BUTLLETÍ OFICIAL
del
PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
D.L.M.558-1983

Fq.Con.núm.33/28

25 de setembre del 1992

III Legislatura

Núm. 45

SUMARI
COMISSIONS PARLAMENT
TEXTOS DEBATUTS
I.- RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ
A) Del Diputat Hble Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a perillositat dels creuers de la carretera
Palma-Alcúdia. RGE núm. 902/92.
1625
B) Del Diputat Hble Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a aixecament topogràfic al terme d'Inca.
RGE núm. 903/92.
1625
C) De la Diputada Hble Sra. Francesca Bassa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures de protecció del
patrimoni monumental a Eivissa. RGE núm. 847/92.
1625
D) Del Diputat Hble Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a valoració dels problemes dels cursos
de reciclatge. RGE núm. 870/92.
1626
E) Del Diputat Hble Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a ensenyament de la història dels nostres
pobles. RGE núm. 871/92.
1626
F) Del Diputat Hble Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política en matèria de promoció de la
creació literària. RGE núm. 872/92.
1626
G) De la Diputada Hble Sra. Francesca Bassa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a denúncies formulades contra
el servei que ofereix l'empresa de transports Aumasa. RGE núm. 1722/92.
1626

1622

B.O.P.I.B. Núm. 45 - 25 de setembre del 1992

TEXTOS REBUTJATS
I- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
A) Del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa al Projecte de traçat de l'autovia Central, Tram II (Marratxí-Inca), i a
l'Avantprojecte de l'autovia Central, Tram III: supressió de la travessera d'Inca. RGE núm. 2272/92.
1626
B) Dels grups parlamentaris PSM i EEM i SOCIALISTA, relatives al Projecte de traçat de l'autovia Central, Tram II
(Marratxí-Inca), i a l'Avantprojecte de l'autovia Central, Tram III: supressió de la travessera d'Inca. RGE 162 núm. 2272/92 i 2273/92.
1626
C) Del Grup Parlamentari MIXT, relativa al Projecte de traçat de l'autovia Central, Tram II (Marratxí-Inca), i a l'Avantprojecte
de l'autovia Central, Tram III: supressió de la travessera d'Inca. RGE núm. 2274/92.
1627
II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a la normalització lingüística a l'àmbit de l'esport. RGE núm.1208/92.
1627
B) Del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a l'estructura administrativa del Ministeri d'Educació i Ciència a les Illes
Balears. RGE núm. 1685/92.
1627
INFORMACIÓ
A) Rebuig dels punts 1 i 2 de la Proposta de Resolució relativa al projecte d'ampliació per al refugi d'embarcacions de la
Colònia de Sant Pere, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 1522/92.
1627
B) Retirada de la Proposició no de Llei RGE núm. 1084/92, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la creació de la
plaça de restaurador en el Museu Arqueològic d'Eivissa.
1627
C) Compareixença de l'Hble Sr. Conseller Públiques i Ordenació del Territori davant la Comissió d'Ordenació Territorial, escrit
RGE 1449/92.
1627

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) Del Diputat Hble Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a l'acostament
de la realitat europea a les Illes Balears. RGE núm. 2801/92.
1628
B) Del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa als
motius pels quals se celebra la fira Balears Nàutica el mes de setembre. RGE núm. 2813192.
1628
II.- INFORMACIÓ
A) SolAlicitud de recaptació de presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca davant la Comissió d'Economia (escrit
RGE núm. 2803/92).
1628
B) Adscripció dels membres del Grup Parlamentari SOCIALISTA a les diverses comissions.

1628

C) SolAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports davant la Comissió d'Economia (escrit RGE
núm. 2811192).
1628
D) SolAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria davant la Comissió d'Economia (escrit RGE
núm. 2812192).
1629
E) Tractament davant Comissió de les Proposicions no de Llei RGE núm. 2514192 i 2425/92, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA (escrit RGE núm. 2799/92).
1629
F) Retirada de la Proposició no de Llei RGE núm. 1725/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM (escrit RGE núm. 2841/92).
1629

B.O.P.I.B. Núm. 45 - 25 de setembre del 1992

1623

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) Del Diputat Hble Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i FEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a presència
al pavelló balear de l’Expo d'una "ambaixada cultural balear". RGE núm. 2802/92.
1630
B) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió de Cala Canutells. RGE núm. 2816/92.
1631
C) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió de Cala Canutells. RGE núm. 2817/92.
1631
D) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en regim de concessió de Cala Sant Esteve. RGE núm. 2818/92.
1631
E) Del Diputat Hble Sr, J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió de Cala Sant Esteve. RGE núm. 2819/92.
1631
F) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió de Cala Llatzaret. RGE núm. 2820/92.
1631
G) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió de Cala Llatzaret. RGE núm. 2821/92.
1632
H) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió de Cala Llonga. RGE núm. 2822/92.
1632
I) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió de Cala Llonga. RGE núm. 2.823/92.
1632
J) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió d'es Grau. RGE núm. 2824/92.
1632
K) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió d'es Grau. RGE núm. 2825/92.
1632
L) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió de Sanitja. RGE núm. 2826/92.
1632
M) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió de Sanitja. RGE núm. 2827/92.
1633
N) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió de ses Fontanelles. RGE núm. 2828/92.
1633
O) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió de ses Fontanelles. RGE núm. 2829/92.
1633
P) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió de Cala Morell. RGE núm. 2830/92.
1633
Q) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió de Cala Morell. RGE núm. 2831/92.
1633

