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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 30 de setembre del 1998, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei
RGE núm. 3891/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a protecció del litoral de les Illes Balears.

Palma, a 30 de setembre 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 següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició de llei
següent per tal que sigui tramitada davant el Ple:

Protecció del litoral de les Illes Balears.

Palma, 9 de setembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Exposició de motius

El doble fenomen de destrucció i privatització del litoral
a les Illes Balears, que amenaça amb estendre's a tota la seva
longitud, exigeix adoptar, amb urgència, mesures de protecció que
es marquin com a objectius la defensa del seu equilibri ecològic
i la conservació dels seus valors i virtualitats naturals i culturals,
l'aprofitament racional dels seus recursos, la garantia del seu ús i
fruïció per tots els ciutadans, i emprendre les mesures de
restauració escaients.

La concurrència d'una gran pressió d'usos turístics i
residencials, i la manca d'una protecció suficient pels
planejaments urbanístics municipals, fan que el litoral balear i les
àrees confrontants estiguin subjectes a un greu i progressiu
deteriorament que cal aturar des d'ara per evitar, o reconduir,
alteracions irreversibles del seu equilibri.

Urgeix, doncs, una regulació urbanística que protegeixi
el sòl que confronta amb el domini públic litoral, car es tracta de
terrenys amb un valor paisatgístic i ecològic del tot insubstituïbles,
l'interès dels quals supera l'àmbit estrictament municipal; sense
perjudici de la posterior regulació d'altres aspectes importants que
afecten la costa i el litoral balear.

L'article 30 de la Llei 22/88, de 28 de juliol, de costes,
estableix que l'ordenació territorial i urbanística sobre terrenys
inclosos en la zona d'influència, l'amplària de la qual es
determinarà en els instruments urbanístics, però que serà, com a
mínim, de 500 metres a partir del límit interior de la ribera del
mar, haurà de respectar una sèrie de criteris de protecció del
domini públic marítimoterrestre.

L'article 27 de l'Estatut d'Autonomia atribueix al
Parlament l'exercici de la potestat legislativa en les matèries de la
seva competència. L'article 10 del mateix Estatut atorga a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva
en matèria d'ordenació del territori, inclòs el litoral; mentre que
l'article 11 estableix que li correspon el desenvolupament legislatiu
sobre espais naturals, ecologia i normes addicionals de protecció del
medi ambient.

Per tot això, la present llei estableix el règim urbanístic
dels terrenys que componen una franja de 500 metres des de la zona
del límit interior de la ribera del mar cap a l'interior, de tot el
territori de la Comunitat Autònoma, per tal de preservar-los del
procés urbanitzador, sense perjudici de l'existència d'una normativa
que li atorgui major protecció.

Article 1.- Objecte.

La present llei té per objecte definir el règim urbanístic del
litoral de les Illes Balears per tal de procedir a la protecció dels
valors i virtualitats naturals, paisatgístics i culturals, l'aprofitament
racional del sòl per a la garantia de la seva fruïció per tots els
ciutadans i establir les mesures i condicions d'ordenació territorial
i urbanística precises per a la seva preservació del desenvolupament
urbanitzador.

Article 2.- Àmbit d'aplicació.

1.- Les prescripcions de la Llei s'aplicaran a una franja de
500 metres a partir del límit interior de la ribera del mar en les illes
de Mallorca, Menorca i Eivissa.

2.- Això no obstant, en queda exclòs el sòl urbà, així com
el sòl urbanitzable, sempre que compti amb un projecte
d'urbanització definitivament aprovat i del qual no se n'hagi declarat
la caducitat.

Article 3.- Règim urbanístic.

1.- Els terrenys afectats per la present llei queden
classificats com a sòl no urbanitzable d'especial protecció.

2.- El règim urbanístic específic dels terrenys objecte de
protecció seran els que prevegin els planejaments municipals, sense
perjudici de l'aplicació directa de les normes contingudes en la llei
mentre no s'hagi procedit a l'adaptació dels planejaments.

3.- Els planejaments hauran de recollir, com a mínim, les
següents normes, sense perjudici de poder-ne d'establir d'altres més
proteccionistes:

a) La prohibició de qualsevol construcció o instal•lació de
nova planta, tret que hagi estat declarada d'interès general.

b) La limitació de les obres de millora o restauració en els
edificis existent, les quals només podran autoritzar-se amb finalitat
d'adequació al paisatge, o per satisfer necessitats d'higiene, i això
sempre que no hagin estat edificats en contra del planejament
urbanístic vigent en el moment de la construcció.



4852 BOPIB núm.174 - 2 d'octubre del 1998

Article 4.- Adequació dels planejaments.

1.- Tots els instruments d'ordenació territorial i de
planejament urbanístic que es redactin, revisin o modifiquin a
partir de l'entrada en vigor d'aquesa llei, hauran d'adaptar-s'hi i
respectar les mesures de protecció que, amb caràcter de mínims,
s'hi preveuen respecte dels terrenys afectats.

2.- Queden sense efecte les determinacions dels
planejaments urbanístics que siguin disconformes amb el
contingut de la Llei, la qual és d'aplicació directa fins que els
planejaments no s'hi adaptin plenament.

Disposició final.-

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el 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 30 de setembre del 1998, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei
RGE núm. 3987/98, del Grup Parlamentari Socialista, d'addició
d'un nou article (4.1 bis) a la Llei 8/1990, de 28 de juny sobre la
Compilació del Dret Civil de Balears.

