació artesanal i venda de gelats.

23. Torradors de pollastres. Hamburgueseries. Fregidores
de patates.

24. Magatzems d’adobs i pinsos.
25. Tallers de fusteria metàl.lica i serralleria.
26. Tallers de reparació de vehicles a motor i de

maquinària en general.
27. Neteja i greixatge de vehicles a motor.
28. Tallers de reparacions elèctriques.
29. Taller de fusteria. Magatzems i venda de mobles.
30. Magatzems i venda a l’engròs de productes

farmacèutics.
31. Indústries de transformació de la fusta i fabricació de

mobles.
32. Instal.lació de desguàs i emmagatzemament de ferro

vell.
33. Comerç al detall de qualsevol mena.

ANNEX III.- Activitats sotmeses a auditoria ambiental.

1.  Centrals energètiques amb una potència instal.lada no
inferior a 20 MW.

2.  Instal.lacions relacionades amb material nuclear de
qualsevol mena.

3.  Plantes incineradores de residus i abocadors de residus,
sempre que aquests incloguin substàncies tòxiques, perilloses o no
realitzin separin els residus segons origen. Gestió de fangs i residus
de plantes depuradores d’aigua.

4.  Indústries i instal.lacions químiques, tant de producció
com de transformació i emmagatzemament. 

5.  Plantes de gestió ecològica de residus.
6.  Contaminació de l’aire i acústica provocada pel trànsit

de vehicles a les poblacions de més de 20.000 habitants.
7.  Contaminació de l’aire i acústica provocada pel trànsit

aeri d’entrada i sortida de les Illes.
8.  Grau de sostenibilidad de les aigües subterrànies i

superficials en explotació així com de les reserves conegudes.
9.  Càrrega i descàrrega de productes petrolífers i químics

en els ports.
10. Preses.
11. Potabilitzadores.
12. Camps de golf. 
13. Parcs aquàtics.
14. Abocament d’aigües residuals residencials, urbanes o

agrícoles superiors als 30 m3 diaris. 
15. Plantes depuradores d’aigua. 
16. Mines, pedreres, areneres, cimenteres i qualsevol

explotació extractiva tant a cel obert com a les aigües territorials de
les Illes. Plans de regeneració d’aquestes explotacions.

17. Emissaris submarins.
18. Regeneració artificial de platges i del litoral.
19. Actuacions que afectin la sostenibilitat i rebaixi

l’extensió de la superfície dels boscos i espècies protegides. 
20. Plans Generals d’Ordenació Urbana, Normes

Subsidiàries i Complementàries de Planejament, Plans Parcials tant
residencials com industrials amb més de 5 anys en vigor.

21. Plans de Gestió d’espais naturals protegits. 
22. Repoblacions forestals.
23. Activitats de dessecació, drenatge i reompliment de

zones humides.
24. Sostenibilidad de l’agricultura de regadiu. Aqüicultura,

tant en el medi marí com terrestre.



3356 BOPIB núm.122 - 26 de setembre del 1997

25. Indústries alimentàries, a saber:
Productes lactis.
Escorxadors.
Conserves animals i vegetals.
Fècules industrials.
Alcohols.
Xarops i refrescos.
Olis i farina de peix.
Farina i derivats.
Extractores d’oli. Olivareres.
Sucreres.
Margarina i greixos concrets.

   
26. Fabricació d’explosius.
27. Complexos i instal.lacions siderúrgiques:
•   Fundició.
•   Forja.
•   Estirat.
•   Laminació.
•   Triturat i calcinació de minerals metàl.lics.

 
28. Instal.lacions per al treball de metalls:
•   Embotit i tall.
•   Revestiment i tractament superficials.
•   Caldereria en general.
•   Construcció i muntatge de vehicles i els seus motors.
•   Construcció d’estructures metàl.liques.

 
29. Fabricació de vidre.
30. Fabricació  i formulació de pesticides, productes

farmacèutics, pintures,
 vernissos, elastómers i peròxids.

31. Fabricació i tractament de productes  químics
intermedis no inclosos en altres apartats.

32. Fabricació de pinsos compostos.
33. Indústria d’aglomerat de suro.
34. Instal.lacions de triturament, serrament, tallat i polit

de pedra amb potència superior a 50 CV.
35. Fabricació de rajoles, maons, teules i altres productes

de ceràmica.
36. Fabricació de fibres minerals artificials.

