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COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS DEBATUTS

I.- RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 29 de setembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm 2689/92, BOPIB núm 44 de 21
de setembre del 1992, del Diputat Hble Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
criteris per adjudicar subvencions de la partida 77050 del
programa de reforma de les estructures comercials i
promoció del comerç.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears en sessió celebrada dia 29 de setembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm 2690/92, BOPIB núm 44 de 21
de setembre del 1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al no
compliment dels pressuposts d'ingressos en control industrial.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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TEXTOS REBUTJATS

I.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 30 de setembre
del 1992, REBUTJÀ les Propostes de Resolució relatives a
l'informe de la Comissió Tècnica Assessora de la liquidació
dels Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per al 1988, presentades pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm 3128192, publicades al present
BOPIB.

La votació obtengué el resultat següent:

Tots els punts, excepte els 2, 4, 7 i 8:
Total vots emesos ................................................. 15
Vots a favor ........................................................... 7
Vots en contra ...... ................................................ 8

Punts 2, 4, 7 i 8:
Total vots emesos ................................................. 15
Vots a favor ........................................................... 6
Vots en contra ....................................................... 8
Abstencions ........................................................... 1

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 30 de setembre
del 1992, REBUTJÀ les Propostes de Resolució relatives a
l'informe de la Comissió Tècnica Assessora de la liquidació
dels Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per 011988, presentades pel Grup Parlamentari
MIXT, RGE núm 3129192, publicades al present BOPIB.

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 a 7 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d 'Hisenda i Pressuposts del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 30 de setembre
del 1992, REBUTJÀ les Propostes de Resolució relatives a
l'informe de la Comissió Tècnica Assessora de la liquidació
dels Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per al 1988, presentades pel Grup Parlamentari
PSM I EEM, RGE núm. 3131/92, publicades al present
BOPIB.

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 a 7 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

INFORMACIÓ

Ordre de Publicació
A)

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament
de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 30 de setembre del
1992, foren retirades les propostes de resolució núm. 5 i 10
presentades pel Grup Parlamentari PSM I EEM relatives a
l'informe de la Comissió Tècnica Assessora sobre la liquidació
dels Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma per al
1988, (escrit RGE núm. 3131/92, publicat al present BOPIB).

El que es publica per a coneixement general.
Palma a 7 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, en
reunió celebrada dia 30 de setembre del 1992, acordà
d'admetre a tràmit les Propostes de Resolució RGE núm.
3128/92, presentades pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, en
relació amb l'informe de la Comissió Tècnica Assessora de la
liquidació dels Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1988.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 6 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, presenta les

següents propostes de resolució com a conseqüència de
l'examen de l'informe de la Comissió Tècnica Assessora de la
liquidació dels Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1988.

- El Parlament de les Illes Balears insta el President
del Govern de la Comunitat Autònoma a reunir els portaveus
dels grups parlamentaris perquè en ei termini d'un mes
s'estableixi un calendari per a l'elecció dels síndics de comptes
de la Comunitat Autònoma, aquesta es realitzarà abans de
finalitzar l'actual període de sessions.
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- El Parlament de les Illes Balears constata
l'incompliment de la normativa referida a la no justificació en
31-12-1988 de 98.800.038 ptes. referides a pagaments en
ferm i pagaments a justificar, i insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la presentació de les justificacions
d'aquestes partides davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts en el termini
d'un mes.

- El Parlament de les Illes Balears constata
l'empitjorament del grau d'execució dels Pressuposts de
despeses de 1988 respecte a l'any anterior 1987 i insta el
Govern a posar més esment en la millora de la seva gestió.

- El Parlament de les Illes Balears constata la mala
gestió en matèria d'Obres Públiques i Carreteres, pel que fa
referència al grau d'execució d'aquesta conselleria, un 62,64%
i insta el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears a canviar la gestió d'aquesta conselleria, atesa la seva
importància econòmica i implicacions en el sector de la
construcció.

- El Parlament de les Illes Balears constata
l'increment d'un 90% dels imposts indirectes a la nostra
comunitat respecte a l'any 1987, cosa que representa un
increment important de la pressió fiscal autonòmica a les
nostres illes.

- El Parlament de les Illes Balears constata que
l'estat d'execució de les operacions de capital és inferior al
60%, per tal cosa s'ha de reprovar al Govern de la CAIB la
falta d’eficàcia en l'actuació inversora.

- El Parlament de les Illes Balears constata la seva
preocupació pel fet que el 19% dels expedients de
subvencions tramitats a la Intervenció General que tengueren
objeccions no foren subsanats, i recrimina per tant al Govern
aquest poc respecte a la claredat de les seves actuacions en
matèria de subvencions. Així mateix el Parlament insta el
Govern en el
termini d'un mes a presentar els esmentats expedients.

- El Parlament de les Illes Balears constata que els
ingressos contrets a l'exercici de 1988 foren de
25.561.609.177.ptes. i les obligacions reconegudes de
20.308.208.231.- ptes., i així el saldo d'execució dels
pressuposts despeses-diferència fou de 5.814.722.150.- ptes.
un 22,26% de les previsions de despeses, i insta el Govern a
millorar quantitativament aquesta deficient gestió
pressupostària.

- El Parlament de les Illes Balears constata
l'incompliment de l'obligació legal de l'execució de l'inventari
del patrimoni de la Comunitat Autònoma, i insta el Govern a
presentar- lo al Parlament en un termini de sis mesos.

- La Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts
del Parlament de les Illes Balears fa seu el contingut de
l'informe de la Comissió Tècnica Assessora sobre la
liquidació dels Pressuposts Generals de la CAIB de 1988 i
insta el Govern de la CAIB que subsani les deficiències que
queden exposades a l'informe, i especialment al Capítol de
recomanacions.

- El Parlament de les Illes Balears fa seves les
següents recomanacions de la Comissió Tècnica Assessora de
liquidació de Pressuposts Generals de la CAIB de 1988 i insta
el Govern perquè instrumenti les mesures adients al respecte.