1624

B.O.P.I.B. Núm. 45 - 25 de setembre del 1992

R) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió de Cala en Forcat. RGE núm. 2832/92.
1634
S) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió de Cala en Forcat. RGE núm. 2833/92.
1634
T) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió de s'Estany des Peix. RGE núm.2834/92.
1634
U) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió de s'Estany des Peix. RGE núm. 2835/92.
1634
V) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió d'es Codolar. RGE núm. 2836/92.
1634
X) Del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió d'es Codolar. RGE núm. 2837/92.
1635
Y) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa als efectes
de les mesures de reajustament econòmic. RGE núm. 2846/92.
1635
Z) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a la producció
i comercialització de la patata. RGE núm. 2847/92.
1635
AA) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a ajuts en
matèria d'educació infantil. RGE núm. 2848/92.
1635
AB) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a Foment
de la indústria del calçat. RGE núm. 2849/92.
1635
AC) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a Foment
de l'artesania. RGE núm. 2850/92.
1635
AD) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a evolució
de la indústria del calçat. RGE núm. 2851/92.
1636
AE) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a evolució
de l'artesania. RGE núm. 2852/92.
1636
AF) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
exposicions a sa Llonja. RGE núm. 2853/92.
1636
AG) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a activitats
de la filmoteca. RGE núm. 2854/92.
1636
AH) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a homenatge
a Joan Mas. RGE núm. 2855/92.
1636
AI) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a projeccions
d'El secreto de la pedriza. RGE núm. 2856/92.
1636
AJ) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a efectes
de la devaluació de la pesseta. RGE núm. 2857/92.
1636
AK) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a l'any
europeu de les persones d'edat avançada. RGE núm. 2858/92.
1637
AL) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a retall de
l'autonomia de les Illes Balears, RGE núm. 2859/92.
1637

B.O.P.I.B. Núm. 45 - 25 de setembre del 1992

1625

II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) Del Diputat Hble Sr. Cosme Vidal, del Grup Parlamentari MIXT, dirigida al Govern de la CA, relativa a finançament per
part del Govern d'una nova seu per al Consell Insular d'Eivissa i Formentera. RGE núm. 2797/92.
1637

III.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a expedients sancionadors a pagesos per adquirir gasoil A RGE núm. 2800/92.
1637
B) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes financeres previstes en el Pla Marc de competitivitat per a la millora
del sector turístic. RGE núm. 2809/92.
1638
C) Del Grup Parlamentari MIXT, relativa a l'augment del grau de protecció de les costes pels ajuntaments en el PDS de ports
esportius. RGE núm. 2839/92.
1639

IV.- INFORMACIÓ
A) Tractament davant Comissió de les Proposicions no de Llei RGE núm. 2514/92 i 2425/92, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA (escrit RGE núm. 2799/92).
1639
B) Presentació de credencial del Diputat Hble. Sr. Francesc Antich.

1639
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B)

COMISSIONS PARLAMENT
TEXTOS DEBATUTS
I.- RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament
de ¡es Illes Balears, en sessió celebrada dia 1 d'abril del
1992, debaté la Pregunta RGE núm. 902/92, BOPIB núm 25
de 16 de març del 1992, del Diputat Hble Sr. Mateu Morro,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a perillositat
dels creuers de a carretera Palma-Alcúdia.
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament
de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 1 d'abril del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm 903/92, BOPIB núm. 25 de 16 de
març del 1992, del Diputat Hble Sr. Mateu Morro, del Grup
Parlamentari PSM i EEM, relativa a aixecament topogràfic al
terme d'Inca.
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 8
d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE núm 847/92, BOPIB
núm 25 de 16 de març del 1992, del Diputat Hble Sr. Joan
Marí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures
de protecció del patrimoni monumental d'Eivissa.
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Fou contestada en la mateixa sessió per la
representant del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble.
Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Treball i Transports

El que es publica per a coneixement general.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 21 de setembre del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 8
d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE núm. 870/92,
BOPIB núm. 25 de 16 de març del 1992, del Diputat Hble Sr.
Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa
a valoració dels problemes dels cursos de reciclatge.
Fou contestada en la mateixa sessió per la
representant del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble.
Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports,
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS REBUTJATS
I.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament
de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 de maig del
1992, REBUTJÀ ELS PUNTS 1 i 3 de les Propostes de
Resolució relatives al Projecte de traçat de l'autovia central,
Tram II (Marratxí-Inca), i a l'Avantprojecte de l'autovia
central, Tram III; supressió de la travessera d'Inca,
presentades pel Grup Parlamentari PSM i EEM, RGE núm
2272/92, BOPIB núm. 36 de juny del 1992.