Palma, a 30 de setembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició de llei següent,
d'addició a la Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre la Compilació del
Dret Civil de Balears, d'un nou article (4.1 bis).

Palma, 14 de setembre del 1998.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

Exposició de motius

Al llarg de la història i en totes aquelles etapes d'aquesta
en què els ciutadans han pogut participar més directament en la
vida política, sempre s'ha intentat adequar el Dret a les necessitats
socials; però quan les institucions de govern han donat resposta als
interessos de qualque grup més o menys extens, les normes
jurídiques s'han apartat del benefici social col•lectiu, per donar
solucions particulars del grup.

Dins la legislació que fa referència als règims econòmics
matrimonials, les friccions entre el dret a la propietat privada i a
la seva lliure disposició per part del cònjuge titular del dret per
una part, i per l'altra, la necessitat de protecció a la família; han
estat resoltes proclamant l'obligació dels poders públics
d'assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família.

La Constitució Espanyola de 1978 va recollir l'esmentat
principi en el seu article 39.1 i va establir limitacions al dret de
propietat en funció social de l'esmentat dret en el seu article 33.2.

Amb posterioritat el Comitè de Ministres del Consell
d'Europa va adoptar el 16 d'octubre de 1981 i la recomanació R(81)
15 per "asegurar a los esposos el derecho de ocupación de la
vivienda familiar, garantizándole a ambos al menos el derecho a
ocupar la vivienda familiar, aunque sólo sea una de ellas quien tenga
la titularidad jurídica sobre el inmueble, ya a título dominicial,
arrendaticio o de otra naturaleza", sense que per això pugui ser
obstacle el règim econòmic del matrimoni.

La legislació econòmica comuna, mitjançant la Reforma
del Codi Civil de 13 de maig del 1981 pel que fa al règim econòmic
matrimonial, es va adaptar als nous temps introduint l'article 1.320
pel qual s'exigeix el consentiment d'ambdós cònjuges o, en el seu
cas, d'autorització judicial per a disposar dels drets sobre l'habitatge
conjugal i mobles d'ús ordinari de la família, encara que pertanyi
amb caràcter privatiu a un sol dels cònjuges.

El tràmit de la Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre la
Compilació del Dret Civil de Balears, va donar al Parlament de les
Illes Balears una gran ocasió per adaptar l'esmentat cos legislatiu a
la normalitat de la societat espanyola i europea. Però a pesar que en
l'exposició de motius de la Compilació es reconeixia que "els
principis en què s'ha inspirat la CE de finals de 1978 provocaren la
inadaptació a aquesta de certes institucions pròpies del nostre Dret
Civil", i fins i tot es va proclamar el principi de progressivitat en la
major protecció de la família; però arribat el moment de positivació
dels propòsits, el Partit Popular es va oposar al vot particular que
presentà el Grup Parlamentari Socialista a l'article 4 de la
Compilació, en el qual es pretenia introduir un apartat 2, reflex de
l'article 1.320 del Codi Civil.

Recents esdeveniments succeïts a la nostra comunitat,
entre ells la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears 1/1998 del 3 de setembre del 1998, ha obert de nou el debat
al respecte, per la qual cosa el Grup Parlamentari Socialista,
recollint el sentit social que la protecció a la família sigui una
realitat més àmplia en el Dret Civil de Balears, presenta la següent
proposició de llei:

Article 4.1 bis "Els actes de disposició i gravamen dels
drets en virtut dels quals s'ocupa l'habitatge que constitueix la llar
familiar i dels mobles d'aquest requereixen el consentiment
d'ambdós cònjuges, i si el cònjuge no titular no el donava, requerirà
l'autorització judicial.

La manifestació errònia o falsa del disposant sobre el
caràcter de l'habitatge no perjudica l'adquirent onerós de bona fe."

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3986/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de les Illes Balears, relativa a concessions de noves
línies de transport regular per carretera. (Mesa de 30 de setembre del
1998).
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 RGE núm. 4053/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears, relativa
a política territorial del Govern. (Mesa de 30 de setembre del
1998).

 RGE núm. 4097/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears, relativa
a règim especial per a les Balears. (Mesa de 30 de setembre del
1998).

Palma, a 30 de setembre 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 Nacionalista-PSM interpel•la el Govern sobre les
concessions de noves línies de transport regular per carretera.

Motius: Criteris d'adjudicació de les concessions de
noves línies de transport regular per carretera i la manca
d'actuacions per eradicar les activitats il•legals dels "manteros" en
el transport per carretera.

Palma, a 14 de setembre 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 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears interpel•la el
Govern de les Illes Balears sobre la política territorial del Govern.

El debat públic obert pel mateix govern en matèria
d'ordenació territorial durant les darreres setmanes exigeix
màxima transparència i, alhora, celeritat en la presa de decisions.

Palma, a 15 de setembre del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears interpel•la el
Govern de les Illes Balears sobre règim especial per a les Balears.

El règim especial per a les Balears recentment aprovat
és, fonamentalment, una declaració de bones intencions que no
concreta terminis ni continguts per a la immensa majoria dels
temes que aborda. Així mateix, el REB preveu diversos
instruments per a la seva concreció on el Govern balear té un
paper protagonista.

És per això que interpel•lam el Govern sobre la seva
posició respecte del desenvolupament i concreció del REB.