Eivissa, a 10 de setembre del 1997.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4694/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CA, relativa a criteris del Govern en relació
als traspassos de les competències d'educació. (Mesa de 23 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4695/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral, relativa a criteris del Govern en relació a la construcció
d'una residència d'alts càrrecs a Cap des Pinar. (Mesa de 23 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4696/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CA, relativa a política del Govern relativa a
salut mental. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4697/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CA, relativa a criteris del Govern en relació a
infraestructures de transport. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

Palma, a 23 de setembre 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 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la sobre:

Criteris del Govern en relació als traspassos de les
competències d'educació.

Motius: Atès que les negociacions entre el Govern balear
i el Govern central no s'han concretat i que el Govern de les Illes
Balears no ha fet públic quin és el seu projecte al respecte, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la el Govern sobre els
criteris de l'executiu balear en relació als traspassos de les
competències d'educació, calendari, finançament d'aquestes i
aplicació del model educatiu propi.

Palma, a 15 de setembre 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 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la sobre:

Criteris del Govern en relació a la construcció d'una
residència d'alts càrrecs a Cap des Pinar.

Motius: El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
interpel•la el conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral, atès que és la persona més indicada, sobre els criteris del
Govern en relació a la possible construcció d'una residència d'alts
càrrecs a Cap des Pinar a Alcúdia.

Palma, a 15 de setembre del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la sobre:

Política del Govern relativa a salut mental.

Motius: Davant la tardança del Govern a presentar en el
Parlament de les Illes Balears el Pla de salut mental, la mancança de
planificació i coordinació entre institucions que gestionen recursos
dirigits a malalts mentals (Insalud, Gesma) i essent prioritari per al
nostre grup la reforma psiquiàtrica, interpel•lam el Govern sobre les
actuacions que s'han realitzat i el programa que es planificarà relatiu
a salut mental.

Palma, a 15 de setembre del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la sobre:

Criteris del Govern en relació a infraestructures de
transport.

Motius: Atès que pròximament es firmarà l'anomenat
conveni de carreteres entre el Govern balear i el central, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la el Govern sobre els
criteris que seguirà l'executiu balear en relació a les
infraestructures de transport (carreteres i tren) una vegada firmat
el conveni.

Palma, a 15 de setembre del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4607/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra d'una
finca al camí vell de Bunyola. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4608/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissions
mixtes per a la redacció dels plans territorials parcials. (Mesa de
23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4614/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de la
campanya publicitària "Veniu a conèixer Balears". (Mesa de 23 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4625/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a adquisició del
Palau Saura de Ciutadella. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4626/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a campanya
"Agafa el teu descompte al vol". (Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4636/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a concessió d'emissores privades per a la prestació del servei públic
de radiodifusió. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4637/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a concessió d'emissores de radiodifusió sonora en ones mètriques
amb modulació de freqüència de caràcter cultural. (Mesa de 23 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4638/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a emissores municipals de radiodifusió. (Mesa de 23 de setembre del
1997).

 RGE núm. 4639/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a emissores de radiodifusió en freqüència modulada inscrites en el
Registre d'empreses de radiodifusió sonora de la CAIB. (Mesa de 23
de setembre del 1997).

 RGE núm. 4640/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a ús de la llengua catalana en la programació de les emissores de
radiodifusió en freqüència modulada de les Illes Balears. (Mesa de 23
de setembre del 1997).

 RGE núm. 4641/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a compliment de les obligacions per part de les emissores culturals.
(Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4642/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a relacions informatives i publicitàries del Govern de les Illes Balears
amb les emissores de radiodifusió i televisió que emeten a les Illes
Balears. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4792/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a adquisició de
propietats del Ministeri de Defensa. (Mesa de 23 de setembre del
1997).