- Es recomana que la informació que contenen els
toms de la liquidació dels pressuposts generals referida a les
modificacions de crèdit es completi amb l'especificació de la
modalitat concreta de les modificacions efectuades, de l'òrgan
que l'aprova i de la data d'aprovació, i també amb la indicació
del nombre del BOCAIB on s'hagin publicat els anuncis

preceptius.

- Es recomana tenir la previsió necessària perquè els
anuncis del BOCAIB relatius als expedients de modificació de
crèdit es publiquin de forma immediata una vegada aprovats i,
en qualsevol cas, sempre abans de la data d'aprovació del
Compte General de l'Administració de la Comunitat Autònoma
per part del Consell de Govern.

- El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern
que hi hagi la deguda correlació entre la informació aprovada
pel Consell de Govern i la que s'inclou en la liquidació dels
pressuposts generals.

- El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern
el total i complet compliment legal en matèria comptable i
financera.

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, en
reunió celebrada dia 30 de setembre del 1992, acordà
d'admetre a tràmit les Propostes de Resolució RGE núm.
3129/92, presentades pel Grup Parlamentari MIXT, en relació
amb l'informe de la Comissió Tècnica Assessora de la
liquidació dels Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1988.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 6 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

B)
D'acord amb l'establert als art. 171 i 172 del

Reglament d'aquest Parlament, el Grup Parlamentari MIXT,
presenta les següents

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

en relació a l'informe de la Comissió Tècnica
Assessora de la liquidació dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1988, examinat
per la Comissió d'Hisenda i Pressupostos en data d'avui:

1.-La Comissió constata pel que respecta a les
modificacions de crèdit, que en l'esmentat informe i pel que
respecta a les que requereixen autorització de la Comissió
d'Economia, Hisenda i Pressuposts del Parlament, que durant
l'exercici 1988 tan sols consta un cas en què s'hagi complert el
requisit assenyalat, havent-se superat el límit del 15 per cent
reglamentat per aquestes operacions, segons es pot observar al
quadre núm. 9 del repetit Informe.

2.- Fer constar igualment que la Comissió ha constatat
que durant l'exercici de 1988 es dotaren. per transferències de
crèdit, trenta partides les quals no figuraven als crèdits inicials
aprovats per la Llei 10/1987, de 29 de desembre, dels PP.GG.
de la CAIB per l'esmentat any, les quals importaren un crèdit
total de més de 183 milions de pessetes i afectaren nou
seccions pressupostàries.
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3.- En relació als romanents de crèdit incorporats, fer
constar el parer de la Comissió Assessora les divergències
produïdes en els corresponents expedients d'incorporació pel
que fa a la introducció d'imports inferiors als seus romanents
incorporables a 31-12-1987. Cal ressenyar que aquesta
situació ja es va donar a l’exercici de 1987, segons consta a
l'informe corresponent.

4.- Finalment i amb allò que pertoca al grau
d'execució pressupostària, assenyalar l'escàs percentatge
aconseguit en els capítols 6è. (inversions reals) i 7è.
(transferències de capital), en el primer capítol d'un 60,61 i en
l'altre d'un 58,97.

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió d 'Hisenda i Pressuposts, en
reunió celebrada dia 30 de setembre del 1992, acordà
d'admetre a tràmit les Propostes de Resolució RGE núm.
3130/92, presentades pel Grup Parlamentari PP-UM, en
relació amb l'informe de la Comissió Tècnica Assessora de
la liquidació dels Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1988.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 6 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

C)
D'acord amb el que preveu l'article 171 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM formula la següent proposta de
resolució:

El Parlament de les Illes Balears aprova l'informe de
la Comissió Tècnica Assessora sobre la liquidació dels
Pressuposts Generals de la CA relatius a l'exercici de 1988 i
assumeix les recomanacions incorporades en aquest, si bé
moltes d'elles ja s'estan executant des de fa temps.

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Portaveu:
José Mª. González Ortea.

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió d 'Hisenda i Pressuposts, en
reunió celebrada dia 30 de setembre del 1992, acordà
d'admetre a tràmit les Propostes de Resolució RGE mim.
3131/92, presentades pel Grup Parlamentari PSM I EEM, en
relació amb l'informe de la Comissió Tècnica Assessora de
la liquidació dels Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1988.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 6 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

D)
Propostes de resolució que presenta el Grup

Parlamentari del PSM i EEM com a conseqüència de l'informe
de la Comissió Tècnica Assessora de la liquidació dels
Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de 1988.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a instruir els expedients de
modificació de crèdit donant compliment a la normativa que els
regula, amb la finalitat d'evitar nies deficiències esmentades a
l'apartat 8.1.1. de l'informe de la Comissió Tècnica Assessora
sobre la liquidació dels Pressuposts Generals de la CAIB de
1988.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a detallar la classificació de la
informació referida als romanents de crèdit de l'exercici,
respecte dels quals s'hagi acordat la incorporació al pressupost
de l'any següent, d'acord amb els supòsits contemplats a
l'article 46.2 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
CAIB, i que figuri de forma clara i independent dins el conjunt
de la documentació que conforma el Compte d'Administració
de la CAIB.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que la incorporació dels romanents de
crèdit de l'exercici anterior es faci atenent a la naturalesa
econòmica de la despesa a efectuar i, en conseqüència, que els
romanents de cada capítol declarats com a incorporables
s'incorporin, si així s'acorda, als mateixos capítols que els
generaren, amb la finalitat d'evitar que es donin les
divergències ressenyares a l'apartat 8.1.2.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a detallar, als estats que presenten les
dades corresponents a la liquidació del pressupost de despeses,
les obligacions reconegudes a cada un dels programes i
subprogrames d'actuació.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que a la liquidació del pressuposts de
despeses figurin de forma independent les dades referides als
projectes d'inversió del Fons de Compensació Interterritorial
corresponents a l'exercici corrent i, si és el cas, als anteriors.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a detallar de forma explícita, a l'acta
d'arqueig de la Tresoreria a 31 de desembre, on estan
dipositades les existències, tant de valors com de metàlAlic.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a aplicar de forma estricta les normes
que regulen l'administració, el control i la justificació dels
pagaments en ferm, dels fons a justificar i dels fons de
maniobra.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a elaborar un inventari amb l'objecte
de controlar el patrimoni i els seus augments o disminucions.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que el control financer i d'eficàcia dels
distints serveis de l'Administració de la Comunitat Autònoma
s'exerceixi pel òrgans corresponents, en compliment de la
normativa jurídica que el regula.