E)

La votació obtengué el resultat següent:

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 8
d'abril del 1992, debaté la Pregunta RGE núm 871/92,
BOPIB núm 25 de 16 de març del 1992, del Diputat Hble Sr,
Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa
a ensenyament de la història dels nostres pobles.

Total vots emesos .................................... 15
Vots a favor ............................................... 6
Vots en contra ........................................... 8
Abstencions .... ...........................................1
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Fou contestada en la mateixa sessió per la
representant del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble,
Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports,
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 8
d'abril del .1992, debaté la Pregunta RGE núm, 872/92,
BOPIB núm. 25 de 16 de març del 1992, del Diputat Hble Sr.
Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa
a política en matèria de promoció de la creació literària.
Fou contestada en la mateixa sessió per la
representant del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble,
Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports,
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
G)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament
de les Illes Balears; en sessió celebrada dia 21 de maig del
1992, debaté la Pregunta RGE núm 1722/92, BOPIB núm. 30
de 5 de maig del 1992, de la Diputada Hble Sra. Francesca
Bossa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
denúncies formulades contra el servei que ofereix l'empresa
de transports Amaceu.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d 'Ordenació Territorial del Parlament
de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 de maig, del
1992, REBUTJÀ EL PUNT 2 de les Propostes de Resolució
Presentades pel Grup Parlamentari PSM i EM, RGE núm.
2272/92 i el PUNT 2 de les Propostes de Resolució
presentades pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
2273/92, ambdues relatives al projecte de traçat de l’autovia
central, Tram II (Marratxí-Inca) i a l’Avantprojecte de
l’autovia central, Tram III, supressió de la travessera d’Inca,
núm. 36 de 4 de juny del 1992.
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots entesos ......... ............................ 15
Vots a favor ..................................... ........... 6
Vots en contra .............................................. 9
El que es publica per a coneixement general.
Palma a 21 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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C)

La votació obtengué el resultat següent:

La Comissió d’Ordenació Territorial del Parlament
de les Illes Balears, en sessió celebrada 21 de maig del 1992,
REBUTJÀ ELS PUNTS 3, 4 i 5 de les Propostes de Resolució
relatives al Projecte de traçat de l'autovia central, Tram II
(Marratxí-Inca) i l’Avantprojecte de l’autovia central Tram
III: supressió de la Travessera a Inca, presentades pel Grup
Parlamentari MIXT, RGE núm 2274/92, BOPIB núm. 36 de
4 de juny del 1992.

Total vots emesos ................................................. 15
Vots a favor ........................................................... .2
Vots en contra ........................................................5
Abstencions ............................................................ 8
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

La votació obtengué el resultat següent:
Punt 3:
Total vots emesos ..................... ................. 15
Vots a favor ....... ......................................... 6
Vots en contra .............................................. 9
Punt 4:
Total vots emesos ....................................... 15
Vots a favor .................................................. 1
Vots en contra ............................................. 14
Punt 4.Total vots emesos ........................................ 15
Vots a favor ................................................... 2
Vots en contra ............................................... 8
Abstencions ................................................... 5
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 21 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

II.-PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)

INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament
de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 1 d'abril del 1992,
rebutjà el, punt, 1 i 2 de la Proposta de Resolució relativa al
projecte d'ampliació per al refugi per a embarcacions de la
Colònia de Sant Pere, terme municipal d'Artà, presentades pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 1522/92.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació
B)
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les mes Balears, en sessió celebrada dia 12 de
maig del 1992, fou retirada la Proposició no de Llei RGE núm.
1084/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA
relativa a la creació de la plaça de restaurador en el Museu
Arqueològic d'Eivissa, BOPIB núm 26 de 23 de març del 1992,
per
part del grup parlamentari autor de la proposició.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 12 de
maig del 1992, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI,
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a la
normalització lingüística a l'àmbit de l'esport, RGE núm.
1208/92.BOPIB núm. 27 de 30 de març del 1992.
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ................................................15
Vots a favor............................................................7
Vots en contra........................................................8
El que es publica per a coneixement general.
Palma 21 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 12 de
maig del 1992, REBUTJÀ EL PUNT 2 DE LA PROPOSICIÓ
NO DE LLEI, presentada pel Grup Parlamentari PSM i
EEM, relativa a l'estructura administrativa del Ministeri
d'Educació i Ciència a les Illes Balears, RGE núm. 1685/92.
BOPIB núm. 30 de 5 de maig del 1992.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació
C)
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament
de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 de maig del
1992, tengué lloc la Compareixença de l'Hble Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que informà sobre
el camí des Jardí d'en Ferrer (Marratxí (escrit RGE núm.
1449/92 publicat al BOPIB núm. 28 de 9 d'abril del 1992) .
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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Palma, 10 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 22 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta oral davant COMISSIÓ.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a
l'acostament de la realitat europea a les Illes Balears,
formulada pel Diputat Hble Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM i EEM, RGE núm. 2801/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa als motius pel
quals se celebra la fira Balears Nàutica, el mes de setembre,
formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 2813/92.