Palma, a 23 de setembre del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3913/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a ajudes a projectes educatius relacionats amb la normalització
lingüística. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3914/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a aules d'educació infantil. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3915/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a aules de preescolar. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3960/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a oferta del transport marítim de passatgers. (Mesa
de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3961/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a oferta del transport aeri de passatgers. (Mesa de
30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3962/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a contracte director per al projecte Pla d'atenció a
la immigració. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3963/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a subvencions als foments de Turisme. (Mesa de 30
de setembre del 1998).

 RGE núm. 3964/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a explotacions d'aigües subterrànies. (Mesa de 30
de setembre del 1998).

 RGE núm. 3978/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a reivindicacions del Govern de les Illes Balears en favor dels
treballadors fixos discontinus. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3979/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a inversions del Govern balear per afavorir una major estabilitat en
l'ocupació. (Mesa de 30 de setembre del 1998).
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 RGE núm. 3980/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a compliment de l'article 30 del Decret especial de
Formentera. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3981/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a ajuts a l'oferta complementària de les Illes Balears.
(Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3982/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a interessos de demora per expropiacions dutes a terme pel
Govern. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3983/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a estudi de la UIB sobre degradació de les platges. (Mesa
de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3984/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a gestions per equiparar els preus dels combustibles. (Mesa
de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3985/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a gestions per augmentar les plantilles d'agents de trànsit
a les Illes Balears. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3990/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a contracte directora projecte Pla d'Atenció
a la immigració. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 4001/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
abocadors d'enderrocs, voluminosos i residus perillosos. (Mesa de
30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 4004/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nombre
de valoracions declarades. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 4005/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
transmissions de béns immobles. (Mesa de 30 de setembre del
1998).

 RGE núm. 4008/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
tren Inca-sa Pobla. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 4009/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
tren lleuger Palma-s'Arenal. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 4010/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
obres aparcament subterrani a la plaça de l'Olivar. (Mesa de 30 de
setembre del 1998).

 RGE núm. 4039/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
subscrit entre el Consell Superior de les Cambres de Comerç i l'ICEX.
(Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 4043/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Procomerç.
(Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 4044/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Proindústria. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 4052/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a edificacions Punta de na Ribes (Santa Eulàlia).
(Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 4088/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a Pla d'usos de la badia de Fornells. (Mesa de 30 de setembre del
1998).

Palma, a 30 de setembre 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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants de projectes educatius relacionats amb la
normalització lingüística a centres docents han sol•licitat ajudes a
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports?

Quants d'aquests projectes s'han adjudicat?

Quants se n'han denegat?

Palma, a 10 de setembre 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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Per quin motiu ha denegat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports la concertació d'aules d'educació infantil de 5 anys
al Patronatge d'escoletes infantils de l'Ajuntament de Ciutadella?

Palma, a 10 de setembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quantes sol•licituds per concertar aules de preescolar ha
rebut la Conselleria de Cultura, Educació i Esports?

Quantes d'aquestes sol•licituds s'han concedit?

Quantes se n'han denegat?

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

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Manté el Govern de les Illes Balears un seguiment
exhaustiu de les possibilitats de transport marítim de passatgers de
les Illes cap a la Península?

En cas afirmatiu, quina era la disponibilitat de transport
cap a la Península des dels ports de les Illes durant els següents
períodes i a les següents capitals:

Períodes temporals: gener 1994, 1996 i 1998; agost
1994, 1996 i 1998.

Capitals: Barcelona, Tarragona, València, Dènia,
Alacant.

Palma, a 8 de setembre del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Manté el Govern de les Illes Balears un seguiment
exhaustiu de les possibilitats de transport aeri de passatgers de les
Illes cap a la Península?

En cas afirmatiu, quina era la disponibilitat de transport
cap a la Península des dels aeroports de les Illes durant els
següents períodes i a les següents capitals:

Períodes temporals: gener 1994, 1996 i 1998; agost
1994, 1996 i 1998.

Capitals: Barcelona, Madrid, València, Sevilla, Bilbao,
Santiago de Compostela.

Palma, a 8 de setembre del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la posició de les parts i l'estat actual dels
contactes existents entre el Govern de la Comunitat Autònoma i el
Govern de l'Estat per tal de promoure una oferta suficient en el
transport aeri de passatgers entre illes i de les Illes i la Península?

Palma, a 10 de setembre del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Relació dels doblers dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma del present exercici que, fins al dia de la data, han estat
aportats als foments de Turisme de les diferents illes en funció de
subvencions, encàrrecs, etc., fent constar la quantia, la data, el
concepte i l'entitat receptora.

Palma, a 11 de setembre del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Relació de les explotacions d'aigües subterrànies
autoritzades durant els anys 1996, 1997 i 1998 (fins al dia de la
data) amb expressió de la persona o l'entitat autoritzada, el municipi
on es troba ubicada l'explotació i el cabal autoritzat.

Palma, a 11 de setembre del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.
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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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les reivindicacions concretes que pensa
plantejar el Govern de les Illes Balears davant el Govern central
pel que fa als drets econòmics i socials dels fixos discontinus?

Palma, a 14 de setembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Té previst el Govern de les Illes Balears incloure alguna
partida dins dels propers pressuposts de la Comunitat Autònoma
per afavorir una major estabilitat en l'ocupació (transformació de
contractes eventuals a fixos discontinus, de fixos discontinus a
fixos, etc.)?