B.O.P.I.B. Núm. 47 - 13 d’octubre del 1992 1733

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a iniciar els treballs encaminats al
canvi del sistema comptable vigent, amb la finalitat d'adoptar
el mètode de la partida doble, mitjançant l'adopció del Pla
General de Comptabilitat Pública.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a incloure, al contingut del
Compte General apartat "Cuenta General de la Deuda
Pública y préstamo MIBOR", totes les operacions a l'any de
retre el compte i incloure un quadre comprensiu d'operacions
de deute públic i préstec.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a incloure, al contingut del
Compte General apartat "Cuenta de las Entidades Autónomas
de carácter administrativo”, Cuenta de la Entidades
Autònomas de carácter comercial industrial financiero y
análogo" i “Cuenta de las Empresas Públicas", els
documents que reflecteixin el resultat de l'exercici
(Liquidació del Pressupost i Comptes Anuals).

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a incloure, al contingut del
Compte General apartat “Compromisos de gastos adquiridos
con carga a ejercicios futuros", a més dels de l'exercici, els
acumulats als exercicis anteriors, amb la finalitat de conèixer
la globalitat dels mateixos.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a promulgar la normativa
específica sobre liquidació i estats financers anuals dels
organismes autònoms.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a realitzar les operacions
comptables de liquidació del pressupost amb la cura
necessària, amb la finalitat d'evitar els desajustos ressenyats
als apartats 8.4 i 8.5.2 de l'Informe de la Comissió Tècnica
Assessora sobre la Liquidació dels Pressuposts Generals de
la CAIB de 1988, els quals afecten a la quantificació del
resultat de l'exercici.

16.- El Parlament de les Illes Balears constata que
les modificacions de crèdit de despesa han suposat un 37,43%
del total del pressuposts, concentrades bàsicament a les
conselleries d'Ordenació del Territori, Agricultura i Pesca,
Sanitat i Seguretat Social, Comerç i Indústria, i Presidència,
cosa que suposa una greu distorsió dels pressuposts aprovats
pel Plenari del Parlament.

A la vegada, la incorporació de romanents dins el
conjunt de modificacions de crèdit ja afecta el 73,16% dels
pressuposts, alterant totalment la seva filosofia.

17.- El Parlament de les Illes Balears lamenta el poc
grau d'execució del pressupost, sols el 74,33%, inferior en 3,7
punts a l'exercici de 1987, i lamenta especialment que aquest
baix grau d'execució afecti els capítols IV "Inversions reals"
i VII "Transferències de Capital".

18.- El Parlament de les Illes Balears valora
negativament que el grau d'execució de les Operacions de
Capital sols sigui el 60,53%, mentre que la despesa destinada
a Operacions Corrents, el grau d'execució fou del 91,12%.

19.- El Parlament de les Illes Balears constata
l'augment de la pressió fiscal en quan l'increment del Capítol II
(Imposts indirectes) representa el 27,14% de les previsions
definitives, significant un increment del 90% sobre l'exercici
anterior.

20.- El Parlament de les Illes Balears rebutja que
l'Administració de la CAlB durant l'any 1988 no realitzàs
inventari de béns, tal com prescriu l'article 93 de la Llei de
finances.

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

II.- 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 6 d'octubre 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 recuperació
de les instalAlacions de la base naval del port de Maó,
formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 3121/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a participació
del Govern de la CAIB en l'empresa Tradición Calzados, SA,
formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3150/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a des de quin
any participa el Govern de la CAIB en l'empresa Tradición
Calzados, SA, formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
3151/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a socis de
l'empresa Tradición Calzados, SA quan el Govern de la CAIB
n'entrà a formar part, formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
3152/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a creditors
illencs de Giovanni afectats per la suspensió de pagaments,
formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3153/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a motiu pel
qual el Govern de la CAIB entrà a formar part de l'empresa
Tradición Calzados, SA, formulada pel Diputat Hble Sr.
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE
núm. 3154/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a balanç de
situació de l'empresa Tradición Calzados, SA a l'any 1990,
formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3155/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a balanç de
situació de l'empresa Tradicions caladors SA a l'any 1991,
formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3156/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a compte de
resultats de l'empresa Tradición Calzados, SA a l'any 1990,
formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3157/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compte de
resultats de l'empresa Tradición Calzados, SA a l'any 1991,
formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3158/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a pressuposts
de l'empresa Tradicions Caladors SA per a l'any 1992,
formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3159/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
subvencions, ajudes o suports que ha obtingut l'empresa
Tradicions Caladors SA durant els anys 1989, 1990, 1991 i
1992, formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3160/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
subvencions, ajudes o suports que han obtingut les empreses
acciones de Tradicions Caladors SA durant els anys 1989,
1990, 1991 i 1992, formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
3161/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a l'actual
participació del Govern de la CAIB a l'empresa Tradicions
Caladors SA, formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
3162/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a si es va fer
càrrec Tradicions Caladors SA de tots els deutes als creditors
illencs de Galvany, formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm
3163/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a situació
dels deutes als creditors de Galvany, formulada pel Diputat
Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm 3164/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a invitació als
empresaris creditors illencs de Galvany a formar part de
l'empresa Tradicions Caladors SA, formulada pel Diputat
Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm. 3165/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a motius pels
quals no van entrar a formar part de l'empresa Tradicions
Caladors SA tots els creditors illencs de Galvany formulada
pel Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3166/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a saldats
deutes de l'empresa Tradicions Caladors SA als creditors de
Galvany, formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3167/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversions
efectuades per Tradicions Caladors SA en el conjunt de
tendes de l'empresa, formulada pel Diputat Hble Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
3168/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a motius per
no deixar entrar a formar part de Tradicions Caladors SA a
tots els creditors de Galvany, formulada pel Diputat Hble Sr.
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm. 3169/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a qualitat
alimentària concessió etiquetes “OC”,  formulada pel Diputat
Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA.  RGE núm. 3175/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mostres
d'orina per tal de detectar substàncies d'engreix irregular,
formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3179/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a qualitat
alimentària-productes emparats amb denominació d'origen,
formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3180/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a situació en
què es troben els escorxadors de Sóller que no han solAlicitat
l'homologació corresponent, formulada pel Diputat Hble Sr.
Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE
núm. 3181/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a si hi ha
alguna ramaderia que aspira a obtenir el títol de “qualitat
controlada”, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3182/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvencions
que ha atorgat la Conselleria d'Agricultura i Pesca als
pescadors per qualitat i frescor dels productes, formulada pel
Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm 3183/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a veterinaris
venedors, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3184/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 7 d'octubre 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.