II.- INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 22 de setembre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 2803/92 de petició d'aplicació de l'article 175.1,
presentat pel Grup Parlamentari PSM i EEM, mitjançant el
qual se solAlicita que el President de la Comissió d'Economia
recapti la presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca davant la Comissió de referència perquè informi sobre
l'aplicació a les Illes Balears de les normes de qualitat per a
comercialitzar les fruites i verdures, dictades pel MAPA.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

D’acord amb allò que estableix l’article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D’acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat .sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Ordre de Publicació
B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 22 de setembre del 1992, es donà per
assabentada de l'escrit RGE núm. 2923/92, presentat pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual posa en
coneixement l'adscripció dels membres del Grup Parlamentari
de referència a les diverses comissions del Parlament, després
de la renúncia a l'escó d'un membre d'aquest Grup.
El que es publica per a coneixement general.
Palma a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Acostament de la realitat europea a les Illes Balears
Quins mecanismes té el Govern de les Illes Balears
per acostar la realitat europea als ciutadans i a les empreses
de les Illes Balears?
El Govern a través del consorci Centre de
Documentació Europea o per altres mitjans, té prevista alguna
forma de colAlaboració amb institucions d'altres comunitats
autònomes, amb l'objectiu de propiciar una major presència
de la nostra comunitat en el marc europeu?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
B)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant comissió.
Motius pels guals se celebra la fira Balears Nàutica
el mes de setembre.
Quins han estat els motius pels quals se celebra la
fira “Balears Nàutica” durant el més de setembre en contra de
l'opinió del sector de fer-ho el mes de març o juny?

Ordre de Publicació
C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 22 de setembre del 1992, admeté a tràmit l’escrit
RGE núm. 2811/92, presentat per tres diputats i membres de la
Comissió d'Economia adscrits al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita la compareixença
de l’Hble Sr. Conseller de Treball i Transports davant la
comissió de referència per tal de celebrar sessió informativa
sobre la suspensió de llicències, la posterior anulAlació
d’aquesta suspensió i la seva incidència dins el sector del
transport.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació
D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 22 de setembre del 1992, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm. 2812/92, presentat per tres diputats
membres de la Comissió d'Economia adscrits al Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença de l’Hble Sr. Conseller de Comerç i
Indústria davant la comissió de referència per tal de celebrar
sessió informativa sobre els terrenys adquirits pel Govern de
la CAIB a Petra.
El que es publica per a coneixement general.
Palma a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
Ordre de Publicació
E)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 22 de setembre del 1992, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm. 2799/92, presentat pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita
que les proposicions no de llei RGE núm. 2514 relativa a la
construcció de l'hospital d'Inca, i RGE núm 2425/92 relativa
a prospeccions arqueològiques a la zona afectada per
l'autovia central, siguin tractades davant comissió, i acordà
atendre la petició en el sentit que les esmentades
proposicions no de llei es tramitin davant les comissions
d'Assumptes Socials, i de Cultura, Educació i Esports,
respectivament.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
Ordre de Publicació
F)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 22 de setembre del 1992, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm 2841/92, presentat pel Grup
Parlamentari PSM i EEM, mitjançant el qual se solAlicita la
retirada de la proposició no de llei RGE núm 1725/92
relativa a la fixació dels dies festius corresponents a les
diades de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que
havia de ser tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 22 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta ESCRITA.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la presència
al pavelló balear de l'Expio d'una "ambaixada cultural
balear", formulada pel Diputat Hble Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 2802/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió de
Cala Cantell, formulada pel Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2816/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió de
Cala Cantell, formulada pel Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2817/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió de
Cala Sant Esteve, formulada pel Diputat Hble Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2818/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió de
Cala Sant Esteve, formulada pel Diputat Hble J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2819/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió de
Cala Llatzaret, formulada pel Diputat Hble J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2820/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió de
Cala Llatzaret, formulada pel Diputat Hble J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2821/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió de
Cala Llonga, formulada pel Diputat Hble J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2822/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió de
Cala Llonga, formulada pel Diputat Hble J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2823192.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió
d'es Grau, formulada pel Diputat Hble J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2824/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió
d'es Grau, formulada pel Diputat Hble J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2825/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió de
Sanitja, formulada pel Diputat Hble J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2826/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió
de Sanitja, formulada pel Diputat Hble J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2827/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió
de ses Fontanelles, formulada pel Diputat Hble J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2828/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió
de ses Fontanelles, formulada pel Diputat Hble J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2829/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió
de Cala Morell, formulada pel Diputat Hble J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
2830/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió
de Cala Morell formulada pel Diputat Hble J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2831/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió
de Cala en Forcat, formulada pel Diputat Hble J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2832/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió
de Cala en Forcat, formulada pel Diputat Hble J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2833/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió
de s'Estany des Peix, formulada pel Diputat Hble J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2834/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió
de s'Estany des Peix, formulada pel Diputat Hble J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2835/92.