 RGE núm. 4851/97, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvencions de cooperació i solidaritat dels pressuposts del
1996. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4855/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
d'esdeveniments esportius amb participació de l'Ibatur el 1997. (Mesa
de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4856/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
d'esdeveniments esportius amb participació de l'Ibatur, previsions per
al 1998. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4857/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
d'esdeveniments esportius per part de Turespaña. (Mesa de 23 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4858/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions
pressupostàries del conveni de carreteres. (Mesa de 23 de setembre
del 1997).
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 RGE núm. 4859/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució dels
projectes finançats amb els recursos de l'Estat del 1996 per a la
millora de la competitivitat del sector turístic. (Mesa de 23 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4860/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució dels
projectes finançats amb els recursos de l'Estat del 1997 per a la
millora de la competitivitat del sector turístic. (Mesa de 23 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4866/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a valoració de
les transferències en matèria d'educació no universitària. (Mesa de
23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4877/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat del Grup Parlamentari Mixt, relativa a autoritzacions de
refugis de caça. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la descripció cadastral de la finca situada al
camí vell de Bunyola, comprada pel Govern de les Illes Balears
directament al Ministeri de Defensa (superfície, situació, ...)?

Quin ha estat el preu pagat pel Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 8 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines seran les responsabilitats i les funcions de les
comissions mixtes Govern-Consells Insulars pel desenvolupament
dels plans territorials parcials?

Palma, a 8 de setembre 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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin cost tendrà la campanya publicitària del Govern i
l'Ibatur duta a terme sota el lema "Veniu a descobrir Balears"?

Palma, a 9 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En contestació a la pregunta parlamentària formulada pel
diputat sotasignant referida a les intencions del Govern respecte de
la petició de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca on demanava
al Govern que aquest adquirís el Palau Saura de Ciutadella, el
Govern confirma que "en descarta la possibilitat".

Ha manifestat ja el Govern, a l'Ajuntament de Ciutadella,
aquesta voluntat de negar-se a la seva petició?

La resposta del Govern continua afirmant que "continuant
amb la política d'adquisicions duta a terme tant a l'illa de Menorca
com a la d'Eivissa, només pot -el Govern- estar interessat en finques
rústiques d'interès paisatgístic".

No troba el Govern que, atès que fins avui sols s'ha
comprat a Menorca la finca d'es Torretó, l'afirmació "continuant
amb la política d'adquisicions duta a terme..." pot sonar a sarcasme?

Per quin motiu, mentre a l'illa de Mallorca el Govern ha
mantingut una doble política d'adquisició de patrimoni comprant
finques rústiques i edificis urbans, a Menorca i a Eivissa es limita
aquesta política a sols una part i, a més a més, fins al dia d'avui
encara no s'ha fet efectiva?

Es Mercadal, a 10 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan es va produir la baixada en la bonificació en les
tarifes aèries per als residents a les Illes Balears, el Govern va
iniciar una campanya baix el lema "Agafa el teu descompte al vol"
destinada a informar els residents de Balears dels procediments pels
quals podien accedir al reintegrament de les quantitats
corresponents a la modificació de l'alça dels descomptes.
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El cost de la campanya, segons informacions facilitades
pel mateix Govern, va ser d'1.622.845 pessetes en falques de ràdio
i d'1.815.864 pessetes en premsa, pujant un total de 3.400.000
pessetes.

És cert que, segons informaven ahir alguns mitjans de
comunicació, sols s'han tornat 1.513.228 pessetes corresponents
a sols 855 bitllets?

No creu el Govern que, en aquest com en molts altres
casos, s'ha fet allò que es diu "el negoci de na Peix Frit"?

Quina valoració fa el Govern de la proporció entre el
cost de la campanya i la totalitat de les devolucions?

Es Mercadal, a 10 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines concessions d'emissores privades per a la
prestació del servei públic de radiodifusió en ones mètriques amb
modulació de freqüència ha aprovat el Consell de Govern d'ençà
l'entrada en vigor del Decret 86/1995, de 7 de setembre?

Té previst el Govern balear convocar concurs públic per
a la concessió d'emissores privades per a la prestació del servei
públic de radiodifusió en ones mètriques amb modulació de
freqüència?

Es Castell, a 30 d'agost del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines emissores de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència i de caràcter cultural han
rebut la corresponent concessió per emetre d'ençà l'entrada en
vigor del Decret 86/1995, de 7 de setembre?

Té previst el Govern de les Illes Balears la convocatòria
de concurs per a la concessió d'emissores de caràcter cultural?

Quines peticions ha rebut el Govern de les Illes Balears,
d'ençà de l'entrada en vigor del Decret 86/95, per sol•licitar
concessió per emissores de freqüència modulada de caràcter
cultural?

Es Castell, a 30 d'agost del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines emissores de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència ha adjudicat el Govern a les
corporacions locals de les Illes Balears d'ençà l'entrada en vigor del
Decret 86/95?

Quines emissores de radiodifusió en freqüència modulada
de titularitat municipal emeten a les Illes Balears? Quines són les
que compten amb la corresponent autorització?

Quines corporacions locals han sol•licitat al Govern de les
Illes Balears l'adjudicació d'una emissora de radiodifusió en
freqüència modulada d'ençà l'entrada en vigor del Decret 86/95?

Es Castell, a 30 d'agost del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines emissores de radiodifusió sonora en freqüència
modulada estan inscrites al Registre d'empreses de radiodifusió de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb diferenciació entre
les comercials, municipals i culturals?, especificant-ne per a
cadascuna d'elles:

a) Denominació.
b) Classe d'emissora.
c) Capital social i distribució.
d) Horari d'emissió i percentatge de programació en

català.
e) Vinculació amb altres empreses de radiodifusió.
f) Data d'adjudicació provisional.
g) Data d'aprovació del projecte tècnic.
h) Data d'adjudicació definitiva.

Indicant també aquelles que ja estaven inscrites al Registre
d'empreses de radiodifusió de la Direcció General de
Telecomunicacions.

Es Castell, a 30 d'agost del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin control fa el Govern balear del compliment de
l'article 12 a) i 12 b) del Decret 86/95, de 7 de setembre, pel que
fa "al foment dels valors culturals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i, singularment, la utilització del català en la
programació", i de l'"horari d'emissió, percentatge de producció i
de programes informatius, culturals o educatius" a cadascuna de
les emissores comercials de radiodifusió en freqüència modulada
de les Illes Balears?

Quina és l'opinió del Govern balear sobre la presència de
la llengua catalana i d'espais culturals i educatius en cadascuna de
les emissores de radiodifusió sonora en freqüència modulada que
emeten a les Illes Balears?

Es Castell, a 30 d'agost del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

¿De quina manera, amb quins recursos, exerceix el
Govern balear el control de les emissores municipals que emeten
a les Illes Balears pel que fa a:

a) La protecció i promoció de la llengua catalana en la
pròpia programació.

b) Facilitar l'accés a l'opinió pública dels grups socials,
religiosos i polítics de l'àmbit local.

c) La separació entre informació i opinió, amb la
identificació de qui sustenta aquesta última.

d) El respecte al pluralisme polític, religiós, social,
cultural i lingüístic.

e) La protecció de la joventut i la infància?

Quina opinió té el Govern de les Illes Balears sobre el
compliment, per part de les emissores municipals, dels principis
inspiradors prevists a l'article 22 del Decret 86/1995?

Es Castell, a 30 d'agost del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines emissores de radiodifusió, comercials, culturals
i municipals remet el Govern balear informació sobre l'activitat de
govern o contracta publicitat o espais de promoció i informació?,
especificant-ne la denominació de cadascuna d'aquestes i quines
estan inscrites en el corresponent registre.

A quines emissores de televisió que emeten per ones
terrestres, per cable, etc., de caràcter comercial o municipal, remet
el Govern balear informació sobre l'activitat de govern o contracta
publicitat o espais de promoció i informació?, especificant-ne la
denominació de cadascuna d'aquestes.

Es Castell, a 30 d'agost del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'any 1996 el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM va
presentar i defensar una proposició no de llei reclamant del Govern
una actuació extraordinària i urgent per tal d'adquirir tota una sèrie
d'edificis i terrenys, fins ara propietat del Ministeri de Defensa, i
que ara el Govern de l'Estat es disposava a vendre. La justificació
del PP per no aprovar la proposició no de llei va ser la de que ja
estava previst. Fins avui no tenim coneixement de cap adquisició
per part del Govern.

Ara s'anuncien negociacions per poder adquirir l'edifici de
l'antic sector naval de Palma. Així mateix es comenta la possibilitat
que es negociï la compra d'alguna bateria de costa, de les que varen
resultat desafectades.