Recuperació de les instalAlacions de la base naval del
port de Maó

Quines gestions ha fet el President del Govern de les
Illes Balears per tal de recuperar per un ús civil les
instalAlacions de la base naval del port de Maó?

Palma, 28 de setembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 la Comissió d'Economia.
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Participació del Govern de la CAIB en l'empresa
Tradicions caladors SA

Participa o ha participat com a soci el Govern de la
Comunitat Autònoma en l'empresa Tradicions caladors SA

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
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 la Comissió d'Economia.

Des de quin any participa el Govern de la CAIB en
l'empresa Tradicions Caladors SA

Des de quin any participa el Govern de la CAIB en
l'empresa Tradicions Caladors SA?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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 la Comissió d'Economia.

Socis de l'empresa Tradicions Caladors SA quan el
Govern de la CAIB n'entrà a formar part.

Quins eren els socis de l'empresa Tradicions
caladors SA quan el Govern de la CAIB n'entrà a formar part,
i amb quina quantia hi participava?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
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 la Comissió d'Economia.

Creditors illencs de Galvany que es varen veure
afectats per la suspensió de pagaments

Quins eren els creditors illencs de Galvany que es
varen veure afectats per la suspensió de pagaments?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
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 sol'licita resposta
oral davant la Comissió d'Economia.

Motiu pel qual el Govern de la CAIB entrà a formar
part de l'empresa Tradicions Caladors SA

Per quin motiu el Govern de la CAIB entrà a formar
part de l'empresa Tradicions Caladors SA?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
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 la Comissió d'Economia.

Balanç de situació de l'empresa Tradicions Caladors
SA a l'any 1990

Quin fou el balanç de situació de l'empresa Tradicions
Caladors SA a l'any 1990?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
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 la Comissió d'Economia.

Balanç de situació de l'empresa Tradicions Caladors
SA a l'any 1991

Quin fou el balanç de situació de l'empresa Tradicions
Caladors SA a l'any 1991?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
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 la Comissió d'Economia.

Compte de resultats de l'empresa Tradicions
Caladors SA a l'any 1990

Quin fou el compte de resultats de l'empresa
Tradicions Caladors SA a l'any 1990?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
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 la Comissió d'Economia.

Compte de resultats de l'empresa Tradicions
Caladors SA a l'any 1991

Quin fou el compte de resultats de l'empresa
Tradicions Caladors SA a l'any 1991?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
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 la Comissió d'Economia.

Pressuposts de l'empresa Tradicions Caladors SA per
a l'any 1992

Quins són els pressuposts de l'empresa Tradicions
Caladors SA a l'any 1992?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
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 sol' licita resposta
oral davant la Comissió d'Economia.

Subvencions, ajudes o suports ha obtingut l'empresa
Tradicions Caladors SA durant els anys 1989, 1990, 1991 i
1992

Quantes i quines subvencions, ajudes o suports ha
obtingut l'empresa Tradicions Caladors SA (explicant-ne la
seva motivació) del Govern de la Comunitat Autònoma o
d'alguna altra empresa pública, estatal o autonòmica, durant els
anys 1989, 1990, 1991 i 1992?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
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 gual solAlicita resposta
oral davant la Comissió d'Economia.

Subvencions, ajudes o suports han obtingut les
empreses acciones de Tradicions Caladors SA durant els anys
1989,1990,1991 i 1992

Quantes i quines subvencions, ajudes o suports han
obtingut les empreses que són accionistes de Tradicions
Caladors SA per part del Govern de la Comunitat Autònoma
durant els anys 1989, 1990, 1991 i 1992?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
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 la Comissió d'Economia.

Actual participació del Govern de la CAIB a l'empresa
Tradicions Caladors SA

Quina és l'actual participació del Govern de la
Comunitat Autònoma en l'empresa Tradicions Caladors SA?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.



B.O.P.I.B. Núm. 47 - 13 d’octubre del 1992 1737

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
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 la Comissió d'Economia.

Es va fer càrrec Tradici6n Calzados SA de tots els
deutes als creditors illencs de Galvany

Es va fer càrrec Tradicions Caladors SA de tots els
deutes als creditors illencs de Galvany?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
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 la Comissió d'Economia.

Situació dels deutes als creditors de Galvany

En quina situació es troben els deutes als creditors
de Galvany en el dia d'avui?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
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 la Comissió d'Economia.

Invitació als empresaris creditors illencs de Galvany
a formar part de l'empresa Tradicions Caladors SA

Es va convidar a entrar a formar part de l'empresa
Tradicions Caladors SA a tots els empresaris creditors illencs
de Galvany?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
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 la Comissió d'Economia.