2848/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a foment de la
indústria del calçat, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 2849/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a foment de
l'artesania, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 2850/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a evolució de
la indústria del calçat, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 2851/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a evolució de
l'artesania, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2852/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a exposicions
a sa Llonja, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2853/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a activitats de
la filmoteca, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2854/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a homenatge
a Joan Mas, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 2855/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a projeccions
d’”El secreto de la Pedriza”, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
2856/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a efectes de la
devaluació de la pesseta, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
2857/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a l'any europeu
de les persones d'edat avançada, formulada pel Diputat Hble
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE
núm. 2858/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a retall de
l'autonomia de les Illes Balears, formulada pel Diputat Hble
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 2859/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1990 de l'embarcador en règim de concessió
d'es Codolar, formulada pel Diputat Hble J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2836/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la gestió
econòmica any 1991 de l'embarcador en règim de concessió
d'es Codolar, formulada pel Diputat Hble J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2837/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa als efectes de
les mesures d'ajustament econòmic, formulada pel Diputat
Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM
RGE núm. 2846/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la
producció i comercialització de la patata, formulada pel
Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 2847/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a ajuts en
matèria 1'educació infantil formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.

Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Presència al pavelló balear de l'Expio d'una
"ambaixada cultural balear"
Està prevista la presència al Pavelló Balear de
l'Expio'92 d'una "ambaixada cultural balear?
En cas afirmatiu, amb quin programa es presenta i
quins autors o entitats hi colAlaboren?
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Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador en règim de concessió de Cala Sant Esteve?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin va ser el cànon anual aplicat?

B)

Qui és el concessionari?

Francesc Triay i Llapis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en
règim de concessió de Cala Cantell
Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador en règim de concessió de Cala Cantell?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
Quin va ser el cànon anual aplicat?
Qui és el concessionari?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

E)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim
de concessió de Cala Sant Esteve
Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador en règim de concessió de Cala Sant Esteve?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin va ser el cànon anual aplicat?
C)
De quin any és la darrera revisió de les tarifes i del
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

cànon?

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en
règim de concessió de Cala Cantell

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

F)
Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador en règim de concessió de Cala Cantell?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
Quin va ser el cànon anual aplicat?

Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

De quin any és la darrera revisió de les tarifes i del
Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim
de concessió de Cala Llatzaret

cànon?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador en règim de concessió de Cala Llatzaret?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin va ser el cànon anual aplicat?
D)
Qui és el concessionari?
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en
règim de concessió de Cala Sant Esteve

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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De quin any és la darrera revisió de les tarifes i del

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
cànon?
G)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals sol'licita
resposta per escrit.

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en
règim de concessió de Cala Llatzaret
Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador en règim de concessió de Cala Llatzaret?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
Quin va ser el cànon anual aplicat?

Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim
de concessió d'es Grau

De quin any és la darrera revisió de les tarifes i del
cànon?

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador en règim de concessió d'es Grau?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
Quin va ser el cànon anual aplicat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Qui és el concessionari?

H)

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en
règim de concessió de Cala Llonga
Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador en règim de concessió de Cala Llonga?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
Quin va ser el cànon anual aplicat?
Qui és el concessionari?

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim
de concessió d'es Grau
Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador en règim de concessió d'es Grau?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
Quin va ser el cànon anual aplicat?
De quin any és la darrera revisió de les tarifes i del

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
cànon?
I)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en
règim de concessió de Cala Llonga
Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador en règim de concessió de Cala Llonga?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?

Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
les següents preguntes per a les quals solAlicita resposta per
escrit.

B.O.P.I.B. Núm. 45 - 25 de setembre del 1992
Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en
règim de concessió de Sanitja
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador en règim de concessió de Sanitja?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
Quin va ser el cànon anual aplicat?

Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Qui és el concessionari?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim
de concessió de ses Fontanelles
Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador en règim de concessió de ses Fontanelles?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?

M)

Quin va ser el cànon anual aplicat?

Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

De quin any és la darrera revisió de les tarifes i del
cànon?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en
règim de concessió de Sanitja
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador en règim de concessió de Sanitja?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
Quin va ser el cànon anual aplicat?
De quin any és la darrera revisió de les tarifes i del
cànon?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

P)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim
de concessió de Cala Morell
Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador en règim de concessió de Cala Morell?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
N)
Quin va ser el cànon anual aplicat?
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en
règim de concessió de ses Fontanelles
Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador en règim de concessió de ses Fontanelles?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
Quin va ser el cànon anual aplicat?
Qui és el concessionari?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Qui és el concessionari?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim
de concessió de Cala Morell
Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador en règim de concessió de Cala Morell?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
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Quin va ser el cànon anual aplicat?

Ala Mesa del Parlament de les Illes Balears

De quin any és la darrera revisió de les tarifes i del

T)

cànon?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim
de concessió de s'Estany des Peix

R)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador en règim de concessió de s'Estany des Peix?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
Quin va ser el cànon anual aplicat?

Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en
règim de concessió de Cala en Forcat

Qui és el concessionari?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador en règim de concessió de Cala en Forcat?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin va ser el cànon anual aplicat?
U)
Qui és el concessionari?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d’acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en règim
de concessió de s'Estany des Peix

S)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en
règim de concessió de Cala en Forcat

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador en règim de concessió de s'Estany des Peix?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
Quin va ser el cànon anual aplicat?
De quin any és la darrera revisió de les tarifes i del
cànon?

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador en règim de concessió de Cala en Forcat?

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?
Quin va ser el cànon anual aplicat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

De quin any és la darrera revisió de les tarifes i del

V)

Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

cànon?