Palma, a 14 de setembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

L'article 30 del Decret 111/97, sobre mesures especials
per a l'illa de Formentera, estableix que la Conselleria de
Presidència crearà a l'illa de Formentera una unitat de treball
consolidada i amb dotació tecnològica adequada per afavorir
l'accés de la població de l'illa als serveis i prestacions del sistema
públic de serveis socials.

Quines mesures s'han dut a terme fins ara per donar
compliment a aquest article?

Palma, a 14 de setembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants ajuts es van concedir durant l'any 97 per a millora
de l'oferta complementària a cadascuna de les Illes, d'acord amb el
Decret 30/97, de 18 de febrer? Quants durant l'any en curs?

Quina ha estat la quantia dels ajuts concedits a cadascuna
de les Illes durant l'any 97, per a millora de l'oferta
complementària? Quina ha estat la quantia dels ajuts a cadascuna de
les Illes durant l'any en curs?

Palma, a 14 de setembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la quantia dels interessos de demora que ha
hagut d'abonar el Govern de les Illes Balears per retards en el
pagament a particulars afectats per expropiacions durant els anys
95, 96 i 97? Quina ha estat la quantia durant l'any en curs?

Quina ha estat la distribució per illes de les quantitats
abonades per tal concepte en cadascun dels anys esmentats?

Palma, a 14 de setembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Comparteix el Govern les tesis exposades a l'anomenat
Informe Metadona, elaborat per experts del Departament de
Ciències de la Terra de la UIB, referides als factors de degradació
de les platges de les nostres illes?

De manera especial, comparteix el Govern la valoració
rotundament negativa que es fa a l'estudi de les anomenades
"regeneracions" de platges?

Creu el Govern que la seva actual actitud envers les
"regeneracions" de platges és coherent amb les tesis defensades a
l'esmentat estudi?

Palma, a 14 de setembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines gestions ha dut o pensa dur a terme el Govern de
les Illes Balears davant el Govern central per donar compliment
al règim especial de les Illes Balears pel que fa a l'equiparació dels
preus dels combustibles a les Balears amb els existents a la
Península?

Palma, a 14 de setembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines gestions ha dut o pensa dur a terme el Govern de
les Illes Balears davant del Govern central per aconseguir un
augment en les plantilles d'agents de trànsit existents a les nostres
illes?

Ha quantificat el Govern les necessitats de cadascuna de
les nostres illes pel que fa a nombre d'agents de trànsit?

Palma, a 14 de setembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin tipus de contracte s'ha fet a la directora del projecte
del Pla d'atenció a la immigració, Sra- M. Àngels Treserra?
Especificant-ne la durada i el cost anual.

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

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

D'acord amb la resposta a la nostra pregunta escrita núm.
1515/98, el Govern afirma que, a part dels abocadors per a residus
sòlids urbans, tan sols existeix un altre abocador legalitzat i
autoritzat que és l'abocador de Biniatria on es dipositen les cendres
de la central tèrmica Alcúdia II.

On es poden abocar "legalment", a hores d'ara, els
enderrocs provinents d'obres de demolició o construcció, els
voluminosos i els residus perillosos (industrials, sanitaris o
domiciliaris)?

Palma, a 15 de setembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Quin és el nombre de valoracions declarades i revisades
per la Conselleria d'Economia i Hisenda per a cada exercici del
1995, 1996, 1997 i 1998, desglossades per municipis, amb
especificació dels metres quadrats de sòl, metres edificats, valor
declarat, valor comprovat i concepte tributari?

Palma, a 15 de setembre del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el nombre de transmissions de béns
immobles presentades durant els exercicis del 1996-1997 i 1998?

Per municipis, quin ha estat la base imposable declarada
per cada any?

Per municipis, quantes transmissions corresponen a
residents i quantes corresponen a no residents, desglossades per
províncies o per nacionalitat d'origen del subjecte passiu?

Per municipis, quantes transmissions corresponen a
residents i quantes corresponen a no residents, desglossades per
províncies o per nacionalitat d'origen del transmetent?

Palma, a 15 de setembre del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Quins horaris i quines freqüències tendrà el tren Inca-sa
Pobla en el moment de la reobertura de la línia? Quines parades
farà? Es modificaran en algun sentit les freqüències, l'horari i les
parades actuals de la línia Palma-Inca? La reobertura de la línia
Inca-sa Pobla tendrà alguna conseqüència sobre les línies de
transport regular per carretera?

Palma, a 15 de setembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quan té previst el Govern aprovar el plec de condicions
del tren lleuger Palma-s'Arenal anunciat el desembre del 1997?

Palma, a 15 de setembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha autoritzat Serveis Ferroviaris de Mallorca, SA les
obres de construcció d'un aparcament subterrani a la plaça de
l'Olivar, en tant que afecten el túnel ferroviari? Ha establert alguna
mena de prescripcions o condicionants a les dites obres?

Palma, a 15 de setembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les aportacions fetes fins avui per part
del Govern de les Illes Balears dins el marc del conveni subscrit
entre el Consell Superior de les cambres de Comerç i l'ICEX per
al foment de les exportacions, especificant el cost total del
projecte, el beneficiari i la quantitat subvencionada per la CAIB
en cada projecte?

Palma, a 14 de setembre del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En resposta parlamentària a la pregunta parlamentària
RGE núm. 2035/98, no es respon a dues qüestions importants que
es tornen a plantejar:

Quines són les sol•licituds dels expedients acollits al Pla
Procomerç? Indicant-ne el nom del peticionari, els doblers
sol•licitats, el projecte presentat i per quin tipus de subvenció.