Motius pels quals no varen entrar a formar part de
l'empresa Tradicions Caladors SA tots els creditors illencs de
Galvany

Per quins motius no varen entrar a formar part de
l'empresa Tradicions Caladors SA tots els creditors illencs de
Galvany?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
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 la Comissió d'Economia.

Saldats deutes de l'empresa Tradicions Caladors SA
als creditors de Galvany

Quan pensa el Govern de la Comunitat Autònoma que
estaran saldats els deutes de l'empresa Tradicions Caladors SA
als creditors de Galvany?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
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 la Comissió d'Economia.

Inversions efectua Tradicions Caladors SA en el
conjunt de les tendes de l'empresa

Quantes i quines inversions efectua Tradicions
Caladors SA en el conjunt de tendes de l'empresa?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
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 la Comissió d'Economia.

Motius no deixar entrar formar part de Tradicions
Caladors SA a tots els creditors de Galvany

Per quins motius no es deixa entrar a formar part de
Tradicions Caladors SA a tots els creditors de Galvany?

Palma, 25 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
Albert Moragues i Gomila, 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 la Comissió d'Economia.

Qualitat alimentària concessió etiquetes "OC"

Quins productes aero-alimentaris han solAlicitat la
concessió de l'etiqueta "OC" d'ençà que existeix aquesta
etiqueta?

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
Albert Moragues i Gomila, 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 la Comissió d'Assumptes Socials.

Sobre mostres d'orina pel' tal de detectar substàncies
d'engreix irregular

Quantes mostres periòdiques d'orina s'han pres en
explotacions i escorxadors per tal de detectar substàncies
d'engreix irregular i quins han estat els resultats de les
mateixes (amb expressió insularitzada).

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
Albert Moragues i Gomila, 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 oral davant la Comissió d'Economia.

Qualitat alimentària-productes emparats amb
denominació d'origen

Hi ha alguna solAlicitud en tramitació per tal
d'aconseguir la denominació d'origen per algun producte
aero-alimentari de les nostres illes?

Ha emprès la Conselleria d'Agricultura i Pesca
alguna actuació que possibiliti un major i més rigorós control
de qualitat dels productes emparats amb denominació
d'origen? amb quin resultat?

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
Albert Moragues i Gomila, 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 la Comissió d'Economia.

Situació en què es troben els escorxadors de Sóller i
altres que no han solAlicitat l'homologació corresponent

En quina situació es troben els escorxadors de Sóller,
Muro, Sineu i Alaró que no han solAlicitat l'homologació
corresponent?

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
Albert Moragues i Gomila, 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 oral davant la Comissió d'Economia.

Hi ha alguna ramaderia que aspira a obtenir el títol de
“qualitat controlada”?

- Hi ha alguna ramaderia que aspira a obtenir el títol
de "qualitat controlada” per a la carn procedent de les seves
explotacions?

En cas afirmatiu, quantes i quines?

En cas negatiu, a què atribueix la Conselleria
d'Agricultura i Pesca la manca de solAlicituds?

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
Albert Moragues i Gomila, 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 la Comissió d'Economia.

Subvencions que ha atorgat la Conselleria
d'Agricultura i Pesca als pescadors per qualitat i frescor dels
productes

Quantes subvencions, amb expressió insularitzada dels
seus imports, ha atorgat la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
per tal que els pescadors puguin evidenciar davant del
consumidor una qualitat inicial i una frescor dels seus
productes?

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
Albert Moragues i Gomila, 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 la Comissió d'Economia.

Veterinaris venedors

- S'han contractat els veterinaris venedors per part de
l'associació de productors de carn de boví, que estaven
prevists?

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

III.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 6 d'octubre del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 3140/92, presentat pel Diputat Hble. Sr.
Joan Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant
el qual solAlicita que la pregunta RGE núm. 2358/92 (BOPIB
núm. 37 de 12 de juny del 1992) sigui inclosa a l'Ordre del
Dia de la primera sessió de la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, on rebrà el tractament de pregunta amb solAlicitud
de resposta oral

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

X)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 6 d'octubre del 1992, admeté a tràmit
els escrits RGE núm. 3141/92, 3142/92, 3143/92, 3144/92, i
3145/92 presentats pel Diputat Hble. Sr. Joan Ferrà, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant els quals
solAlicita que les preguntes RGE núm. 2427/92, 2428/92,
2429/92, 2430/92 i 2431/92 (BOPIB núm. 38 de 26 de juny
del 1992) siguin incloses a l'Ordre del Dia de la primera
sessió de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, on
rebran el tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta
oral

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre 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 6 d'octubre del 1992, admeté a tràmit els escrits
RGE núm. 3146/92, i 3147/92 presentats pel Diputat Hble. Sr.
Francesc Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant els quals solAlicita que les preguntes RGE núm.
2529/92, i 2530/92, (BOPIB núm. 40 de 6 d'agost del 1992)
siguin incloses a l'Ordre del Dia de la primera sessió de la
Comissió d 'Hisenda i Pressuposts, on rebran el tractament de
preguntes amb solAlicitud de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 6 d'octubre del 1992, admeté a tràmit els escrits
RGE núm. 3148/92, i 3149/92 presentats pel Diputat Hble. Sr.
Francesc Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant els quals solAlicita que les preguntes RGE núm.
2531/92, i 2532/92, (BOPIB núm. 40 de 6 d'agost del 1992)
siguin incloses a l'Ordre del Dia de la primera sessió de la
Comissió d'Economia, on rebran el tractament de preguntes
amb solAlicitud de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre 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 6 d'octubre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 3172/92, presentat pel Diputat Hble. Sr. Vicent Tur,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual
solAlicita que la pregunta RGE núm. 1721/92 (BOPIB núm. 30
de 5 de maig del 1992) sigui inclosa a l'Ordre del Dia de la
primera sessió de la Comissió d'Ordenació Territorial, on
rebrà el tractament de pregunta amb solAlicitud de resposta
oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre 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 6 d'octubre del 1992, es donà per assabentada
de l’escrit RGE núm. 3134/92, presentat pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, mitjançant el qual es comunica la
substitució del Sr. Joan F. López i Casasnovas  pel Sr. Joan
Bosco X. Gomila i Barber a diverses comissions.