Gestió econòmica any 1990 de l'embarcador en règim
de concessió des Codolar
Quina va ser la recaptació durant l'any 1990 de
l'embarcador en règim de concessió des Codolar?
Quines tarifes es van aplicar durant l’any esmentat?

B.O.P.I.B. Núm. 45 - 25 de setembre del 1992
Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Quin va ser el cànon anual aplicat?
Qui és el concessionari?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
Francesc Triay i Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Ajuts en matèria d'educació infantil
Quins són els ajuts que dóna el Govern de les Illes
Balears en matèria d'educació infantil durant l'any 1992?
Quins han estat els criteris?

Gestió econòmica any 1991 de l'embarcador en
règim de concessió des Codolar

Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Quina va ser la recaptació durant l'any 1991 de
l'embarcador en règim de concessió des Codolar?
Quines tarifes es van aplicar durant l'any esmentat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin va ser el cànon anual aplicat?

AB)

De quin any és la darrera revisió de les tarifes i del

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.

cànon?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa de! Parlament de les Illes Balears.

Foment de la indústria del calçat
Quines activitats de foment de la indústria del calçat
ha duit a terme el Govern de les Illes Balears durant l'any 1991
i 1992?

Y)
Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Efectes de les mesures d'ajustament econòmic
AC)
Quins ban estat i quins es preveu que siguin els
efectes de les mesures d'ajustament econòmic preses pel
Govern de l’Estat els darrers mesos.
Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Bosquers.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents el Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Producció i comercialització de la patata
Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears per tal de defensar els productors de patates?
Quina ha estat l'evolució de la producció i
comercialització de la patata a les Illes Balears durant l'any
1991 i 1992?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.
Foment de l'artesania
Quines activitats de foment de l'artesania ha duit a
terme el Govern de les Illes Balears durant l'any 1991 i 1992?
Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines activitats va realitzar l'any 1991 fins a
l'actualitat?

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les previsions d'activitats a realitzar en un
futur immediat?
Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Evolució de la indústria del calçat
Quina ha estat l'evolució del sector de la indústria
del calçat a Mallorca i Menorca durant l'any 1991 i 1992?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)

Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Homenatge a Joan Mas
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears realitzar un
homenatge a Joan Mas i Bauçà, autor teatral mort recentment
a Palma?
Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Evolució de l'artesania
Quina ha estat l'evolució del sector de l'artesania a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera durant l'any 1991 i
1992?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)

Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Projeccions d'El secreto de la Pedriza.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quantes projeccions s'han fet de la pelAlícula El
secreto de la pedriza? A on? Amb quines condicions?
Quantes còpies existeixen d'aquesta pelAlícula?
Existeixen o es té prevista la realització de còpies en

Exposicions a sa Llonja

vídeo?
Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Quines exposicions s'han realitzat a sa Llonja des de
1991 fins a l'actualitat?
Quines són les previsions d'exposicions a realitzar a
sa Llonja en un futur immediat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.

AG)
Efectes de la devaluació de la pesseta
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Activitats de la filmoteca
Quines activitats va realitzar la filmoteca durant la
passada legislatura?

Quins són els efectes a l'economia de les Illes Balears
que es preveuen a partir de la devaluació de la pesseta?
Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

B.O.P.I.B. Núm. 45 - 25 de setembre del 1992
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents 'el Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.
Any europeu de les persones d'edat avançada
Quines previsions té el Govern de les Illes Balears
respecte a: "1993, any europeu de les persones d'edat
avançada i de la solidaritat entre generacions", declarat de la
Comunitat
Europea?
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amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant
Ple.
Finançament per part del Govern d'una nova seu per
al Consell Insular d'Eivissa i Formentera
- És cert que la construcció d'una nova seu per al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, pressupostada en quasi
(mil tres-cents milions) 1.300.000.000 PDS, correrà
exclusivament a càrrec del Govern balear, tal com ha fet públic
l'agència FE en data quinze de l'actual mes de setembre,
recollint unes manifestacions al respecte de la vicepresidenta de
l'esmentat Consell?
Palma, 15 de setembre del 1992.
El Diputat:
Cosme Vidal i Juan.

Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

III.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de
resposta escrita.
Retall de l’autonomia de les Illes Balears
Quins projectes de llei del Govern de l'Estat
espanyol, presentats durant l'any 1992, pretenen retallar o
retallen l’autonomia de les Illes Balears?