Quins han estat acceptats i per quines quanties?

Palma, a 14 de setembre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En resposta parlamentària a la pregunta parlamentària
RGE núm. 2036/98, no es respon a dues qüestions importants que
es tornen a plantejar:

Quines són les sol•licituds dels expedients acollits al Pla
Proindústria? Indicant-ne el nom del peticionari, els doblers
sol•licitats, el projecte presentat i per quin tipus de subvenció.

Quins han estat acceptats i per quines quanties?

Palma, a 14 de setembre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha dut a terme el Govern balear en
relació amb l'esrit de 2 de febrer del 1998, adreçat pel coordinador
d'EU d'Eivissa i Formentera, relatiu a edificacions que es fan a
Punta de na Ribes al municipi de Santa Eulària?
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Quin és el parer del Govern balear respecte a la regularitat
de les actuacions administratives que han conduït a l'inici de les
esmentades obres?

Palma, a 15 de setembre del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès l'anunci que ha fet l'equip de govern a
l'Ajuntanment d'es Mercadal per a la presentació d'un nou projecte
al port de Fornells.

Atès que tant el ple de l'Ajuntament d'es Mercadal com
el ple del Consell Insular de Menorca van acordar per unanimitat,
que abans de fer qualsevol actuació a la badia de Fornells, el
Govern balear elabori un pla d'usos de l'esmentada badia.

En quina situació es troba l'elaboració de l'esmentat pla
d'usos de la badia de Fornells?

Quan creu el Govern balear que estarà finalitzat
l'esmentat pla d'usos de la badia de Fornells?

Quina opinió li mereix que l'Ajuntament d'es Mercadal
presenti als veïns un projecte de port esportiu que una promotora
ha presentat a l'ajuntament, abans de l'esmentat pla d'usos tal com
el mateix ajuntament va acordar?

Palma, a 24 de setembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4038/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a caseta
del port de Fornells. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 4045/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació del Govern als concursos morfològics de bestiar vacum.
(Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 4081/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a noms del
personal que treballava a les empreses públiques. (Mesa de 30 de
setembre del 1998).

 RGE núm. 4095/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa
a himne de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 30
de setembre del 1998).

Palma, a 30 de setembre 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, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quins són els motius del Govern de les Illes Balears per
no acceptar l'oferta de compra feta pel Ministeri de Defensa de la
caseta del port de Fornells, valorada en 8'7 milions de pessetes,
acceptant per contra altres ofertes de Mallorca?

Palma, a 14 de setembre del 1998.
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quins són els motius que justifiquen la diferència
d'aportació del Govern als concursos morfològics de bestiar vacum
que es realitzen a Balears?

Palma, a 17 de setembre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu el conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria es nega a facilitar els noms del personal que treballa a les
empreses públiques Semilla, SA, Institut de Biologia Animal, SA
i Institut Balear de Desenvolupament Industrial?

Palma, a 23 de setembre del 1998.
El diputat:
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 155 i 156 del

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

Quins són els motius de l'absència d'un himne
representatiu de les Illes Balears quan els equips o esportistes de
les Illes Balears participants als campionats d'Espanya pugen al
primer lloc del pòdium?

Palma, a 28 de setembre del 1998.
La diputada:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3888/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a declaració de l'Albufereta d'Alcúdia com a reserva
natural. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3889/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a sol•licitud al Ministeri de Foment de finançament
d'una línia de tren fins a l'aeroport. (Mesa de 30 de setembre del
1998).

 RGE núm. 3890/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a suspensió de planejament mentre es redacta el PTP
de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3917/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a suspensió de planejaments mentre es redacten el
PTP de Menorca i el PTP d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 30 de
setembre del 1998).

 RGE núm. 3977/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a gratuïtat de la consulta del Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOCAIB) i del Boletín Oficial del Estado (BOE) per
Internet. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

Palma, a 30 de setembre 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 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 Ple.

L'Albufereta d'Alcúdia és una zona humida inclosa en
l'Ibas, el prestigiós llistat internacional que recull les principals
àrees ornitològiques d'arreu del món.

La consideració d'Àrea natural d'especial interès que li
atorga l'article tercer de la Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais
naturals, només la protegeix, relativament, de les agressions
urbanístiques, però no garanteix en absolut una gestió ambiental de
la zona.

Per això, la pròpia Llei d'espais naturals, en la disposició
addicional tercera, obliga el Govern a promoure la declaració de
s'Albufereta com a Espai natural protegit, d'acord amb la Llei estatal
4/89, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna
silvestre.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compliment de la disposició addicional tercera de la Llei 1/91, de 30
de gener, d'espais naturals, i declarar s'Albufereta d'Alcúdia, en un
termini màxim de tres mesos, Espai natural protegit, d'acord amb la
Llei 4/89, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la
flora i fauna silvestre, preferentment sota les figures de Reserva
natural o, subsidiàriament, Parc natural. 

Palma, a 9 de setembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Les Illes Balears pateixen un dèficit important de transport
públic, en especial de caràcter ferroviari, tot i la saturació de les
carreteres i carrers per la densitat del parc automobilístic.

En concret, el trànsit que comunica la capital, Palma, amb
l'aeroport de Son Sant Joan és prou elevat com per recomanar la
creació d'una línia fèrria que els comuniqui. De fet, tots els
aeroports d'una certa magnitud estan comunicats per ferrocarril.