El que es publica per a coneixement general.
Palma a 7 d'octubre del 1992,
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

G)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 6 d'octubre del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm 3139, presentat pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita compareixença
de l'Hble Sr. Conseller d'Economia i Hisenda davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts per tal d'explicar la
situació financera, de Tresoreria, d'avals, de crèdits, de la
Comunitat Autònoma durant
l'any 1992.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 6 d'octubre del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm 3171/92, presentat pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita compareixença
de l'Hble Sr. Conseller de Comerç i Indústria davant la
Comissió d'Economia per tal de celebrar sessió informativa
sobre la problemàtica de la indústria moda Adlib a Eivissa.

El que es publica per a coneixement general.
Palma a 7 d'octubre del 1992,
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 6 d'octubre del 1992, es donà per
assabentada de la finalització dels treballs de la Comissió No
Permanent de Seguiment del Paquet Normatiu de la
Reordenació del Sector Lacti, Sr. Joaquim Ribas de Reyna,
adjunta el programa elaborat per la Ponència constituïda en
el si de la Comissió de referència mitjançant escrit RGE núm
3138/92.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre del 1992,
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- MOCIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 6 d'octubre del 1992,
conformement a l'article 153,2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 3202/92, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 2498/92.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 7 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears,

A)
Ampliació xarxa hospitalària de Mallorca

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a:

1.- Interessar del Ministeri de Sanitat i Consum que
els treballs de l'Hospital de Manacor finalitzin en els terminis
prevists, atès el dèficit hospitalari que pateix la comarca.

2.- Donar suport a la construcció de l'Hospital d'Inca
a càrrec de la iniciativa privada i gestionat mitjançant concert
amb el Ministeri de Sanitat i Consum.

3.- Comunicar al Ministeri de Sanitat i Consum el
caràcter urgent de la construcció del segon hospital de Palma
i interessar que el projecte d'aquest centre hospitalari sia
consignat als pressuposts generals de l'Estat.

4.- Integrar dins el sistema hospitalari previst en el Pla
Director d'ordenació sanitària de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears l'Hospital Joan March i l'Hospital General de
Mallorca, en el marc de la Llei del Servei Balear de Salut.

5.- Impulsar la normativa pertinent per tal que els
consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, d'acord amb les disposicions de l'article 39,26 de
l'Estatut d'Autonomia, assumeixin dins el seu àmbit territorial
la funció executiva i la gestió de la coordinació hospitalària, la
de la Seguretat Social inclosa.

Palma, 2 d'octubre del 1992,
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 6 d'octubre del 1992,
conformement a l'article 153,2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm 3203/92, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm, 2069/92.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma a 7 d'octubre del 1992,
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears,

B)

L'overbooking

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- La Conselleria de Turisme es constituirà en
defensora dels clients turístics per tal de donar una major
estabilitat a la indústria turística.

2.- La Conselleria de Turisme convocarà una
conferència amb tots els representants d'allotjaments turístics
i de l'Associació de Tour Operadors, per tal d'estudiar i tractar
sobre
els següents temes:

a) Normalització de contractes entre tour operadors
i hotelers.

B) Contemplar el release.

c) Equilibri i relació entre contractació de quotes
d'hivern i estiu i transport aeri.

d) Lluita contra l'estacionalitat i l'overbooking.

Palma, 1 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 6 d'octubre 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 subvencions
a distintes entitats, formulada pel Diputat Hble Sr. Pere
Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
3122/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa al pressupost
de l'"Embajada Cultural Balear", formulada pel Diputat Hble
Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm.
3123/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
contractada en matèria de carreteres a l'illa d'Eivissa per
1992, formulada pel Diputat Hble Sr. Vicent Tur del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3173/2.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a resultat del
Pla d'habitatge per illes, formulada pel Diputat Hble Sr.
Vicent Tur el Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
3174/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a quantes
actuacions s'han efectuat dins el programa d'assistència
tècnica, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3176/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions
duites a terme dins el programa d'assistència tècnica,

formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3177/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a electrificació
i camins rurals, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert
Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3178/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a cost del tram
de l'autovia Marratxí-Consell, formulada pel Diputat Hble Sr.
Francesc Antich del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3185/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a si s 'ha
realitzat el curs sobre horticultura i ramaderia previst al
programa 5-X Foner, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert
Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
3186/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a cursos de
formació professional d'acord amb el programa operatiu 5-X
Foner, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3187/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 7 d'octubre 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 escrita.

Subvencions a distintes entitats

Quines subvencions s'han concedit durant els darrers
cinc anys a les següents entitats

-Acadèmia d'Estudis Històrichs Baléàrichs
-Acadèmia de sa lléngo Baléà
-Agrupación Hispana de Escritores
-Associació Cultural Mossèn Alcover?

Palma, 29 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
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.

Pressupost de l'Embajada Cultural Balear

Quin ha estat el pressupost detallat de la presència de
l'Embajada Cultural Balear a l'Expo de Sevilla?

Quines persones varen ser convidades a participar-hi?

Quines hi varen participar?

Quines dietes es varen pagar?
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Palma, 29 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
Vicent Tur i Torres, 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
per escrit.

Inversió contractada en matèria de carreteres a l'illa
d'Eivissa per 1992

Quina és la inversió contractada en matèria de
carreteres a l'illa d'Eivissa pel 1992 i en quin concepte?

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Vicent Tur i Torres, 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 sol'licita resposta
per escrit.

Resultat del Pla d'habitatge per illes

Quin ha estat el resultat del Pla d'habitatge per illes,
especificant-ne les quotes reservades per cada illa i el resultat
de les solAlicituds dins els terminis prevists, així com el
nombre de solAlicituds qualificades fins el dia d'avui?