Quines negociacions ha dut a terme fins avui el Govern
per adquirir edificis o instal•lacions militars en desús?

Quina resposta ha donat, o pensa donar, el Govern a les
peticions que, en el sentit de demanar ajut per a comprar els quarters
ubicats als pobles d'es Mercadal i es Castell, li han estat formulades
pels respectius ajuntaments?

Quines bateries de costa, en desús, de l'illa de Menorca
pensa comprar el Govern?

Quina utilitat pensa donar-los?

Té previst el Govern dur a terme alguna actuació
extraordinària, a nivell pressupostari, per tal que les instal•lacions
militars desafectades que s'estan posant a la venda puguin revertir
a les diferents institucions públiques de les Illes Balears?

Ha mantingut el Govern negociacions amb l'Administració
de l'Estat per tal de preocupar d'aplicar la norma aprovada pel
Congrés dels Diputats en el sentit que algunes de les instal•lacions
militars desafectades, atès el seu interès per a altres administracions,
podrien ser cedides en ús a les institucions públiques que així ho
sol•licitassin?

Es Mercadal, a 10 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions atorgades a les
organitzacions no governamentals i altres entitats, relacionant
nom, adreça, import i objecte al qual està prevista la utilització de
la subvenció, corresponents al capítol de solidaritat dels
pressuposts del 1996.

Palma, a 18 de setembre del 1997.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina quantitat econòmica s'ha compromès a aportar
l'Ibatur al Consell Insular de Menorca per al finançament
d'esdeveniments esportius i promoció turística de l'illa de Menorca
el 1997?

Palma, a 18 de setembre 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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina quantitat econòmica té prevista aportar el 1998
l'Ibatur al Consell Insular de Menorca per al finançament
d'esdeveniments esportius i promoció turística de l'illa de Menorca
el 1998?

Palma, a 18 de setembre 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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat el 1996 i actuacions i previsions per al
1997, la participació econòmica de Turespaña en actes esportius
promocionals de Balears?

En quins actes promocionals ha participat o preveu
participar?

En quina quantitat econòmica hi participa en cadascun?

Quin ha estat el cost total de cadascun dels actes
promocionals finançats totalment o parcialment per Turespaña a
Balears?

Palma, a 18 de setembre 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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la xifra que ha previst el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears al projecte de pressupost per al 1998,
provinent de la futura signatura del "Conveni de carreteres" amb el
Govern de l'Estat?

Palma, a 18 de setembre 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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins han estat els projectes finançats pel Govern de les
Illes Balears amb els recursos que el 1996 va rebre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de l'Estat per a la millora de la
competitivitat del sector turístic?

Quin és el cost total de cadascun dels projectes?

Quina és la participació financera que suposen els recursos
de l'Estat per a cadascun?

Quins són els promotors de cadascun dels projectes?

Palma, a 18 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els projectes finançats pel Govern de les
Illes Balears amb els recursos que el 1997 va rebre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de l'Estat per a la millora de la
competitivitat del sector turístic?

Quin és el cost total de cadascun dels projectes?

Quina és la participació financera que suposen els
recursos de l'Estat per a cadascun?

Quins són els promotors de cadascun dels projectes?

Palma, a 18 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sembla que la Conselleria d'Economia i Hisenda ha
contractat els serveis d'assistència tècnica per a la realització d'un
estudi sobre la valoració i impacte de les transferències en matèria
d'educació no universitària.

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin ha estat l'import de la contractació?

Amb quina data s'ha de lliurar l'estudi?

Palma, a 18 de setembre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes sol•licituds ha rebut el Govern per l'autorització
d'una finca com a refugi de caça a la Comunitat durant els anys
1995, 1996 i 1997? Quantes s'han autoritzat, indicant el nom de la
finca, la seva extensió, municipi i data d'autorització?

Palma, a 19 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4795/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a protecció
de la llengua catalana i de la llengua castellana. (Mesa de 23 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4796/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a grau de
protecció de la llengua catalana. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4797/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
modificació de l'article 3 de la Constitució Espanyola. (Mesa de 23
de setembre del 1997).