Per altra banda, la condició d'arxipèlag del país accentua
la transcendència dels aeroports i, en conseqüència, la importància
de què estiguin adientment comunicats amb els principals centres
neuràlgics de l'illa. Aquesta circumstància compromet l'Estat, en
base al principi constitucional de solidaritat interterritorial, a
implicar-se a fi de pal•liar els costos de la insularitat. Aquest
compromís esdevé obligació legal amb l'entrada en vigor de la Llei
30/98, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears, que,
en el seu article 10 (inclòs en el títol I, sobre transports i
comunicacions), estableix que el Govern de l'estat col•laborarà amb
el Govern de les Illes Balears en la potenciació del transport
ferroviari.

Per a més afegitó, és inqüestionable que la rellevància
estratègica i econòmica de l'aeroport de Son Sant Joan, per mor del
seu extraordinari trànsit de passatgers, excedeix en molt l'estricte
àmbit insular, assolint dimensions d'abast estatal i europeu.
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és per tot això que el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment del Govern de l'Estat a finançar la creació d'una línia
ferroviària Palma-Aeroport. 

Palma, a 9 de setembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'article 9 de la Llei 8/87, d'1 d'abril, d'ordenació
territorial de les Illes Balears, atorga al Consell de Govern, a
proposta del conseller d'Ordenació del Territori, la potestat de
suspendre els planejaments d'ordenació regulats per la Llei del sòl,
si així ho estima convenient, mentre es tramita l'elaboració d'un
Pla territorial parcial.

El 13 de maig de 1997, el Parlament de les Illes Balears
va aprovar els Criteris generals per a la redacció del Pla territorial
parcial de la Serra de Tramuntana, d'acord amb la disposició
transitòria de la Llei d'ordenació del territori.

La pressió urbanística que suporta la Serra de
Tramuntana és extraordinària i no seria raonable que el retard en
l'aprovació de mesures de protecció perjudicàs la conservació de
l'espai natural més rellevant de les Illes Balears. Per això, cal
adoptar d'immediat la mesura cautelar de suspensió prevista a la
LOT.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Govern a suspendre parcialment els planejaments urbanístics dels
municipis de la Serra de Tramuntana mentre s'elabora el Pla
territorial parcial de l'àrea.

La suspensió parcial afectarà, com a mínim, els següents
aspectes:

1.- Els sòls urbanitzables sense projecte d'urbanització
aprovat.

2.- Les unitats d'execució sense projecte de compensació
aprovat.

3.- La parcel•lació de finques rústiques, fins i tot amb
finalitats agràries.

4.- L'edificació d'habitatges en Anei.

Palma, a 9 de setembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'article 9 de la Llei 8/87, d'1 d'abril, d'ordenació
territorial de les Illes Balears, atorga al Consell de Govern, a
proposta del conseller d'Ordenació del Territori, la potestat de
suspendre els planejaments d'ordenació regulats per la Llei del sòl,
si així ho estima convenient, mentre es tramita l'elaboració d'un Pla
territorial parcial.

El 20 de maig de 1997, el Parlament de les Illes Balears
va aprovar els Criteris generals per a la redacció del Pla territorial
parcial de Menorca i el Pla territorial parcial d'Eivissa i Formentera,
d'acord amb la disposició transitòria única de la Llei d'ordenació del
territori.

Els planejaments de les illes de Menorca i d'Eivissa i
Formentera preveuen un creixement exagerat i no seria raonable que
el retard en l'aprovació de mesures de protecció fes possible la seva
execució efectiva. Per això, cal adoptar d'immediat la mesura
cautelar de suspensió prevista a la LOT.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Govern a suspendre parcialment els planejaments urbanístics dels
municipis de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera mentre
s'elabora el Pla territorial parcial de les àrees.

La suspensió parcial afectarà, com a mínim, els següents
aspectes:

1.- Els sòls urbanitzables sense projecte d'urbanització
aprovat.

2.- Les unitats d'execució sense projecte de compensació
aprovat.

3.- La parcel•lació de finques rústiques, fins i tot amb
finalitats agràries.

4.- L'edificació d'habitatges en Anei.

Palma, a 11 de setembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els ciutadans són els veritables dipositaris de la sobirania
en una democràcia i, per tant, tenen dret a conèixer les lleis i
convocatòries que aprovin les distintes institucions públiques,
especialment quan es tracta de normes d'obligat compliment.
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Els butlletins oficials són garantia de la publicitat
d'aquestes disposicions i de la notificació fefaent als interessats.
Per això, cal esforçar-se perquè els ciutadans tenguin un accés
fàcil, entenedor i barat a aquesta informació pública.

Celebram que el Govern balear, a la fi, i seguint el que
ja han fet moltes comunitats autònomes, ultimi l'accés al butlletí
oficial per Internet, i facilitar així la publicitat de les disposicions
oficials. Això no obstant, d'acord amb les instruccions de la pàgina
en proves actual, sembla que s'ha decantat per copiar el sistema
d'accés del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), el qual consisteix en
l'accés gratuït als sumaris dels butlletins, però exigeix el pagament
d'una subscripció per accedir als butlletins íntegres.

Cal seguir els països del nostre entorn que garanteixen
l'accés lliure i gratuït a la totalitat dels butlletins per xarxa
telemàtica.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
garantir l'accés gratuït per Internet al contingut íntegre del Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a permetre la consulta gratuïta per Internet del contingut
íntegre del Butlletí Oficial de l'Estat, en comptes de la limitació
actual de l'accés gratuït als sumaris de la publicació.

Palma, a 14 de setembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3997/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a descompte en el transport marítim de viatgers, amb
sol•licitud de tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 30 de setembre del 1998).

 RGE núm. 4091/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a euro plural, amb sol•licitud de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 30 de
setembre del 1998).

Palma, a 30 de setembre 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 163 i següents

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

L'article 3 de la Llei de règim especial de les Illes Balears
estableix: "Als ciutadans espanyols i de la resta d'estats de la Unió
Europea, residents a les Illes Balears, se'ls aplicarà una reducció de
les tarifes dels serveis de transport marítim i aeri del 33% pels
trajectes directes entre les Illes Balears i la resta del territori
nacional". 

Fins ara, el Consell de Ministres únicament ha complert
aquesta norma pel que fa al transport aeri de viatgers.

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

El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern
de l'Estat a complir l'article 3 de la Llei de règim especial de les
Illes Balears, pel que fa al transport marítim de viatgers, disposant
que s'apliqui el 33% de descompte a les tarifes de transport marítim
per als residents de les Illes Balears.

Palma, a 15 de setembre 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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Atesa la imminent entrada en vigor de l'euro, com a
moneda única de la Unió Europea; atès que la Unió Europea ha
previst que els bitllets de l'esmentada moneda siguin únics per a tots
els estats membres, no així les monedes on es preveu una cara única
per a tota la Unió i l'altra amb les particularitats de cada estat..

Atès que l'Estat espanyol té diferents llengües oficials a
les nacionalitats que el configuren, i aquest hauria de preveure la
incorporació d'aquestes llengües en diferents àmbits de les seves
competències amb respecte als ciutadans que tenim com a pròpia
una llengua diferents del castellà.

En aquest sentit, diferents entitats socials, culturals i
polítiques de les nacionalitats que tenen com a pròpia i oficial una
llengua diferent del castellà, s'han manifestat en favor d'un euro que
reconegui la plurinacionalitat de l'Estat espanyol i, per tant, tengui
en compte la diversitat de llengües oficials que hi ha a les diferents
nacions de l'Estat espanyol.

És per tot això que el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM presenta la proposició no de llei següent:
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol que les monedes de les diferents fraccions de
l'euro contemplin a la cara dedicada a cadascun dels estats
membres de la Unió Europea, la plurinacionalitat de l'Estat
espanyol i que s'utilitzin les diferents llengües oficials de l'Estat
espanyol.

Palma, a 1 d'abril del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la Pregunta RGE núm. 7406/97, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, relativa a subvencions als
foments de Turisme. (BOPIB núm. 136 de 24 de desembre del
1997).

Exercici 1996:

Quantia: 25.000.000 de pessetes.
Data: Aprovat pel Consell de Govern 5/12/97.
Concepte: Restauració 50 molins de vent.
Entitat receptora: Foment de Turisme de Mallorca.

Exercici 1997:

Quantia: 31.000.000 de pessetes.
Data: Aprovat pel Consell de Govern 5/12/97.
Concepte: Un hivern a Mallorca.
Entitat receptora: Foment de Turisme de Mallorca.

Les subvencions (ambdues del Pla Futures) es feren
efectives amb càrrec al pressupost de l'any 1997, ja que el
pressupost de l'any 1996 es va incorporar al 1997.
 

Palma, 7 de setembre del 1998.
El conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 3038/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a les inversions del
Govern. (BOPIB núm. 161 de 12 de juny del 1998).

No és veritat que el Govern gastarà 100 milions de
pessetes per garantir la recepció del senyal de les cadenes TV3,
C33 i Canal 9. Sí que és cert que el Govern farà tota la despesa
necessària perquè la recepció de la televisió a les Illes quedi
garantida, tal com va demanar el Parlament al Govern.

Per tant, el Govern s'ha fet càrrec dels emissors de
Menorca i d'Eivissa.

El Govern no manté negociacions amb l'OCB respecte
d'aquesta qüestió. Al contrari, el Govern va demanar a l'entitat
Voltor una substitució de la titularitat dels equips que utilitza per
fer-se'm càrrec, sobretot en consideració al fet que el Govern ha
finançat el cost d'aquests repetidors, els quals, en qualsevol cas,
estan a punt de culminar la seva vida útil. Aquestes negociacions no
han donat fruits encara.

Palma, 15 de setembre del 1998.
La Presidència del Govern balear.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 3658/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, relativa a actuacions en base al Pla
Futures el 1997. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

S'han abonat anticipadament, prèvia presentació per part
dels sol•licitants d'aval suficient:

Foment del Turisme de Mallorca:
Restauració de 50 molins de vent: 25.000.000 de pessetes.
Un hivern a Mallorca: 31.200.000 pessetes.

Protumesa:
Projecte xarxa hotel C. Galdana i V. d'Aljandar a Internet.
Propostes audiovisuals.
Sistema de detecció i alarma contraincendis.
Millora de la comunicació i gestió hotel.
Creació club d'aventura: 750.000 pessetes.

Riusa II, SA:
8 projectes tecnificació: 11.128.000 pessetes.

Escola Superior de Turisme de Balears:
Obres i instal•lacions per a l'adscripció a la UIB: 11.000.000 de
pessetes.