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 22 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit La Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 2800/92, relativa a
expedients sancionadors oberts a pagesos per adquirir gasoil
A, amb solAlicitud de tramitació davant el Ple.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, 18 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears,

II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears en reunió celebrada dia 22 de setembre del 1992,
d'acord amb l’article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades; per
a les quals es demanava resposta oral davant PLE.
Pregunta al Govern de la CA., relativa a
finançament per part del Govern d'una nova seu per al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, formulada pel
Diputat Hble Sr.. Cosme Vidal, del Grup Parlamentari MIXT.
RGE núm. 2797/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
Cosme Vidal i Juan, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d’acord

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PSM I EEM presenta la següent proposició
no de llei perquè sigui tramitada davant Ple,
La Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Administración Tributaria de Baleares ha
obert expedients sancionadors a nombrosos pagesos per
adquirir gasoil A “documentado como gasóleo B y el pago del
mismo a través de cheques gasóleo que dieron lugar
posteriormente al beneficio de la devolución del impuesto
sobre hidrocarburos”.
Els primers expedients sancionadors s'obriren als
pagesos clients de l'estació de servei de carburants i
combustibles núm. 33.357, el titular-explotador és el senyor
Miquel Febrer Brunei, situada al UM. 36,6 de la carretera
Palma-Cala Ratjada, per adquirir gas-oil d'un sortidor' de
subministrament on hi havia un cartell, fins fa poc, que ha
desaparegut, amb la inscripció “Gasóleo tipo B. Uso agrícola”.
Després de solAlicitar el subministrament de gas-oil B
per a ús agrícola, els sancionats acompliren tota la normativa
reguladora; art. 30.2 de la Llei 45/1985, de 23 de desembre,
d’imposts especials i l'Ordre de 16 d’abril del 1986 per la qual
s’estableix el procediment de devolució de l'impost sobre
hidrocarburs corresponents al subministrament de gas-oil B als
agricultors. Ara, amb sorpresa, la Administració Tributària els
sanciona perquè el gas-oil que els subministraren no era del
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tipus B, sinó del tipus A.
Si el preu públic d'ambdós gas-oil és el mateix, quin
és el beneficiat així com la responsabilitat dels sancionats?
En tractar-se d'una simple formalitat administrativa,
de la qual presumptament és responsable, en tot cas, el titular
explotador de l'estació de servei, article 102.C, del Reial
Decret 2442/1985, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el
Reglament sobre impost especials, i en existir una manca total
i absoluta de culpabilitat en les conductes dels sancionats,
com a conseqüència que les seves actuacions han estat
guiades per un error invencible, art. 6.bis A) part primera, del
Codi Penal, queda així exonerada tota responsabilitat
administrativa en les conductes dels sancionats.
Si aquests han utilitzat el gas-oil que els han
subministrat únicament i exclusivament per a usos agrícoles,
i no han obtingut cap benefici per la seva conducta, apareix
una nova causa d’exculpació en la conducta dels sancionats
com és la de l’error de prohibició, art. 6.bis A part segona del
Codi Penal.
Per tot això el Grup Parlamentari del PSM i EEM
presenta la següent,

El Pla Marc de competitivitat del turisme espanyol,
elaborat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (Secretaria
General de Turisme) representa un model avançat i
desenvolupat
d'actuació conjunta i coordinada de
l'Administració central, les administracions autonòmiques i els
ajuntaments, amb l’objecte d'aconseguir la competitivitat del
turisme, que asseguri la pervivència, desenvolupament i millora
d'un sector industrial estratègic per a la totalitat d’Espanya.
En aquest entorn de cooperació institucional, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha signat recentment
un conveni per al desenvolupament de l'esmentat Pla Marc
(Futures). En aquest conveni es posen els fonaments de
colAlaboració i es precisa el procés per a les actuacions
coordinades.
En el conveni, a l’apartat 8, es preveu la possibilitat
que la Comunitat Autònoma millori amb càrrec al seu
pressupost les condicions de les línies de finançació preferent.
Donada la incidència que el sector turístic té a la
nostra comunitat, s'entén que el Govern de la Comunitat
Autònoma ha de realitzar un esforç especial per a la
potencialització, difusió i utilització de les ajudes financeres
destinades a la consecució de la competitivitat i de
l'excelAlència turística a Balears.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
EI Parlament de les Illes Balears insta
l'ExcelAlentíssim Sr. Delegat del Govern espanyol a les Illes
Balears a retirar els expedients incoats als pagesos sancionats
per la utilització de gas-oil A, sempre que no es demostri que
aquest s'hagi utilitzat per a fins no agrícoles.
Palma, 14 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 22 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.2809/92,
relativa a ajudes financeres previstes en el Pla Marc de
competitivitat per a la millora del sector turístic, amb
solAlicitud de tramitació davant el Ple,
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Per les motivacions anteriorment assenyalades, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent proposició no
de llei:
"El Parlament de les Illes Balears acorda:
1. El Govern de la Comunitat Autònoma instrumentarà
una millora de les condicions preferents de les línies de
finançació del Programa Futures, subvencionant amb càrrec als
Pressuposts de la CAIB una rebaixa de 4 punts sobre el tipus
d'interès ja fixat a l'esmentat programa.
2. El Govern de la Comunitat Autònoma concertarà
línies de finançació preferent amb les entitats financeres
establertes a Balears, per a l'operativitat dels sistemes d'ajudes.
3. El Govern de la Comunitat Autònoma amb caràcter
d'urgència, procedirà a habilitar per a 1992 el crèdit
extraordinari necessari per a la iniciació; ja dins aquest any, de
l’esmentada millora de subsidiació d'interessos.
4. El Govern de la Comunitat Autònoma realitzarà una
campanya de difusió per a fomentar la utilització per part dels
empresaris de les ajudes financeres previstes en el Pla Marc de
competitivitat per a la millora del sector turístic."
Palma, 10 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Mauritanes.
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:
Ajudes financeres previstes en el Pla Marc de
competitivitat per a la millora del sector turístic