 RGE núm. 4867/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de les
competències d'educació. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4878/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat del Grup Parlamentari Mixt, relativa a central
hortofrutícola a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern que la llengua catalana no mereix el
mateix grau de protecció que la llengua castellana?

Palma, a 10 de setembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern balear que el grau de protecció que
imposa la Constitució Espanyola respecte de la llengua castellana,
no l'ha de procurar l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
respecte de la nostra llengua pròpia?

Palma, a 10 de setembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa demanar el Govern balear la modificació de
l'article 3 de la Constitució Espanyola en tant que imposa el
coneixement de la llengua castellana i això suposa, segons
paraules del propi Govern, un atemptat contra les llibertats
individuals?

Palma, a 10 de setembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració ha fet el Govern del cost de les
competències d'educació?

Palma, a 18 de setembre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines previsions té el Govern de cara a la construcció
d'una central hortofrutícola a l'illa d'Eivissa?

Eivissa, a 19 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4609/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ordenació
dels espais naturals de les Illes Balears, desenvolupament de la Llei
d'espais naturals, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4610/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans especials
per a l'ordenació dels espais naturals, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4611/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terminis
d'execució de l'ordenació d'espais naturals, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4612/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camins d'accés
a les platges, a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
(Mesa de 23 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4613/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord entre el
Govern i el Consell Insular de Menorca sobre els instruments
d'ordenació dels espais naturals, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim
urbanístic de les àrees naturals d'especial interès de les Illes Balears,
preveu al seu article 9 que l'ordenació dels espais naturals es fes
mitjançant plans d'ordenació del medi natural o plans especials.

Quin és avui l'opció del Govern de les Illes Balears, plans
d'ordenació del medi natural o plans especials, per executar
l'ordenació dels espais naturals?

Quina institució, Govern o consells, creu el Govern que té
la capacitat per a la seva redacció?

Palma, a 8 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Accepta el Govern de les Illes Balears que els consells
insulars redactin i aprovin els plans especials per a l'ordenació dels
espais naturals?

Palma, a 8 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Si pensa el Govern que és exclusivament seva la
responsabilitat d'ordenació dels espais naturals, en quins terminis
concrets pensa executar la seva competència?

Palma, a 8 de setembre 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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Accepta i es compromet a contemplar com a viari públic
dins els instruments d'ordenació dels espais naturals els camins
d'accés a les platges?

I el Camí de Cavalls?

Palma, a 8 de setembre 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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Quin és l'acord entre el Govern de les Illes Balears i el
Consell Insular de Menorca entorn a la redacció dels instruments
d'ordenació dels espais naturals d'aquesta illa?

Palma, a 8 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4801/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a constitució d'una comissió no
permanent per a la reforma del Reglament del Parlament de les Illes
Balears. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que la reforma de l'Estatut d'Autonomia, actualment
en tramitació, introduirà molt probablement modificacions que
afectaran significativament el treball parlamentari;

Atès que l'última reforma del Reglament del Parlament de
les Illes Balears va tenir lloc l'any 1991 i que és lògic que aquest
s'adeqüi als canvis que es puguin introduir a l'Estatut d'Autonomia;

Atès que és un objectiu comú aconseguir que el Parlament
pugui complir amb les màximes garanties les seves funcions
legislativa i de control i impuls de l'Executiu, així com de promoure
la major participació de la societat de les Illes Balears en la seva
institució representativa;

Atès que, malgrat que l'article 183 del Reglament del
Parlament indica que la seva reforma pot ser plantejada per un sol
grup parlamentari, és aconsellable i necessari que les propostes de
reforma d'un instrument com és el Reglament del Parlament siguin
consensuades entre el conjunt de forces polítiques que hi són
representades;

Atès que durant la present legislatura s'han presentat
diverses propostes aïllades de modificació del Reglament que han
estat rebutjades per la conveniència d'abordar la modificació del
Reglament d'una manera global; 

Es formula la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears, d'acord amb l'article 50
del Reglament, acorda la creació d'una comissió no permanent per
a l'estudi de propostes de reforma del Reglament del Parlament de
les Illes Balears a fi i efecte de plantejar modificacions en el sentit
de:
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a) Reordenar l'activitat parlamentària entorn de la funció
de control i impuls de l'acció executiva.

b) Dotar el Parlament d'instruments efectius de control
i seguiment de l'acció del Govern i del compliment, per part
d'aquest, dels acords presos en la Cambra.

c) Promoure la participació de la societat en els debats
sobre projectes de llei.

d) Fomentar la participació de la societat amb l'impuls
del dret de petició i la informació sobre el treball parlamentari.

Palma, a 16 de setembre del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4621/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a autorització d'ús de tots els materials curriculars en les escoles i
instituts de la Comunitat Autònoma, amb sol•licitud de tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 23 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4793/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a cessió de la finca d'Es Torretó al Consell Insular de
Menorca, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 23 de setembre del
1997).

 RGE núm. 4794/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a declaració de reserva marina entre Sa Ràpita i
Portopetro, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 23 de setembre del 1997).

Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El recent Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús
i l'ensenyament de i en llengua catalana en els centres docents no
universitaris de les Illes Balears, recull un capítol, el quart, dedicat
als llibres de text. Aquesta reglamentació obliga a obtenir
l'autorització de la Conselleria balear d'Educació i Cultura de tots
els materials curriculars fets en català, amb respecte per les
modalitats insulars de la llengua i en preveu l'adaptació a les
peculiaritats socials, geogràfiques i culturals que configuren la
identitat de les Illes Balears.

Aquesta regulació dels materials curriculars en català
contrasta fortament amb la nul•la delimitació d'un mecanisme
paral•lel per a l'autorització de llibres de text en castellà que són
usats a les escoles i instituts de les illes. Això permet que continuïn
essent utilitzats a les illes llibres de text en castellà que no respecten
ni les peculiaritats socials, ni les geogràfiques ni les culturals de la
nostra regió, incloses qüestions tan òbvies com l'adaptació a la
toponímia oficial o la inserció de continguts de les àrees socials i
ambientals referits a l'entorn de l'alumnat. Tot això actua en
detriment del model d'ensenyament de la LOGSE, orientat a la
docència a partir de l'entorn més proper, i sanciona un procediment
discriminatori per als materials curriculars en la llengua pròpia i
també oficial de les illes.

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears acorda:

1. Instar el Govern a regular el més aviat possible,
mitjançant decret, que els materials curriculars en castellà que hagin
d'usar-se a les escoles i instituts de les illes hagin de rebre un
tractament d'autorització igual que els editats en llengua catalana.

2. Instar el Govern a incloure en aquest decret la necessitat
d'adaptació curricular d'aquests materials a la toponímia oficial així
com a les peculiaritats socials, geogràfiques i culturals que
configuren la identitat de les Illes Balears -tal com es demana en el
cas dels editats en català- perquè aquests materials puguin ser
autoritzats per al seu ús escolar.

3. Demanar al Govern que, en el marc del procés de
traspàs de competències de l'ensenyament no universitari, insti el
Ministeri d'Educació i Ciència a revisar i consultar amb la
Conselleria d'Educació i Cultura les autoritzacions atorgades fins
ara i noves de llibres de text en castellà que es poden usar a les
escoles i instituts de les illes.

Palma, a 10 de setembre del 1997.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan a la Segona Legislatura el Govern de les Illes
Balears va adquirir la finca d'es Torretó, a l'illa de Menorca, va
rebre l'advertiment dels grups de l'oposició que es tractava d'una
compra poc rendible i que era molt possible que mai no resultés
aprofitada de manera suficient.

És evident, per a qualsevol menorquí, que ha estat així.
Després de passar per diverses conselleries, la finca s'ha mantingut
absolutament desaprofitada sense que s'hi realitzi cap casta
d'activitat profitosa des del punt de vista social.

La necessitat de dotar les edificacions de la finca d'un
mínim d'instal•lacions que la facin aprofitable i el fet que el Govern
de les Illes Balears mantengui un baixíssim nivell d'activitats -
culturals, juvenils, etc.- a Menorca, són possiblement causes
d'aquesta infrautilització.
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Si la finca passés a propietat del Consell Insular de
Menorca, atès el dèficit crònic que aquesta institució té en matèria
de propietats en sòl rústic, s'aprofitaria molt millor la finca en
qüestió, la qual cosa revertiria en benefici dels ciutadans, que són
els que, al cap i a la fi, varen aportar, a través dels seus imposts,
els diners per adquirir es Torretó.

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 a cedir
la propietat de la finca d'es Torretó al Consell Insular de Menorca,
així com a dotar els pressuposts de la Comunitat per al 1998 amb
la quantitat suficient per a poder dur a terme les obres necessàries
per a millorar les instal•lacions del casal de la finca per tal que
aquesta pugui ser utilitzada de forma immediata.

Palma, a 16 de setembre del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els mitjans de comunicació s'han fet ressò recentment
d'un projecte d'extracció de 8 milions de metres cúbics d'arena
dels fons marins del litoral del sud-est de Mallorca.

Afortunadament, el Govern balear ha creat recentment
un instrument jurídic que permet evitar aquestes actuacions que
resulten negatives per al medi marí i els interessos pesquers de les
Balears: ens referim al Decret 91/97, de 4 de juliol, de protecció
dels recursos marins de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

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 a
declarar com a reserva marina els fons de 0 a 100 metres entre les
perpendiculars de la costa des de sa Ràpita a Portopetro, amb una
estricta protecció dels fons marins i la seva flora, i una ordenació
de les extraccions pesqueres que garanteixin la seva conservació
i bon ús social.

Palma, a 16 de setembre del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 4800/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a sol•licitud de compareixença del director provincial del
Ministeri d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de setembre del 1997, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença del director provincial del Ministeri
d'Educació i Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre la situació creada a l'inici del curs
97-98.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a tramitació davant el Ple de la Cambra per a la

sol•licitud de compareixença RGE núm. 4324/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de setembre del 1997, a la vista de l'escrit RGE núm. 4687/97,
presentat pel Govern de la Comunitat, acordà que la sol•licitud de
compareixença de referència, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports per tal d'informar sobre el model educatiu (BOPIB
núm. 113, de 28 de juliol d'enguany), sigui tramitada davant el Ple de
la Cambra.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

4593/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de setembre del 1997, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 4692/97, presentat pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, mitjançant el qual es retira la proposició no de
llei de referència, relativa a desistiment de la construcció d'una
residència d'alts càrrecs a Cap des Pinar, publicada al BOPIB núm.
119, de 12 de setembre d'enguany.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

C) 
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm.

3498/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de setembre del 1997, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 4693/97, presentat pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, mitjançant el qual es retira la interpel•lació de
referència, relativa a política sobre salut mental, publicada al
BOPIB núm. 105, de 30 de maig d'enguany.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

2699/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de setembre del 1997, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 4852/97, presentat pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, mitjançant el qual es retira
la proposició no de llei de referència, relativa a prohibició de
concessió de patents sobre éssers vius, publicada al BOPIB núm.
102, de 9 de maig d'enguany.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

2897/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de setembre del 1997, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 4852/97, presentat pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, mitjançant el qual es retira
la proposició no de llei de referència, relativa a normalització
lingüística de la moneda de curs legal dedicada a les Illes Balears,
publicada al BOPIB núm. 103, de 16 de maig d'enguany.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

3857/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de setembre del 1997, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 4852/97, presentat pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, mitjançant el qual es retira la
proposició no de llei de referència, relativa a revisió del "Plan
Director del Aeropuerto de Menorca", publicada al BOPIB núm. 107,
de 20 de juny d'enguany.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

4457/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de setembre del 1997, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 4852/97, presentat pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, mitjançant el qual es retira la
proposició no de llei de referència, relativa a l'extensió universitària
a Menorca, publicada al BOPIB núm.119, de 12 de setembre
d'enguany.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

H) 
Relativa a tramitació davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports per a la Proposició no de llei RGE núm. 2440/97.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de setembre del 1997, a la vista de l'escrit RGE núm. 4853/97,
presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, acordà que la proposició no de llei de referència, relativa a
participació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el
Museu d'Art Modern i Contemporani, publicada al BOPIB núm. 101,
de 2 de maig d'enguany, sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 120.

- Sumari. Apartat H), pàg. 3295. I apartat H), pàg. 3301.
On diu: A la Pregunta RGE núm. 6944/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc Triay, ...
Ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 6945/96, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, ...
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Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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