Hoteles Garden 94, SL:
"Estudi en Plomer": 3.000.000 de pessetes.

Actuacions que es troben en fase de justificació amb data
límit a l'1 de novembre del 1998 i pròrroga concedida també
enguany:

Inmotel Inversions, SA:
Actualització infraestructura informàtica: 5.000.000 de pessetes.

Associació Mallorquina Caf. B. i Rts-Pimem: 1.500.000 pessetes.
"Esmorzar-Excursión".

Foment Turisme d'Eivissa: 21.650.000 pessetes.
Pla desestacionalització

Associació hotelers Platja de Palma: 5.500.000 pessetes.
Pla desestacionalització

Consell Insular de Menorca: 12.000.000 de pessetes.
Millora oferta turística complementària.

Servei gestió i selecció, SL:
Centre de Servei turisme vacacional: 6.000.000 de pessetes.

Subvencions abonats anticipadament. Decret 115/97, art.
21.2:
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Ajuntament Sant Llorenç: 23.000.000 de pessetes.
Equipament escènic C. Cultural "Sa Mániga-Estación Transf. grup
electr."

Ajuntament de Calvià: 2.500.000 pessetes.
"Premi Intern. Ball"

Ajuntament de Calvià: 1.500.000 pessetes.
Estudi "Viabilitat camps de futbol de gespa"

Ajuntament de Calvià: 7.290.000 pessetes.
"L'hivern europeu"

Subvencions abonats, prèvia justificació:

Escola Superior de Turisme de Balears: 2.500.000 pessetes.
Estudi "Hermes II".

Carlos Nadal Roig: 2.900.000 pessetes.
Estudio "Turisme deportiu".

Palma, 4 de setembre del 1998.
El conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 3659/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a actuacions en base al Pla
Futures el 1998. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Escrit RGE núm. 3906/98, com a Pla autonòmic de salut

mental. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de setembre del 1998, a la vista de l'escrit de referència,
presentat per l'Hble. Sra. Consellera de Presidència, com a Pla
autonòmic de salut mental, conformement amb l'establert a l'article
172 del Parlament de la Cambra, acorda d'admetre'l a tràmit i de
trametre'l a la Comissió d'ASssumptes Socials; així mateix, acorda
de sotmetre'n a la consideració de la Junta de Portaveus la decisió
sobre l'òrgan en què se n'hagin de debatre les propostes de
resolució corresponents.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Ampliació del termini de presentació d'esmentes al Projecte

de llei de cans de guia, RGE núm. 3494/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de setembre del 1998, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3975/98, presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
mitjançant el qual se sol•licita l'ampliació del termini de presentació
d'esmenes al projecte de llei de referència, publicat al BOPIB núm.
167, de 31 de juliol d'enguany; i acordà de ratificar l'acord adoptat
per la Presidència, i, en conseqüència, ampliar el termini esmentat
fins al proper dia 9 d'octubre del 1998, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Sol•licitud de creació d'una comissió no permanent per a

l'estudi de la conveniència de modificar la Compilació del Dret Civil
de les Illes Balears (RGE núm. 3994/98). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de setembre del 1998, a la vista de l'escrit de referència,
presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, mitjançant el qual se sol•licita la creació d'una comissió no
permanent per a l'estudi de la conveniència de modificar la
compilació del Dret Civil de les Illes Balears, arrel de la sentència de
la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia núm. 1/1988,
de 3 de setembre, acorda d'admetre'l a tràmit i de sotmetre'l a la
consideració de la Junta de Portaveus per decidir-ne un cop oïda
aquesta.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
Retirada de la Interpel•lació RGE núm. 2049/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de setembre del 1998, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 3991/98, 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 la política del
Govern de les Illes Balears en matèria de radiodifusió, televisió i
telecomunicacions, publicada en el BOPIB núm. 153, de 24 d'abril
d'enguany.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

E) 
Retirada de les proposicions no de llei RGE núms.

1196/98 i 1286/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de setembre del 1998, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 4074/98, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual es comunica la retirada de les
proposicions no de llei de referència, relatives a sancions a
ciutadans imposades per la Delegació del Govern i a la construcció
d'un nou hospital de l'Insalud a Menorca, publicades en els BOPIBs
núms. 146, de 27 de febrer i 147, de 6 de març d'enguany,
respectivament.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

F) 
Retirada de la Interpel•lació RGE núm. 2791/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de setembre del 1998, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 4094/98, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual se sol•licita la retirada de la
interpel•lació de referència, relativa a conseqüències de la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears relativa a la
carretera variant d'Alcúdia, publicada en el BOPIB núm. 158, de 27
de maig d'enguany).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

G) 
Pas a tractament de pregunta oral davant comissió per a

la pregunta escrita RGE núm. 1353/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de setembre del 1998, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 3998/98, presentat per l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Bover i Nicolau del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
mitjançant el qual se sol•licita que, d'acord amb l'article 160.2 del
Reglament de la Cambra, la pregunta de referència, relativa a
assessorament dels tècnics de la Conselleria de Presidència,
publicada en el BOPIB núm. 147, de 6 de març del 1998, passi a
rebre el tractament de pregunta oral davant la comissió competent,
que serà la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a canvi de nom del Grup Parlamentari

Nacionalista-PSM (RGE núm. 3916/98).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de setembre del 1998, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 3916/98, presentat pel portaveu del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el qual es comunica que
aquest grup passarà a dir-se Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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