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 22 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari MIXT, RGE núm. 2839/92, relativa a l'augment
del grau de protecció de les costes pels ajuntaments en el PDS
de ports esportius, amb solAlicitud de tramitació davant el Ple.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IV INFORMACIÓ

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents de Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari presenta la següent proposició no de llei
perquè
sigui tramitada davant Ple.
Augment del grau de protecció de les costes pels
ajuntaments en el PDS de ports esportius
El Pla Director Sectorial de ports esportius i
instalAlacions nàutiques té per objecte la regulació de la
construcció d'instalAlacions nàutiques esportives, sense que el
mateix inclogui els ports de refugi o comercials.
Efectivament el punt 3.1 dels Criteris Generals per
a l’elaboració de l'esmentat Pla, aprovat pel Parlament el 23
de febrer del 1989, classifica les instalAlacions nàutiques
esportives en ports esportius, dàrsenes esportives, escars,
molls i ancoratges; la definició de les dues primeres
categories parla d’"operacions requerides per la flota
esportiva i els seus usuaris”
Amb bon criteri el 3.2. in fine diu que “en qualsevol
cas els ajuntaments sempre podran augmentar el grau de
protecció de les seves costes".
Aquesta frase dels Criteris Generals no fa sinó
reconèixer l'autonomia municipal en matèria de ports
esportius, en el sentit que si un port de refugi o un port
comercial pot tenir un interès general per a tota una illa, els
ports , dàrsenes esportives en un punt concret de la costa no
el té, i per tant no han de ser imposats a l'ajuntament
competent en contra de la
seva voluntat.
Ara bé, l'instrument on un ajuntament pot plasmar la
seva voluntat proteccionista no és altre que el Pla General
d'Ordenació Urbana o, en el seu defecte, les Normes
Subsidiàries de Planejament Municipal; ara bé, el
procediment per incloure dins d’'aquests instruments les
resolucions municipals, és llarg i complicat, cosa que fa
necessària la introducció en els criteris generals d'una
disposició transitòria amb la finalitat que els ajuntaments
disposin d'un temps per modificar els seus plans urbanístics
amb la seguretat que, mentre ho fan, no s'aprovaran ports o
dàrsenes esportives en contra del seu parer.

Ordre de Publicació
A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 22 de setembre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm, 2799/92, presentat pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita que les
proposicions no de llei RGE núm. 2514 relativa a la
construcció de l'hospital d'Inca, i RGE núm. 2425/92 relativa
a prospeccions arqueològiques a la zona afectada per l'autovia
central siguin tractades davant comissió; i acordà atendre la
petició en el sentit que les esmentades proposicions no de llei
es tramitin davant les comissions d'Assumptes Socials, i de
Cultura, Educació i Esports, respectivament.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
Ordre de publicació
B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 22 de setembre del 1992, es donà per
assabentada de la credencial presentada pel Diputat Hble. Sr.
Francesc Antich, escrit RGE núm. 2805/92.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
Ordre de Publicació
C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 22 de setembre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 2807/92, presentat pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual es comunica l’adscripció del
Diputat Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver al Grup
Parlamentari de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma., a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Per tot això, el Grup Parlamentari MIXT presenta la
següent,
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Serà addicionada en els Criteris Generals per a
l’elaboració del Pla Director de ports esportius i instalAlacions
nàutiques aprovat pel Parlament de les Illes Balears el 23 de
febrer del 1989, i per tant inclosa en els mateixos, la
disposició transitòria següent:
Disposició transitòria
Durant els tres anys següents comptats des de la data
d’aprovació del Pla Director de ports esportius i instalAlacions
nàutiques, quedaran afectats pel grau de protecció. I tots els
trams de costa sense port o dàrsena construïts, en els quals el
corresponent ajuntament hagi manifestat la seva voluntat que
siguin zonificades en aquell grau de protecció, durant el
període d'audiència de l'esmentat Pla.
Palma, 16 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.

Ordre de Publicació
D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 22 de setembre del 1992; es donà per
assabentada de l'escrit RGE núm. 2838/92, presentat pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual sol licita que
s'esmeni l'error observat en la pregunta amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 2733/92 (BOPIB núm. 44, de 21 de
setembre del 1992) presentada pel Diputat Hble Sr. J.
Francesc Triay. L'esmena consisteix en la substitució de “
millora i nou enfocament referit a la qualitat alimentària" per
"gestió i millora dels espais forestals privats”, tal com indica
el títol de la pregunta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació
E)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 22 de setembre del 1992, admeté l'escrit
RGE 2924/92, mitjançant el qual l'Hble. Sr. Joan F. López i
Casasnovas, del Grup Parlamentari PSM I EEM presenta la
seva renúncia a l'escó de Diputat.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
Ordre de Publicació
F)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 22 de setembre del 1992, admeté l'escrit
RGE núm. 2925/92, mitjançant el qual el Grup Parlamentari
PSM I EEM retira les interpelAlacions RGE núm. 2560/92 i
2567/92.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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