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
Albert Moragues i Gomila, 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
per escrit.

Quantes actuacions s'han efectuat dins el programa
d'assistència tècnica

Quantes actuacions (detallant-les unitàriament) s'han
efectuat dins el programa d'assistència tècnica per a la millora
del sector productiu de la patata primerenca?

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
Albert Moragues i Gomila, 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
per escrit.

Actuacions duites a terme dins el programa
d'assistència tècnica

Quantes actuacions (detallant-ne cadascuna d'elles)
s'han duit a terme dins el programa d'assistència tècnica que
amb una partida de 61.999.981 ptes. existeix als pressuposts de
l'empresa pública Sevilla SA?

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
Albert Moragues i Gomila, 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.

Electrificació i camins rurals

En quin estat d'execució es troben els següents
projectes:

- Camí rural es Caragols, Ciutadella
- Camí rural ses Mongetes, Ciutadella
- Electrificació zona rural Vall des pontarró, Alaior
- Electrificació zona rural sa Mitjania, Ciutadella
- Camí rural Atzar, Santa Eulàlia des Riu
- Camí rural des Fils, Santa Eulàlia des Riu
- Camí rural Nilestons, Santa Eulàlia des Riu
- Camí rural Can Pep Mayans, Santa Eulàlia des Riu
- Camí rural s'Eubargueta, Sant Joan de Labritja
- Camí rural Vall de la Mola, Formentera
- Camí rural Can Parra, Formentera?

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
Francesc Antich i Oliver, 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.

Cost del tram de l'autovia Marratxí-Consell

1.- Quin va ser el pressupost que va sortir a licitació,
per quin preu es va adjudicar, i quin ha estat el cost final del
tram de l'autovia Marratxí-Consell?

2.- D'existir projectes addicionals, quina ha estat la
causa, el cost, i la data d'aprovació de cada un d'ells?
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3.- Quin ha estat el cost final de la senyalització de
l'esmentada autovia?

Palma, 1 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
Albert Moragues i Gomila, 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
per escrit.

S'ha realitzat el curs sobre horticultura i ramaderia
previst al programa 5AB Foner

- S'ha realitzat el curs sobre horticultura i ramaderia
previst al programa 5-B Foner? En cas afirmatiu, amb quins
resultats?

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
Albert Moragues i Gomila, 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 sol'licita resposta
per escrit.

Cursos de formació professional d'acord amb el
programa operatiu 5-X Foner

- Quins cursos de formació professional, amb
expressió del seu cost, de l'associació o entitat colAlaboradora,
i del nombre d'alumnes han tingut lloc, d'acord amb el
programa operatiu 5-X Foner?

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

III.- 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 6 d'octubre 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 la presència
de l'"Embajada Cultural Balear" a l'Expo, formulada pel
Diputat Hble Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm. 3133/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la
ilAluminació de la rotonda de l'entrada d'es Mercadal
formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila, del Grup
Parlamentari PSM I ELM. RGE núm. 3206/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a l'obertura
d'una oficina a BrusselAles, formulada pel Diputat Hble Sr.
Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM I ELM. RGE núm.
3207/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 7 d'octubre 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 sotasignat presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Presència de l’Emanada Cultural Balear a l'Expio

Quins són, segons el President de les Illes Balears,
"los valores mas Rellevants de nostra cultural” dignes d'Esper
presents a l'Exposició Universal mitjançant l'Emanada Cultural
Balear.

Palma, 29 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignat presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

IlAluminació de la rotonda de l'entrada d'es Mercadal

Quan pensa la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori que es podrà enllumenar la rotonda
recentment construïda a l'entrada d'es Mercadal, a l'illa de
Menorca?

Palma, 2 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignat presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Obertura d)una oficina a BrusselAles

Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les
Illes Balears per tal de donar compliment a la resolució
aprovada pel Parlament dia 20 de novembre del 1991, d'obrir
una oficina a BrusselAles?
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Palma, 2 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 6 d'octubre 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. 3201192,
relativa a la caducitat en les declaracions d'interès social
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 7 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
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:

La caducitat en les declaracions d'interès social

El Decret 75/1989, de  juliol, sobre criteris de la
Comissió Provincial d'Urbanisme per autorització d'edificis,
instalAlacions i usos d'utilitat pública o interès social en sòl
urbanitzable no programat sense programa d'actuació
urbanística, o en sòl no urbanitzable, assenyala a la seva
disposició transitòria única, que els expedients iniciats
prèviament a l'entrada en vigor d'aquest Decret, es resoldran
d'acord amb la normativa vigent fins el moment.

Aquesta disposició és utilitzada per justificar la
negativa a iniciar cap tipus d'expedient de caducitat, per no
aplicar als expedients iniciats prèviament a l'entrada en vigor
d'aquest Decret, l'article 4 del mateix, on assenyala que una
volta declarat l'interès social per les comissions insulars
d'urbanisme i transcorreguts sis mesos sense solAlicitar a
l'ajuntament competent l'oportuna llicència, s'acordarà la
caducitat de l'autorització de l'oportú expedient contradictori
amb audiència de l'interessat.

El vigent text refús de la Llei sobre el Règim del Sòl
i Ordenació Urbana, consolida la filosofia i principi de la
caducitat de la llicència amb efecte de garantia múltiple.
Garantia per l'interès públic, assegurant per una banda que
transcorregut un termini es podran reconsiderar les
circumstàncies i adoptar-se una nova decisió sense cap
entrebanc, i per altra, es redueix considerablement el risc i la
transcendència de les declaracions d'interès social o utilitat
pública que no vagin seguides d'inversions efectives i
immediates.

La caducitat de determinats expedients suposa
important greuge comparatiu i privilegi d'uns respecte d'altres,
l'abans i el després del Decret, i suposa a més una manca de
garantia per l'interès públic.

Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent Proposició no de Llei:

"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma que modifiqui el Decret 75/89, de
6 de juliol, en el sentit d'anulAlar la disposició transitòria única,
quedant així sense efecte.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que modifiqui el Decret 75/89, de 6 de
juliol, en el sentit que quedi clara l'aplicació de la caducitat,
poder iniciar l'expedient de caducitat una volta declarat l'interès
social i transcorreguts 6 mesos sense solAlicitar a l'ajuntament
competent l'oportuna llicència a totes les declaracions, sigui
quina sigui la data d'inici de l'expedient,"

Palma, 1 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Mauritanes.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 6 d'octubre 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 ELM, RGE núm. 3208/92, relativa a
congelació de les percepcions econòmiques, 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 7 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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 del PSM i ELM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Congelació de les percepcions econòmiques

La preocupant situació de l'economia a tot l'Estat
espanyol i també a les Illes Balears, exigeix actituds molt més
austeres a les institucions, especialment després d'uns anys
caracteritzats per una certa tendència a promoure despeses
supèrflues.

El fet que la previsió de creixement d el'economia situï
aquest en un 1 % per l'any 1993, i les expectatives de perdre
175.000 nous llocs de feina a tot l'Estat per l'any que ve, amb
un percentatge d'atur que pot arribar al 19% de la població
activa, s'hauria de traduir en un canvi d'actitud des de les
institucions en favor de polítiques que impliquin una major
austeritat en la despesa pública.
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Conseqüents amb aquests plantejaments, les
comunitats autònomes de València, Madrid, Galícia, Aragó
i Andalusia han decidit congelar els sous dels seus presidents,
consellers i alts càrrecs per a l'exercici pressupostari del 1993.

El gest que aquesta congelació implica, s'hauria de
complementar amb altres, tendents a reduir la despesa corrent
i les actuacions que pel seu caràcter superflu siguin
prescindibles.

És per això que el Grup Parlamentari del PSM I
ELM presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma que per l'exercici pressupostari de
1993 i com a conseqüència al Projecte de Pressuposts per a
1993, congeli les percepcions econòmiques del membres del
Govern i els alts càrrecs, així coma reduir les partides
destinades a la despesa corrent, eliminant les despeses
sumptuàries.

2.- Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
manifesta la voluntat de congelar les percepcions del
parlamentaris i els seus grups.

Palma, 2 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

V.-INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 6 d'octubre del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm 3140/92, presentat pel Diputat Hble. Sr.
Joan Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant
el qual solAlicita que la pregunta RGE núm. 2358/92 (BOPIB
núm 37 de 12 de juny del 1992) sigui inclosa a l'Ordre del
Dia de la primera sessió de la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, on rebrà el tractament de pregunta amb solAlicitud
de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre 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 6 d'octubre del 1992, admeté a tràmit
els escrits RGE núm. 3141/92, 3142/92, 3143/92, 3144/92, i
3145/92 presentats pel Diputat Hble. Sr. Joan Ferrà, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant els quals
solAlicita que les preguntes RGE núm. 2427/92, 2428/92,
2429/92, 2430/92 i 2431/92 (BOPIB núm 38 de 26 de juny del
1992) siguin incloses a l'Ordre del Dia de la primera sessió
de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, on rebran el
tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre 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 6 d'octubre del 1992, admeté a tràmit els escrits
RGE núm. 3146/92, i 3147/92 presentats pel Diputat Hble. Sr.
Francesc Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant els quals solAlicita que les preguntes RGE núm.
2529/92, i 2530/92, (BOPIB núm 40 de 6 d'agost del 1992)
siguin incloses a l'Ordre del Dia de la primera sessió de la
Comissió d 'Hisenda i Pressuposts, on rebran el tractament de
preguntes amb solAlicitud de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera. 

Ordre de Publicació

D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 6 d'octubre del 1992, admeté a tràmit els escrits
RGE núm. 3148/92, i 3149/92 presentats pel Diputat Hble. Sr.
Francesc Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant els quals solAlicita que les preguntes RGE núm.
2531/92, i 2532/92, (BOPIB núm 40 de 6 d'agost del 1992)
siguin incloses a l'Ordre del Dia de la primera sessió de la
Comissió d'Economia, on rebran el tractament de preguntes
amb solAlicitud de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre 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 6 d'octubre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm 3172/92, presentat pel Diputat Hble. Sr. Vicent Tur,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual
solAlicita que la pregunta RGE núm. 1721/92 (BOPIB núm 30
de 5 de maig del 1992) sigui inclosa a l'Ordre del Dia de la
primera sessió de la Comissió d'Ordenació Territorial on
rebrà el tractament de pregunta amb solAlicitud de resposta
oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre 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 6 d'octubre del 1992, es donà per assabentada
de l'escrit RGE núm 3132/92, presentat pel Grup Parlamentari
PSM I ELM, mitjançant el qual es comunica l'adscripció del
Diputat Hble. Sr. Joan X. Gomila i Barber al Grup
Parlamentari de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre del 1992.

El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 6 d'octubre del 1992, es donà per
assabentada de l'escrit RGE núm 3124192, relatiu a
proclamació definitiva per la Junta Electoral de Zona dels
resultats de les Eleccions a la Junta de Personal del
Parlament de les Illes Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

G)
Havent estat celebrades Eleccions a la Junta de

Personal del Parlament de les Illes Balears, i proclamats
definitivament els resultats per la Junta Electoral de Zona
amb data de dia 25 de setembre del 1992, em pertoca de
comunicar a al Mesa de la Cambra el següent:

-Resultats de la votació:
Vots emesos 50
Vots en blanc   1
Abstencions   1
Coalició UGT-CSIF  27 vots
Candidatura CTP  22 vots

Candidats electes:

- Sr. Joan Carles Mas i Cladera (UGT-CSIF)
- Sr. Gaspar Sabater i Vives (UGT-CSIF)
- Sr. Francisco Jiménez i Bestard (UGT-CSIF)
- