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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 de febrer del 1998, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 1028/98, de la funció inspectora i sancionadora en
matèria de serveis socials.

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

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

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

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 16 de gener del 1998, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

17. Projecte de llei de la funció inspectora i
sancionadora en matèria de serveis socials.

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

"Primer.- Aprovar el projecte de la llei inspectora i
sancionadora en matèria de serveis socials.

Segon.- Remetre al Parlament de les Illes Balears el
projecte de llei esmentat perquè en faci la tramitació."

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 29 de gener del 1998.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Jaume Matas i Palou.

A) 

Projecte de llei reguladora de la funció inspectora i de la
potestat sancionadora en matèria de serveis socials

Exposició de motius

A l'empara del títol de competències que figura a l'article
10.12 de l'Estatut d'autonomia, el Parlament de les Illes Balears va
aprovar la Llei 9/1987, d'11 de febrer, d'acció social, i, més
recentment, la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i
assistència social, corresponents al Decret del Consell General
Interinsular, de 28 de juny de 1982. En aquestes disposicions,
s'establí el marc normatiu fonamental de l'ordenació dels serveis
socials, entesos com una part integrant del sistema d'acció social;
així mateix, es dissenyà el repartiment de competències entre les
administracions autonòmica, insular i municipal i s’atribuí al
Govern i a l'Administració de la Comunitat Autònoma la titularitat,
entre d'altres, de les facultats següents (art. 14.3 de la Llei 9/1987):
“Inspeccionar, supervisar i controlar el compliment de la normativa
aplicable, de les competències que té atribuïdes, i del funcionament
de les diverses institucions públiques i privades, així com de
l'aplicació dels recursos econòmics assignats a serveis socials i
assistència social per les entitats públiques, i per les privades
finançades, en tot o en part, amb fons públics mitjançant
subvencions o concerts”.

Aquest text legal respon, precisament, a la necessitat de
desenvolupar la regulació de les actuacions inspectores i
sancionadores que pertoquen a les instàncies autonòmiques, sense
interferir en l'esquema competencial avui vigent, si bé obre la porta,
per raons d'eficàcia, a la delegació de facultats pròpies dels serveis
d'inspecció als consells insulars i als municipis de més de vint mil
habitants. Es completa així l'estructura normativa establerta en
matèria d'assistència social amb una peça clau per a l'efectivitat de
la regulació dels serveis socials i per a la garantia dels drets dels
usuaris d'aquests serveis.

En el títol I de la Llei s'estableix amb claredat el seu
objecte i l'àmbit subjectiu que afectarà. També s'hi fa una referència
als principis que han de guiar l'actuació de les diverses
administracions públiques actuants per tal d'evitar els resultats
disfuncionals que, en aquest camp, són especialment lamentables
perquè afecten els col@lectius més desfavorits de la societat.

La funció inspectora és tractada en el títol II i, per primera
vegada en una llei del Parlament de les Illes Balears, s’estableixen
de manera extensa i acabada principis i regles d'actuació que, pel
seu disseny tècnic, són perfectament traslladables a altres sectors de
l'acció pública i que, en el camp de l'assistència social, resulten avui
en dia imprescindibles per assegurar el compliment efectiu de la
legislació vigent. Alguns d'aquests principis i regles dimanen
directament de la legislació estatal, com el valor probatori dels fets
expressats en les actes d'inspecció o la condició d'agent de l'autoritat
que es reconeix als inspectors.

D'altres, en canvi, són certament innovadors, com el
tractament de les actes d'advertiment i dels requeriments a les
entitats públiques inspeccionades. Respecte a aquest punt, convé
assenyalar que la regulació establerta, lluny d'instaurar privilegis
sense sentit, pretén aconseguir la màxima potencialitat del sistema
públic d'acció social, estimulant la col•laboració interadministrativa
i el restabliment immediat de la legalitat.

El catàleg d'infraccions recollit al títol III respon a la
voluntat de tipificar amb claredat les conductes il@lícites més
rellevants, sense tancar la possibilitat que, per via reglamentària, i
d'acord amb la fórmula de l'article 129.3 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, puguin concretar-se les diverses
modalitats de conductes punibles.
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Són aspectes innovadors la possibilitat de reconèixer
voluntàriament la responsabilitat, amb la qual cosa s’obté una
reducció de la quantia de la multa a imposar, i l'afectació del
producte de les sancions al finançament de la política autonòmica
en matèria de serveis socials.

La regulació del procediment sancionador es projecta
únicament, per raons de coherència normativa, sobre els aspectes
exigits per l’especificitat de la matèria. 

Títol I.- Disposicions generals

Article 1.- Objecte
Aquesta Llei té per objecte la regulació de les actuacions

inspectores i sancionadores que l'Administració pública ha de dur
a terme en relació amb les entitats, els serveis i els establiments de
serveis socials per tal de contribuir al bon funcionament del
sistema públic d'acció social i garantir els drets dels ciutadans en
aquesta matèria.

Article 2.- Àmbit d'aplicació subjectiu

Aquesta Llei s'aplicarà:

a) A les administracions públiques i a altres entitats
públiques radicades en el territori de les Illes Balears, en la seva
condició de titulars o gestores d'establiments i serveis de serveis
socials.

b) A les persones físiques o jurídiques que siguin titulars
o gestores d'establiments i serveis de serveis socials, estiguin
integrats o no en el sistema públic d'acció social.  c) Als directors,
als administradors o responsables dels establiments i serveis a què
es refereix l'apartat anterior.

Article 3.- Relacions interadministratives

1. Per tal d'assegurar la màxima eficàcia en les
actuacions inspectores i sancionadores regulades en aquesta Llei,
les administracions públiques que desenvolupen la seva activitat
a les Illes Balears ajustaran la seva actuació als principis de
col•laboració, cooperació i lleialtat institucional, d'acord amb les
regles generals de les relacions interadministratives.

2. Els ajuntaments i els consells insulars proporcionaran
a l'Administració de la Comunitat Autònoma la informació
necessària per a l'exercici de les seves competències i,
especialment, li comunicaran l'existència de qualsevol fet o
circumstància de risc o perill per als usuaris de serveis socials que
faci exigible alguna de les actuacions previstes en aquesta Llei.

Article 4.- Col@laboració ciutadana

Les administracions competents en matèria de serveis
socials hauran d'examinar i comprovar amb celeritat les
informacions subministrades pels particulars en relació amb els
incompliments de la legislació vigent que puguin suposar la
violació dels seus drets o la producció de danys o perjudicis per a
la salut o la seguretat dels usuaris de serveis socials.

Títol II.- La funció inspectora

Capítol I.- Principis generals

Article 5.- Funcions bàsiques

1. Correspon a les unitats i serveis que tenguin atribuïdes
les competències d'inspecció vetllar pel compliment de la normativa
vigent en matèria de serveis socials, per tal de:

a) Garantir els drets dels usuaris dels serveis socials.

b) Assegurar la qualitat de les prestacions mitjançant la
verificació del compliment de les condicions funcionals i materials
de centres, establiments i activitats de serveis socials.

c) Garantir l'adequada utilització dels fons públics
concedits a les persones i a les entitats que actuen en l'àmbit dels
serveis socials.

2. Així mateix, han d'assumir les funcions següents:

a) Assessorar i informar les entitats i els usuaris de serveis
socials sobre els seus drets i deures.

b) Col@laborar amb els òrgans i les entitats competents en
matèria de serveis socials, mitjançant l'elaboració d'informes o
l'aportació de dades, per tal de millorar la regulació, la planificació
o la gestió dels serveis socials.

Article 6.- Competències administratives

1. Correspon a la conselleria competent en matèria de
serveis socials l'exercici de la funció inspectora per tal de garantir
l'adequat compliment de les disposicions legals i reglamentàries
ordenadores dels serveis socials.

2. L'exercici de les competències relatives a la funció
inspectora podran ser delegades, mitjançant la norma corresponent,
en els consells insulars i en els municipis de més de vint mil
habitants, tot establint fórmules eficaces de col•laboració i
coordinació entre els diversos ens actuants.

Article 7.- Planificació i procediment d'inspecció

1. La inspecció de centres, establiments i serveis a què es
refereix aquesta Llei es desenvoluparà preferentment d'acord amb
la planificació establerta pel conseller competent en matèria de
serveis socials.

2. Els plans preveuran la coordinació i la col@laboració
entre les unitats d'inspecció de les diverses conselleries de
l'Administració de la Comunitat Autònoma.

3. Les actuacions inspectores s'adequaran al procediment
i a les regles d'actuació establerts reglamentàriament.

Article 8.- El personal inspector

1. La inspecció haurà de ser exercida per funcionaris
degudament acreditats, que ocupin llocs de feina que comportin
l'exercici de funcions d'inspecció i que estiguin adscrits a òrgans
administratius que en tenguin atribuïda la competència.

2. El personal inspector haurà de posseir els coneixements
i la titulació adequats per a la realització eficaç de les comeses que
té assignades, en els termes que reglamentàriament es determinin.
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Capítol II.- L'exercici de la funció inspectora

Article 9.- Principis bàsics

1. En l'exercici de les seves funcions, el personal
inspector té la consideració d'agent de l'autoritat i podrà sol@licitar
la col@laboració d'altres autoritats o de funcionaris quan sigui
necessari per al desenvolupament de la seva activitat.

2. Els funcionaris dels serveis d'inspecció seran proveïts
d'un document acreditatiu de la seva condició, que hauran
d'exhibir en l'exercici de les seves tasques.

3. Els titulars, responsables o gestors de centres,
establiments i serveis tenen el deure de col@laborar amb el personal
inspector i facilitar-li l'exercici de les comeses que té assignades.

Article 10.- Les actes de la inspecció

1. De cada actuació inspectora, i una vegada efectuades
les comprovacions i investigacions oportunes, se n’ha d’estendre
una acta en què es faran constar, com a mínim, les dades següents:

a) Lloc, data i hora de les actuacions.

b) Identificació de la persona que realitza la inspecció.

c) Identificació de l'entitat, el centre, l’establiment o
servei inspeccionat, així com de la persona davant qui s'efectua la
inspecció.

d) Descripció dels fets, de les manifestacions i de les
circumstàncies que es considerin rellevants i, en tot cas, dels que
puguin ser demostratius de la comissió d'una infracció. En aquest
darrer cas, s'indicaran les disposicions i els preceptes
suposadament infringits. 

e) Documentació o elements de judici que s'incorporen
a l'acta o que es recullen per part del personal inspector.

2. La inspecció s'haurà d'efectuar, sempre que sigui
possible, en presència de la persona titular o responsable de
l'establiment o servei inspeccionat, a la qual s'haurà de sol@licitar
la signatura de l'acta. Es deixarà constància de la negativa a
signar.

3. No obstant el que disposa l'apartat anterior, l'inspector
actuant podrà mantenir, amb caràcter reservat i sense la presència
de la persona que hagi de signar l'acta, les entrevistes que
consideri oportunes amb els usuaris i el personal dels establiments
o dels serveis inspeccionats.

4. Els fets constatats directament pel personal inspector
que es formalitzin en una acta, amb observança dels requisits
establerts en aquest article, es presumeixen certs i tenen valor
probatori sense perjudici de les proves que puguin assenyalar o
aportar els interessats en defensa dels seus drets o interessos.

Article 11.- Actes d'advertiment

1. Quan els fets detectats consisteixin en deficiències o
incompliments de la normativa dels quals no es puguin derivar
danys o perjudicis per als usuaris, els inspectors podran formular
l'assessorament o els advertiments necessaris.

2. En aquest cas, se substituirà l'acta a què es refereix
l'article anterior per una acta d'advertiment en què es deixarà
constància:

a) De les deficiències o els incompliments de la normativa
detectats.

b) De l'assessorament o dels advertiments formulats.

c) De les actuacions necessàries per a l’esmena de les
deficiències, així com del termini en què hauran de dur-se a terme.

Article 12.- Requeriments a les entitats públiques

1. Quan l'establiment o el servei inspeccionat sigui de
titularitat pública, l'inspector actuant inclourà en l'acta corresponent
un requeriment formal d’esmena de deficiències o d'adequació a la
legalitat, que haurà de ser confirmat per l'òrgan competent de
l'Administració de la Comunitat Autònoma i comunicat a l'entitat
pública titular de l'establiment o del servei en el termini de quinze
dies.

2. No es podrà acordar la iniciació del procediment
sancionador contra una entitat pública fins que s'hagin comprovat
les circumstàncies següents:

a) La recepció del requeriment per l'autoritat o el
funcionari competents.

b) La manca d'execució de les actuacions requerides o la
inexistència o insuficiència de les raons al•legades per no atendre el
requeriment.

c) La finalització del termini fixat prèviament per donar
compliment al requeriment.

Article 13 Deures dels inspectors

1. En l'exercici de les seves funcions, el personal inspector
ha d'observar el deure de respecte i consideració degut als
interessats i al públic en general i ha de prendre les mesures
necessàries per a la protecció de la intimitat de les persones.

2. Els inspectors desenvoluparan la seva activitat de
manera que no es dificulti, més enllà del necessari, el bon
funcionament dels establiments i els serveis inspeccionats.

Article 14 Actuacions en cas de risc imminent

1. Si en el decurs de la inspecció s'aprecia raonablement
l'existència de risc imminent de danys o perjudicis greus per als
usuaris, l'inspector actuant proposarà a l'òrgan competent l'adopció
de les mesures cautelars o de precaució corresponents.

2. En qualsevol cas, podrà ordenar als titulars o
responsables d'establiments de serveis socials l'adopció de les
mesures provisionals que raonablement siguin imprescindibles per
salvaguardar la salut i la seguretat dels usuaris, que hauran de ser
confirmades o rectificades per l'òrgan competent.
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Títol III.- Infraccions, sancions i procediment sancionador

Capítol I.- Règim d'infraccions

Article 15.- Conductes punibles

1. Constitueixen infraccions administratives, que seran
sancionades per l'Administració de la Comunitat Autònoma, les
accions i les omissions que es descriuen en aquesta Llei, sempre
que no constitueixin delicte.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.

Article 16 Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

a) No subministrar a l'Administració competent les
dades relatives als usuaris i al funcionament de l'establiment o del
servei quan la seva comunicació sigui obligatòria.

b) No mantenir actualitzat el Llibre de registre d'usuaris.

c) Mantenir les dependències, les instal•lacions, el
mobiliari i altres elements dels centres o establiments amb
deficiències en el seu estat que no afectin la salut o la seguretat de
les persones.

d) No adoptar les mesures d’higiene i neteja
raonablement exigibles, sempre que no constitueixi infracció greu.

e) Modificar la capacitat assistencial d'un centre o
servei, sempre que no constitueixi infracció greu.

f) Incomplir la normativa sobre publicitat dels serveis i
sobre preus, sempre que no constitueixi infracció greu.

g) Dificultar o entorpir l'exercici de la funció inspectora.

h) Dur a terme qualsevol acció o omissió negligent que
suposi la contravenció dels deures, les condicions i les
prohibicions establerts en la legislació ordenadora dels serveis
socials i que no constitueixi infracció greu o molt greu d'acord
amb aquesta Llei.

Article 17.- Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) Ometre o prestar negligentment l'assistència sanitària
o farmacèutica que sigui exigible per als usuaris de serveis socials.
b) Incomplir el deure de secret i de confidencialitat de les dades
sanitàries i personals dels usuaris de serveis socials.

c) Ometre o aplicar de manera negligent les prestacions
de caràcter tècnic, econòmic o assistencial que corresponguin a les
necessitats bàsiques dels usuaris de serveis socials conformement
a la finalitat del respectiu centre o servei, sempre que es produeixi
una lesió dels drets i dels interessos legítims d'aquests usuaris.

d) Incomplir de manera rellevant la normativa sobre
admissió d'usuaris als centres o serveis i sobre la documentació
individualitzada exigible en cada cas.

e) No disposar de Llibre de registre d'usuaris.

f) Incomplir la normativa sobre infraestructures mínimes
dels centres o establiments, accessibilitat, mesures de seguretat i
protecció contra incendis, quan no constitueixi infracció molt greu.

g) Modificar, sense autorització administrativa, la
capacitat assistencial d'un centre o servei en més o menys d'un 10%
de la registrada oficialment.

h) Traslladar un centre o servei sense haver-ne obtengut
l'autorització administrativa corresponent.

i) Incomplir la normativa específica sobre informació i
publicitat dels serveis, així com sobre el règim de preus,
determinada per als diversos establiments i serveis de serveis
socials.

j) No disposar, en els centres en què sigui preceptiu, de
reglament de règim interior. 

k) Aplicar els ajuts i les subvencions públics a finalitats
diferents de les que en justifiquen la concessió.

l) Obstruir l'exercici de la funció inspectora sense que hi
concorrin les circumstàncies que permetrien la qualificació de la
infracció com a molt greu.

Article 18.- Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) Conculcar la dignitat dels usuaris de serveis socials o
imposar condicions o càrregues humiliants per a l'accés o el gaudi
de les prestacions.

b) Vulnerar el dret a la intimitat personal i els altres drets
fonamentals dels usuaris de serveis socials.

c) Generar situacions de risc o de dany greu per a la
integritat física o la salut dels usuaris de serveis socials.

d) Posar o mantenir en funcionament un centre o
establiment, o prestar un servei, sense haver-ne obtengut la
autorització administrativa corresponent.

e) Cessar en les activitats d'atenció residencial dels centres
o establiments, o suspendre un servei, sense la prèvia autorització
administrativa.

f) Incomplir de manera substancial la normativa sobre
infraestructures mínimes dels centres o establiments, accessibilitat,
mesures de seguretat i prevenció contra incendis. 

g) Obstruir les tasques dels serveis administratius
d'inspecció per impedir l'accés a les dependències dels centres o
establiments, o sempre que l'obstrucció es dugui a terme mitjançant
resistència reiterada, coacció, amenaces greus, violència o qualsevol
altra forma de pressió il@lícita sobre els funcionaris actuants.
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Article 19.- Desenvolupament reglamentari

El Govern de la Comunitat Autònoma podrà
desenvolupar les disposicions d'aquest capítol, sense introduir-hi
noves infraccions ni alterar la naturalesa de les que la Llei preveu,
per tal d'identificar de manera més precisa les conductes
mereixedores de sanció.

Capítol II..- Responsabilitat

Article 20 Els subjectes responsables

1. Són responsables de les infraccions les persones
físiques o jurídiques que siguin autors de les accions o omissions
descrites en el capítol precedent.

2. Es presumirà la condició d'autors en les persones
físiques o jurídiques que siguin titulars o gestores d’establiments,
centres, activitats o serveis en què s'han produït les conductes
il@lícites, llevat que hi hagi prova en contrari sobre l'autoria dels
fets.

Capítol III.- Règim sancionador

Article 21.- Sancions

1. Les infraccions lleus seran sancionades amb la
imposició d'alguna de les següents sancions:

a) Advertència.

b) Multa de 50.000 a 1.000.000 de pessetes.

2. Per la comissió d'infraccions greus s'imposarà la
sanció de multa d'1.000.001 a 5.000.000 de pessetes.

3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb la
imposició de la sanció de multa de 5.000.001 a 20.000.000 de
pessetes.

4. En el casos d'infraccions greus i molt greus, i amb la
consideració prèvia dels elements de graduació prevists a l'article
22, es podran imposar com a sancions accessòries les següents:

a) Prohibició d'accedir al finançament públic per un
període comprès entre un i tres anys.

b) Tancament temporal, total o parcial, del centre o
establiment fins a l’esmena de les deficiències que ho exigiren i
per un període màxim d'un any.

c) Inhabilitació del director o del responsable del
establiment o servei per un període màxim de cinc anys.

Article 22.- Graduació de les sancions

Per a la graduació de les sancions es tendran en compte
especialment les circumstàncies següents:

a) La intencionalitat de l'infractor.

b) La reiteració de la conducta infractora i la
reincidència.

c) Els perjudicis físics, morals i materials causats, així
com la naturalesa de la situació de risc generada o mantinguda en
relació amb persones o béns.

d) La transcendència econòmica i social dels fets, així com
el nombre d'afectats per la conducta infractora.

e) L'incompliment dels advertiments i els requeriments
formulats pels serveis d'inspecció.

f) La reparació espontània dels danys causats o el
compliment espontani de la legalitat per part de l'infractor, sempre
que es produeixi abans de la resolució del procediment sancionador.

g) La situació econòmica de l'infractor.

Article 23 Reincidència

S'entendrà per reincidència, als efectes d'aquesta Llei, la
comissió en el termini d'un any, d'una infracció de la mateixa
naturalesa quan així s'hagi declarat per resolució administrativa
ferma.

Article 24 Reconeixement voluntari de la responsabilitat

El reconeixement voluntari de la pròpia responsabilitat per
part de l'infractor, comunicat a l'Administració competent abans de
la iniciació del procediment sancionador, o en qualsevol moment de
la seva tramitació anterior a la notificació de la proposta de
resolució, reduirà en un quinze per cent la quantia de la multa que
s'hagi d'imposar.

Article 25.- Afectació del producte de les sancions

El producte obtengut de les sancions pecuniàries
imposades d'acord amb aquesta Llei queda afectat al finançament de
les actuacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma, o dels
organismes que en depenen, en matèria de serveis socials.

Article 26.- Mesures de tancament de centres i prohibició
d'activitats

No tenen la consideració de sancions les resolucions que
disposin el tancament de centres o la prohibició d'activitats que no
tenguin la autorització administrativa de la conselleria competent en
matèria de serveis socials, sense perjudici que pugui ordenar-se la
iniciació del procediment sancionador.

Capítol IV.- Prescripció

Article 27.- Prescripció

Les infraccions i les sancions previstes en aquesta Llei
prescriuen en els terminis, i d'acord amb les regles de còmput, que
fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Capítol V.- Procediment sancionador

Article 28.- Procediment aplicable

L'exercici de la potestat sancionadora en la matèria objecte
d'aquesta Llei exigeix el procediment previst amb caràcter general
per a l'Administració de la Comunitat Autònoma, sense perjudici del
que estableixen els articles següents i de les regles específiques que
estableixi el Govern de la Comunitat Autònoma per decret.
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Article 29.- Competències

L'òrgan competent per acordar la iniciació i resolució
dels procediments sancionadors i per imposar les sancions
corresponents, és el director general que tengui atribuïdes aquestes
funcions en la Conselleria competent en matèria de serveis socials.

Article 30.- Mesures cautelars

El director general competent podrà, amb audiència
prèvia a l'interessat, adoptar motivadament les mesures que es
considerin necessàries per tal d'assegurar l'eficàcia de la resolució
que pugui dictar-se, evitar el manteniment dels efectes de la
presumpta infracció o preservar els interessos generals, i, entre
d'altres, les següents:

a) Exigència de fiances fins a una quantia equivalent a
l'import mínim de la multa que hauria de correspondre per la
comissió de la presumpta infracció.

b) Suspensió temporal d'activitats i serveis, i clausura
provisional de dependències o instal@lacions.

c) Suspensió de l'admissió de nous usuaris.

d) Paralització dels procediments d'atorgament d'ajuts i
subvencions.

Article 31.- Coordinació interorgànica

1. En els casos en què l'instructor del procediment
sancionador tengui coneixement que un altre òrgan de
l'Administració de la Comunitat Autònoma ha iniciat actuacions
sancionadores contra la mateixa persona física o jurídica en
relació amb fets idèntics o similars, disposarà la paralització del
procediment i ho comunicarà a l'esmentat òrgan a fi de delimitar
els respectius àmbits d'actuació i adoptar les fórmules de
coordinació adients.

2. Quan la actuació sancionadora exercida per una altra
conselleria respongui a l'atribució d'una competència més
específica per raó de la matèria, l'instructor proposarà l'arxiu de
les actuacions iniciades a l'empara d'aquesta Llei.

Article 32 Publicitat de les sancions

El conseller competent en matèria de serveis socials
ordenarà anualment la publicació en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la relació de persones
físiques i jurídiques que hagin estat sancionades d'acord amb
aquesta Llei per infraccions greus i molt greus, amb l’única
indicació de la naturalesa dels fets comesos, sempre que la
resolució sancionadora hagi esdevingut ferma en via
administrativa.

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions de rang igual o
superior que contradiguin el que disposa aquesta Llei o s'hi
oposin.

Disposició final primera

1. S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma per
dictar les disposicions d'aplicació i desenvolupament d'aquesta Llei.

2. Queda igualment facultat per actualitzar per decret la
quantia de les sancions fixades a l'article 21 d'aquesta Llei.

Disposició final segona

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

Palma, 16 de gener de 1998
El President:
Jaume Matas i Palou.
La consellera de Presidència:
M. Rosa Estarás i Ferragut.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 de febrer del 1998, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
998/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
modificació de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de
règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears.

Palma, a 18 de febrer del 1998.
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 126 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM presenta la següent proposició de llei de
modificació de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de
règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes
Balears.

Palma, 5 de febrer del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Proposició de llei de modificació de l'article 3.1 i l'annex I de la
Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals

 i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció
 de les Illes Balears.

Exposició de motius.

L'any 1991, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei
d'espais naturals. Aquesta llei pretenia assegurar la protecció
d'aquelles àrees d'elevat valor ecològic i paisatgístic de les Balears,
dotant-les d'un règim urbanístic que facilitàs la seva conservació i
que, alhora, impedís la seva degradació.
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Per a l'elecció de les àrees que s'havien de veure afectades per
aquesta llei es va agafar com a referència l'inventari d'Icona,
l'estudi de l'Inese i la proposta d'actuació del Govern. Cadascuna
de les àrees resultants es va delimitar i se li va atorgar un règim
urbanístic determinat.

La Llei, però, no va tenir en compte tots els espais inclosos a
aquests inventaris, a pesar dels elevats valors naturals que
contenen. Així, algunes d'aquestes zones es troben avui en dia
amenaçades per projectes urbanístics i turístics que les poden
degradar i, fins i tot, destruir irreversiblement.

El cas d'Es Canons, al terme municipal d'Artà, és un exemple
d'aquesta situació. Es tracta d'una àrea natural situada a vorera del
mar que, al llarg del temps, ha sofert poques transformacions. El
seu estat de conservació és òptim i els seus valors ambientals i
paisatgístics són elevats. Gran part de la seva superfície es troba
coberta d'una garriga amb pins, oferint un aspecte d'elevada
naturalitat, i la manca d'edificacions i d'instal•lacions confereix a
la zona un interès paisatgístic únic. En aquest sentit, s'ha de
recordar que a Mallorca queden pocs paratges costaners tan ben
conservats com aquest, zones de litoral de costa baixa que s'han
pogut lliurar del procés urbanitzador de les darreres dècades.

La possibilitat de dur a terme una urbanització turística provocaria
una transformació negativa d'aquest espai i, alhora, la seva
degradació ambiental i paisatgística.

Davant això, la present llei preveu modificar les Lleis 1/1991 i
7/1992, d'espais naturals, en el sentit d'incorporar l'espai natural
d'Es Canons amb la delimitació que s'acompanya i atorgar-li un
grau de protecció que permeti la preservació integral d'aquesta
àrea.

Article únic.

Es modifica l'article 3.1 -illa de Mallorca- i l'annex I -cartografia-
de la Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim
urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears, els
quals quedaran redactats en els temes següents:

U.
Art. 3.1.- Es declaren àrees naturals d'especial interès els espais
definits gràficament a l'annex I i relacionats a continuació:

Illa de Mallorca.
 1. Puig de Santa Maria.
 2. S'Albufereta.
 3. Sa Punta Manresa
 4. La Victòria.
 5. Puig de Sant Martí.
 6. Serra de son Fe.
 7. S'Albufera.
 8. Dunes de son Real.
 9. Sa Canova d'Artà.
 9 bis. Es Canons d'Artà.
10. Muntanyes d'Artà.
11. Cala Mesquida-Cala Agulla.
12. Sa Punta de Capdepera.

13. Puig Segué.
14. S'Heretat.
15. Cap Vermell.
16. Torrent de Canyamel.
17. Serra de son Jordi.
18. Punta de n'Amer.
19. Cales de Manacor.
20. Sa Punta i s'Algar.
21. Punta Negra-Cala Mitjana.
22. Mondragó.
23. Cap de ses Salines.
24. Es Trenc-Salobrar de Campos.
25. Marina de Llucmajor.
26. Cap Enderrocat.
27. Es Carnatge des Coll d'en Rabassa.
28. Cap de Cala Figuera- Refeubeix.
29. Cap Andritxol.
30. Cap des Llamp.
31. Es Saulet.
32. Massís de Randa.
33. Es Fangar.
34. Sant Salvador-Santueri.
35. Puig de ses Donardes.
36. Consolació.
37. Puig de Sant Miquel.
38. Son Cós.
39. Garriga de son Caulelles.
40. Puig de son Seguí.
41. Puig de son Nofre.
42. Puig de Bonany.
43. Puig de Santa Magdalena.
44. Na Borges.
45. Calicant.
46. Barrancs de son Gual i Xorrigo.
-.- Àrees naturals de la serra de Tramuntana.

DOS.
Annex I. Cartografia.- S'afegeix a la cartografia de l'annex I de la
Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de
les àrees d'especial protecció de les Illes Balears, el plànol que
s'indica a continuació:

Illa de Mallorca.
Plànol...Es Canons d'Artà.

Disposició final única.

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

Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia 18 de
febrer del 1998, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament del
Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm. 999/98,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació de
la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic
de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears.

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 125 i 126 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la següent proposició de
llei de modificació de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de
les Illes Balears.

Palma, 5 de febrer del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Proposició de llei de modificació de l'article 3.1. i l'annex I de
la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim

urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears.

Exposició de motius.

L'any 1991, el Parlament de les Illes Balears va aprovar
la Llei d'espais naturals. Aquesta llei pretenia assegurar la
protecció d'aquelles àrees d'elevat valor ecològic i paisatgístic de
les Balears, dotant-les d'un règim urbanístic que facilitàs la seva
conservació i que, alhora, impedís la seva degradació.

Per a l'elecció de les àrees que s'havien de veure
afectades per aquesta llei es va agafar com a referència l'inventari
d'Icona, l'estudi de l'Inese i la proposta d'actuació del Govern.
Cadascuna de les àrees resultants es va delimitar i se li va atorgar
un règim urbanístic determinat.

La Llei, però, no va tenir en compte tots els espais
inclosos a aquests inventaris, a pesar dels elevats valors naturals
que contenen. Així, algunes d'aquestes zones es troben avui en dia
amenaçades per projectes urbanístics i turístics que les poden
degradar i, fins i tot, destruir irreversiblement.

El cas d'Es Canons, al terme municipal d'Artà, és un
exemple d'aquesta situació. Es tracta d'una àrea natural situada a
vorera del mar que, al llarg del temps, ha sofert poques
transformacions. El seu estat de conservació és òptim i els seus
valors ambientals i paisatgístics són elevats. Gran part de la seva
superfície es troba coberta d'una garriga amb pins, oferint un
aspecte d'elevada naturalitat, i la manca d'edificacions i
d'instal•lacions confereix a la zona un interès paisatgístic únic. En
aquest sentit, s'ha de recordar que a Mallorca queden pocs
paratges costaners tan ben conservats com aquest, zones de litoral
de costa baixa que s'han pogut lliurar del procés urbanitzador de
les darreres dècades.

La possibilitat de dur a terme una urbanització turística
provocaria una transformació negativa d'aquest espai i, alhora, la
seva degradació ambiental i paisatgística.

Davant això, la present llei preveu modificar les Lleis
1/1991 i 7/1992, d'espais naturals, en el sentit d'incorporar l'espai
natural d'Es Canons amb la delimitació que s'acompanya i atorgar-
li un grau de protecció que permeti la preservació integral
d'aquesta àrea.

Article únic.

Es modifica l'article 3.1 -illa de Mallorca- i l'annex I -
cartografia- de la Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais naturals i de
règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes
Balears, els quals quedaran redactats en els temes següents:

U.
Art. 3.1.- Es declaren àrees naturals d'especial interès els

espais definits gràficament a l'annex I i relacionats a continuació:

Illa de Mallorca.
 1. Puig de Santa Maria.
 2. S'Albufereta.
 3. Sa Punta Manresa
 4. La Victòria.
 5. Puig de Sant Martí.
 6. Serra de son Fe.
 7. S'Albufera.
 8. Dunes de son Real.
 9. Sa Canova d'Artà.
 9 bis. Es Canons d'Artà.
10. Muntanyes d'Artà.
11. Cala Mesquida-Cala Agulla.
12. Sa Punta de Capdepera.
13. Puig Segué.
14. S'Heretat.
15. Cap Vermell.
16. Torrent de Canyamel.
17. Serra de son Jordi.
18. Punta de n'Amer.
19. Cales de Manacor.
20. Sa Punta i s'Algar.
21. Punta Negra-Cala Mitjana.
22. Mondragó.
23. Cap de ses Salines.
24. Es Trenc-Salobrar de Campos.
25. Marina de Llucmajor.
26. Cap Enderrocat.
27. Es Carnatge des Coll d'en Rabassa.
28. Cap de Cala Figuera- Refeubeix.
29. Cap Andritxol.
30. Cap des Llamp.
31. Es Saulet.
32. Massís de Randa.
33. Es Fangar.
34. Sant Salvador-Santueri.
35. Puig de ses Donardes.
36. Consolació.
37. Puig de Sant Miquel.
38. Son Cós.
39. Garriga de son Caulelles.
40. Puig de son Seguí.
41. Puig de son Nofre.
42. Puig de Bonany.
43. Puig de Santa Magdalena.
44. Na Borges.
45. Calicant.
46. Barrancs de son Gual i Xorrigo.
-.- Àrees naturals de la serra de Tramuntana.
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DOS.
Annex I. Cartografia.- S'afegeix a la cartografia de

l'annex I de la Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais naturals i de
règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes
Balears, el plànol que s'indica a continuació:

Illa de Mallorca.
Plànol... Es Canons d'Artà.

Disposició final única.

La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener del
1999.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1043/98, del Grup Parlamentari Mixt, al
Govern de la Comunitat, relativa a incompliment del termini de
presentació i aprovació d'un pla regional de protecció del clima.
(Mesa de 18 de febrer del 1998).

Palma, a 18 de febrer del 1998.
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 Mixt interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre incompliment del termini de presentació i
aprovació d'un pla regional de protecció del clima.

La recent conferència de Kyoto ha confirmat tant la
creixent degradació del clima terrestre com el seu origen industrial
humà: el canvi climàtic, segons els 2.000 científics de la Comissió
Internacional sobre el canvi climàtic -IPCC- que treballa per
l'ONU, es deu a una política energètica i de transport bruta, basada
en l'ús massiu d'energies fòssils i la preferència per cotxes
propulsats per combustibles perjudicials per a l'estabilitat de la
qualitat del clima que respiram.

Si el diagnòstic independent ja és inapel•lable i confirma
el seny de les múltiples campanyes ecologistes en favor de
polítiques decidides per a la sostenibilitat del clima, els resultats
de Kyoto continuen essent atziacs: lluny de la proposta científica
de reduccions massives d'emissions hivernacle, els grans estats -
inclòs l'espanyol- a penes es comprometen a res.

El 12 de novembre del 1996 el Parlament de les Illes
Balears aprovà per unanimitat una moció per la qual s'instava el
Govern a redactar i presentar, abans d'un any, un "pla regional de
protecció del clima" i que aquest pla contemplàs un estudi sobre
la contribució balear al canvi climàtic i un paquet de mesures per
tal d'estabilitzar l'emissió de CO2 l'any 2000 i reduir un 20%
aquestes emissions l'any 2005, en relació als nivells del 1990. El
termini fixat pel Parlament ja s'ha complert amplament i encara no
sabem res sobre aquest pla.

Eivissa, a 12 de febrer del 1998.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1002/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a modificació de les DOT. (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1013/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació legal de
l'hotel Bahía de Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 18 de febrer del
1998).

 RGE núm. 1014/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capacitat
autoritzada de l'hotel Bahía de Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 18
de febrer del 1998).

 RGE núm. 1015/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació legal de
l'hotel Coves Blanques de Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 18 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 1016/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capacitat
autoritzada de l'hotel Coves Blanques de Sant Antoni de Portmany.
(Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1017/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a municipis de
Mallorca que han adaptat els plans urbanístics al Decret 54/1995, de
6 d'abril. (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1018/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous establiments
d'allotjaments turístics. (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1019/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiments
turístics amb expedient tancat i ordre de tancament (expedients
tramitats). (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1020/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiments
turístics amb expedient tancat i ordre de tancament (expedients
oberts). (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1021/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiments
d'agroturisme i de turisme rural amb llicència d'obertura a Eivissa i
Formentera. (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1022/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concessió dels
quioscs del moll de ribera de Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 18
de febrer del 1998).

 RGE núm. 1026/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a partida pressupostària vacunació hemophilus
influence. (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1027/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a calendari campanya vacunació hemophilus
influence. (Mesa de 18 de febrer del 1998).
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 RGE núm. 1044/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per
avaluar sol•licituds dels esportistes per a desplaçaments a la
península. (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1144/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cases
d'acollida per a dones maltractades. (Mesa de 18 de febrer del
1998).

 RGE núm. 1145/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ingressos recaptats als ports de la Comunitat Autònoma. (Mesa de
18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1146/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses del Govern als ports de la Comunitat Autònoma. (Mesa de
18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1147/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compra de patrimoni natural a Menorca. (Mesa de 18 de febrer del
1998).

 RGE núm. 1148/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "Enguany". (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1149/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a costos
de les actuacions del programa "Hivern a Mallorca". (Mesa de 18
de febrer del 1998).

 RGE núm. 1150/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a costos
de les actuacions del programa "Hivern a Eivissa". (Mesa de 18 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 1151/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes d'ajuda social. (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1152/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
electrificació del Pla Verd. (Mesa de 18 de febrer del 1998).

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El conseller de Medi Ambient va afirmar a la premsa que
les pressions dels propietaris de finques rústiques de les Balears
poden modificar les Directrius d'Ordenació Territorial.

No creu el Govern que les DOT s'han de fer en base als
interessos socials, culturals, econòmics i ecològics de les Illes
Balears?

No creu que la tramitació d'un document tan important
com les DOT mereix que primin els interessos generals per sobre
dels particulars?

Les DOT són per a tots els ciutadans de les Illes Balears
o només per als ciutadans del PP?

Quines pressions són necessàries perquè el Govern
modifiqui les DOT?

Acceptaria el Govern al•legacions i pressions d'altres
sectors més sensibles amb el medi ambient per modificar les DOT?

Palma, a 10 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació legal de l'hotel Bahía de Sant Antoni
de Portmany a 31 de desembre del 1997?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la capacitat autoritzada per la Conselleria de
Turisme a l'hotel Bahía de Sant Antoni de Portmany a 31 de
desembre del 1997?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Quina és la situació legal de l'hotel Coves Blanques de
Sant Antoni de Portmany a 31 de desembre del 1997?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la capacitat autoritzada per la Conselleria de
Turisme a l'hotel Coves Blanques de Sant Antoni de Portmany a
31 de desembre del 1997?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els municipis de l'illa de Mallorca que
han adaptat els seus plans urbanístics al Decret 54/1995, de 6
d'abril, a 31 de desembre del 1997?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'expedients amb sol•licitud de construcció de
nous establiments d'allotjaments turístics han entrat en el registre
de la Conselleria de Turisme des del 31 de novembre del 1997 fins
al 31 de gener del 1998, indicant-ne el número de registre, el nom
personal o jurídic del sol•licitant i nom del municipi on se
sol•licita dur a terme la construcció.

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'establiments turístic amb expedient tancat i amb
ordre de tancament ha tramitat la Conselleria de Turisme durant el
1997, indicant-ne el nom i l'adreça de l'establiment i el municipi al
qual pertany.

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'expedients ha obert la Conselleria de Turisme
durant l'any 1997 a establiments turístics per mor de dur a terme la
seva activitat sense comptar amb la corresponent llicència
d'activitat, indicant-ne el nom i l'adreça de l'estbliment i el municipi
al qual pertany.

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'establiments d'agriturisme i de turisme rural hi
havia amb llicència d'obertura a Eivissa i Formentera el 31 de
desembre del 1996?, indicant-ne data de la concessió de la llicència
d'obertura, nom de l'establiment, nombre de places autoritzades i
municipi al qual pertany.

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Fins a quina data tenen concessió administrativa de
funcionament els quioscs que hi h a al moll de ribera de Sant
Antoni de Portmany i quin ha estat el sistema de licitació públic
emprat per la conselleria per a la concessió i explotació d'aquests
quioscs?

Palma, a 6 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina partida pressupostària hi ha prevista per a la
campanya de vacunació de l'hemophilus influence?

Palma, a 10 de febrer del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el calendari de la campanya de vacunació de
l'hemophilus influence?

Palma, a 10 de febrer del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris, si n'hi ha, se seguiran per avaluar les
sol•licituds que es presentin per al Pla singular d'ajudes per als
desplaçaments a la península dels esportistes de les Illes Balears?

Palma, a 12 de febrer del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes i quines cases d'acollida per a dones maltractades
hi ha a les nostres illes?, indicant administracions i entitats que
participen en el seu manteniment, on estan ubicades, places
existents a cadascuna, data d'inici de la seva activitat i aportació del
Govern de les Illes Balears en la seva creació i manteniment.

Palma, a 16 de febrer del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els ingressos recaptats el 1997 pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a cadascun dels ports dels
quals és titular?

Palma, a 16 de febrer del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses fetes pel Govern el 1997 en
inversió i manteniment a cadascun dels ports dels quals és titular?

Palma, a 16 de febrer del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les actuacions fetes pel Govern de les Illes
Balears per a l'execució de la compra de patrimoni natural a l'illa de
Menorca?

Palma, a 16 de febrer del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quina ha estat l'execució del programa "Enguany" de la
Conselleria de Presidència el 1997?

Palma, a 16 de febrer del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els costos de cadascuna de les actuacions
realitzades el 1997 dins el programa "Hivern a Mallorca"?

Palma, a 16 de febrer del 1998.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins han estat els costos de cadascuna de les actuacions
realitzades el 1997 dins el programa "Hivern a Eivissa"?

Palma, a 16 de febrer del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quina ha estat l'execució del 1997 de cadascun dels
programes d'ajuda social pels quals el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears ha rebut recursos econòmics de
l'Estat?

Quina ha estat l'aportació feta amb recursos propis del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a cadascun
dels programes d'ajuda social el 1997?

Palma, a 16 de febrer del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears en
temps i cost econòmic per a l'electrificació del Pla Verd, entre
Ciutadella i Ferreries a Menorca?

Quina serà l'aportació del Govern per fer front al cost de
la línia de baixa tensió?

Quin és el cost previst per a la línia de mitja tensió?

Palma, a 16 de febrer del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1000/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a creació de comissions d'investigació. (Mesa de 18
de febrer del 1998).

 RGE núm. 1001/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sanció per
insults a càrrecs públics. (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1003/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a "Great
Springolf Days 97". (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1035/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a denúncies
i obertura d'expedients a ecologistes a Eivissa. (Mesa de 18 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 1037/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaracions del portaveu del Govern en relació amb manifestació
d'ecologistes. (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1041/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a gratuïtat
de l'educació infantil a les Illes Balears. (Mesa de 18 de febrer del
1998).

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Consideraria convenient el Govern que s'establís un
mecanisme de creació de comissions d'investigació al Parlament
de les Illes Balears en línia amb els criteris que s'han aprovat, per
unanimitat, al Consell Insular de Mallorca?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern que quan s'insulta qualsevol càrrec
públic de les Illes Balears, s'insulta els ciutadans als quals
representa i, per tant, mereix una sanció?

Palma, a 10 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost total de la subvenció concedida pel
Govern balear i Ibatur al "Great Springolf Days 97"?

Palma, a 9 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les denúncies i
expedients oberts contra ecologistes que manifestaren el seu
rebuig a la política ambiental del Govern balear arrel d'uyna
conferència del president Sr. Matas a Eivissa?

Palma, a 11 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els motius que han dut al portaveu del Govern
a afirmar que "els qui insulten el president Matas, insulten tots els
ciutadans de les Illes"?

Palma, a 11 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines disposicions ha dictat el Govern per complir
l'acord del Consell de Govern sobre la gratuïtat de l'educació
infantil a les Illes Balears?

Palma, a 12 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1005/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compra d'immobles militars desafectats, amb
sol•licitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1025/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a priorització de l'actualització de
la carretera Maó-Ciutadella, al seu pas per Ferreries, amb sol•licitud
de tramitació davant la Comissió d'Oerdenació Territorial. (Mesa de
18 de febrer del 1998).

 RGE núm. 1042/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a recepció de les emissions televisives a les Illes
Balears, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 18 de febrer del
1998).

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El patrimoni immobiliari propietat de l'Estat que està o
serà desafectat pel Ministeri de Defensa a la nostra illa és força
important, i són propietats tant dins el casc urbà de diferents
poblacions com terrenys a les voreres de mar.

Atès que el Govern de les Illes Balears ha anunciat la
seva disposició de compra d'alguns d'aquests immobles a l'illa de
Mallorca, i concretament a Palma, discriminant una vegada més
les illes de Menorca i d'Eivissa.

Atès que més del 95% de les compres de béns immobles,
ja siguin en sòl rústic o en sòl urbà, que realitza el Govern es
concentren a l'illa de Mallorca.

Atès que és molt important, per diferents usos socials,
culturals o de serveis, que les administracions públiques disposin
de sòl o immobles ubicats als centres de les poblacions, i molts
dels desafectats pel Ministeri de Defensa estan magníficament
situats dins el casc urbà.

A Menorca hi ha setze propietats desafectades o en
període de desafectació: L'Hospital de Maó, la caserna des
Mercadal, el de Santiago, el de l'Explanada de Maó, la
Comandància militar de Marina de Maó i de Ciutadella,
l'Ajudantia de Fornells, les casernes de Cales Fons, Comte
Cifuentes i Duc de Crillon, a l'Explanada des Castell, i les que
estan fora del casc urbà de les poblacions.

En alguna d'aquestes propietats el Ministeri de Defensa
i l'ajuntament han signat convenis de cessió, però en la majoria
dels immobles no s'ha previst cap tipus de cessió als ajuntaments
o Consell Insular.

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

Que el Govern de les Illes Balears gestioni l'adquisició
d'alguns immobles que ha desafectat o desafectarà el Ministeri de
Defensa ubicats a les illes de Menorca i d'Eivissa.

Palma, a 9 de febrer del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el Govern balear ha ajornat reiteradament una
actuació en carreteres prioritària a Menorca, com és la variant en
la carretera Ciutadella-Maó al seu pas per Ferreries, prioritària per
com afecta a la seguretat dels residents i al flux circulatori a la via
més important de Menorca.

Atès que aquests ajornaments no s'han produït perquè
l'Ajuntament de Ferreries no estàs d'acord amb el projecte, sinó
perquè en la distribució dels pressuposts públics aquesta actuació ha
estat anualment menyspreada.

Atès que el Govern balear acaba d'anunciar el seu propòsit
d'iniciar el procés de licitació i contractació l'any 2000 i que és
possible que la variant no sigui una realitat fins a l'any 2002, això
si no es torna ajornar.

Atès que aquesta decisió torna ser un clar menyspreu a les
reiterades peticions dels ferreriencs i de les ferrerienques, que van
comptar, el 1996, amb el suport de tots els altres ajuntaments de
l'illa, que varen aprovar les mocions presentades per Esquerra de
Menorca al respecte.

Formulam la següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
la priorització absoluta de la realització de la variant de la carretera
Ciutadella-Maó al seu pas per Ferreries durant 1998.

Palma, a 30 de gener del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

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.

Alguns municipis de les Illes Balears encara tenen
dificultats a l'hora de rebre el senyal televisiu (que subministra
Retevisión) i, fins i tot, en alguns casos aquestes dificultats arriben
a l'extrem d'impossibilitar la recepció d'alguns canals.

Aquest és el cas de municipis com Puigpunyent o Mancor
de la Vall (a Mallorca) o algunes zones del nord de l'illa d'Eivissa,
a les quals no els arriben de forma adequada, o no els arriben, les
emissions televisives.

Retevisión, que és l'encarregada de servir amb bones
condicions aquests senyals, es nega a assumir el cost de la
instal•lació de repetidors a nuclis de població de menys de 1000
habitants. En el cas de Puigpunyent, argumenta que és un nucli
d'aquestes característiques, quan és un nucli que té 1180 habitants,
distribuïts en dos nuclis: 966 a Puigpunyent i 214 a Galilea.

Aquests petits municipis es veuen incapaços (a causa del
seu baix pressupost) d'afrontar una inversió com aquesta, i queden
al marge de la cobertura televisiva, de la qual gaudeix la resta de
ciutadans que habita a nuclis poblacionals més grans.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:
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1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'estat a emprendre les iniciatives normatives i a fer les gestions
pertinents perquè Retevisión garanteixi l'òptima recepció de les
emissions televisives a la totalitat dels nuclis urbans de les Illes
Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
executar dins l'any 98 les inversions necessàries per garantir la
recepció de senyals de TV en condicions adequades a tots els
nuclis de població de les Illes Balears, sense perjudici que la
despesa tengui el caràcter de bestreta i que el Govern la rescabali
posteriorment de Retevisión o del Govern de l'Estat.

Palma, a 11 de febrer del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A les preguntes RGE núms. 4551/97, 4552/97, 4556/97,
4557/97, 4558/97, 4560/97 i 4562/97, presentades per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, relatives a actuacions de l'Ibatur dins el
programa d'esdeveniments i patrocinis, a viatges educacionals i de
familiarització, a publicitat d'Ibatur a catàlegs de "tour operators",
a actuacions entre l'Ibatur i els "tour operators", a actuacions de
l'Ibatur dins l'apartat d'ajudes a la promoció, a assistència a fires
turístiques, i a publicacions d'interès turístic (BOPIB núm. 119 de
12 de setembre del 1997).

Vist el volum d'informació sol•licitat, adjunt tramet
llistat de previsions per a 1997, actualitzat en data 15 de desembre
de 1997 i relatiu a:

- 4551 i 4558/97: Esdeveniments, patrocinis i ajudes a
la promoció.

- 4552/97: Educacionals i periodistes.

- 4556 i 4557/97: Publicitat en catàlegs i actuacions amb
tour operators.

- 4560/97: Assistència a fires

- 4562/97: Publicacions.

Queden a disposició de l'Honorable Sr. Diputat els
arxius i els serveis de l'Ibatur per la consulta de qualsevol actuació
en concret.
 

Palma, 12 de gener del 1998.
El Conseller de Turisme:
José M. González Ortea.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 5016/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a foment de l'ús del català en els
mitjans de comunicació social de les Illes Balears durant 1997
(BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

Durant l'any 1997, s'han atorgat ajuts per un import
d'1.120.904 pessetes mitjançant l'Ordre del conseller d'Educació,
Cultura i Esports de 25 de setembre de 1997, destinada a la premsa
escrita en català.

La distribució dels ajuts ha estat la següent:

Revista El Mirall: 238.989 pessetes
Revista Bona Pau: 222.507 pessetes
Revista L'Estel de Mallorca: 247.230 pessetes
Revista Ventet de Fornells: 173.061 pessetes
Revista Eivissa: 238.989 pessetes

 
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 5053/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a comitès especialitzats al si de
la Comissió Balear de Medi Ambient (BOPIB núm. 124 de 10
d'octubre del 1997).

En el transcurs de l'any 1997 no s'ha formalitzat cap
comitè especialitzat, però s'han fet reunions preparatòries de dos
comitès:

1.- Grup de treball d'atmosfera

El passat dia 11 de novembre tingué lloc la primera reunió
del comitè o grup de treball sobre contaminació atmosfèrica i que
pròximament es comunicarà a la Comissió Permanent de la CBMA.

Inicialment formaren part d'aquest comitè:

- Conselleria de Sanitat i Consum
- Conselleria de Treball i Formació
- Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral
- Universitat de les Illes Balears
- GESA
- Comissió tècnica de seguiment del pla de vigilància de

la incineradora de Son Reus.

Entitats col•laboradores de l'Administració:

- Ambio
- Atisae
- Eurocontrol
- Geocisa
- ICICT
- IGC
- SGS Teknos
- ECA, S.A.

2.- Grup de treball de laboratoris d'anàlisis d'aigües
(Labag)
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En la reunió de dia 31 d'octubre de 1997, es va posar en
marxa un grup especialitzat de laboratoris d'aigües (Labag), on
participen laboratoris públics i privats a l'àmbit de les Illes
Balears.

L'objectiu és la consolidació d'un grup específic dins
l'àrea dels laboratoris d'aigües, amb la possibilitat de fer exercicis
d'intercomparació, revisió de tècniques, etcètera.

Els participants són:

- 2 representants de la Conselleria de Sanitat i Consum.
- 3 representants de la Conselleria de Medi Ambient,

Ordenació del Territori i Litoral.
- representant de Sanitat exterior
- representant de l'Ibasan
- representant del Col•legi d'Apotecaris
- representant de la UIB
- representant d'Emaya
- representant d'Emsa
- representant de Calvià 2000
- representant de Munditest-Mallorca
- representant de Munditest-Menorca
- representant de Palmalab
- representant de Quimiotest
- representant de Pime Menorca
- representant del Centre Balear de Biologia Aplicada
- representant de Searsa
- representant del Laboratorio Andrés Bordoy

3.- Les associacions de conservació de la naturalesa no
formen part dels comitès especialitzats ja que com el seu nom
indica, aquests comitès estan formats per tècnics qualificats en
l'àrea de treball de cada grup.

4.- Per altra part, el Comitè d'AIA de la Comissió Balear
de Medi Ambient ha fet fins el dia primer d'octubre de 1997 les
reunions següents: 22 de gener, 25 de febrer, 9 d'abril, 19 de maig,
23 de juny, 17 de juliol, 15 de setembre.

El Comitè d'AIA el formen:
- El cap del Servei d'Ordenació del Territori
- El cap del Servei d'Urbanisme
- El cap del Servei d'Energia
- El cap del Servei de Conservació de la Naturalesa
- El cap del Servei de Qualitat Ambiental
- El cap de la Secció de Qualitat Ambiental
- El cap de la secció d'estudis de la DG de Règim

Hidràulic
- El cap de negociat de Qualitat Ambiental
- 2 tècnics superiors
- El cap del Servei de Costes i Ports
- El cap del Servei Jurídic.

Representants d'altres conselleries:
- representant de la Conselleria d'Agricultura, Comerç

i Indústria.
- representant de la Conselleria de Sanitat i Consum
- representant de la Conselleria de Funció Pública i

Interior
- representant de la Conselleria de Turisme
- representant de la Conselleria de Foment

Representants dels consells insulars:
- 1 representant del Consell Insular de Mallorca
- 1 representant del Consell Insular de Menorca
- 1 representant del Consell Insular d'Eivissa i Formentera

 
Palma, 13 de gener del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 5267/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a aprofitament de les aigües
procedents de la futura depuradora terciària de la ciutat d'Eivissa
(BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del 1997).

El Govern balear ha estudiat la possibilitat d'aprofitament
de l'aigua tractada de l'EDAR d'Eivissa dins del Pla integrat per a la
reutilització de les aigües tractades de Balears, que ha estat elaborat
per la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en
el qual s'inclou la proposta següent:

EDAR Eivissa. Proposta de reutilització.

Reg de zones verdes públiques.

Reg de zones verdes municipals amb un consum
aproximat de 0,36 hm3/any. Es requereix un tractament avançat de
floculació-filtració, seguit d'una postcloració, que garanteix una
qualitat superior a la detallada en la legislació autonòmica, i s'ha
pres com a referència la normativa californiana. També es
contempla dins aquesta proposta la impulsió i conducció d'un anell
de circumval•lació de 6 km, que voltarà la ciutat, per poder regar
qualcunes de les zones verdes existents.

Reg agrícola

El cabal no utilitzat en reg de zones verdes es destina a reg
agrícola en la zona nord d'Eivissa, dins el terme municipal de Santa
Eulàlia. Per això es contempla la construcció d'un llacunatge de
maduració de 192.000 m3, permeten reutilitzar un cabal de 5,04
hm3/any.

Proposta: reg agrícola. Pressupost:
Instal•lacions tractament

TTA 271,26 M PTA
Dipòsit d'emmagatzematge ----,--- M PTA

Impulsions i conduccions 271,57 M PTA
Pressupost global 542,83 M PTA

Proposta: recuperació zones humides. Pressupost:
Instal•lacions tractament

TTA   18,25 M PTA
Dipòsit d'emmagatzematge ----,--- M PTA

Impulsions i conduccions 107,72 M PTA
Pressupost global 125,96 M PTA

Propostes complementàries
Pressupost 502,07 M PTA

Inversió global: 1.170,86 M PTA
 

Palma, 15 de desembre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Ramis i Socías.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 1009/98, del Govern de la Comunitat, relatiu
a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Consum.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 de febrer del 1999, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal d'informar
sobre la problemàtica de les estacions de servei (benzineres).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a canvi de tramitació de les Proposicions no de

llei RGE núms. 3225/97, 1554/97, 1853/97, 2896/97 i 1468/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 de febrer del 1998, a la vista dels escrits RGE núms.
1030/98, 1031/98, 1032/98, 1033/98 i 1034/98, presentats pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, acordà que les
proposicions no de llei de referència que s'havien de debatre davant
ple passin a debatre's davant les comissions següents:

* Proposicions no de llei RGE núms. 3225/97, 1853/97 i 2896/97,
relatives a regeneració democràtica, a protocol d'actuació dels
càrrecs públics i a llei del senador o senadora de la CAIB, i
publicades als BOPIBs núms. 103, de 16 de maig del 1997, 97, de
4 d'abril del 1997 i 103, de 16 de maig del 1997, respectivament,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

* Proposició no de llei RGE núm. 1554/97, relativa a costos
d'insularitat, i publicada al BOPIB 96, de 24 de març del 1997,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

* Proposició no de llei RGE núm. 1468/97, relativa al parc nacional
marítimoterrestre de Cabrera, i publicada al BOPIB núm. 96, de 24
de març del 1997, davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 246/97.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 de febrer del 1998, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1029/98, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, mitjançant el qual se sol•licita la retirada de la
interpel•lació de referència, relativa a resultat de la política de
normalització lingüística portada a terme a la present legislatura,
així com dels objectius futurs d'aquesta, publicada al BOPIB núm. 87,
de 7 de febrer del 1997.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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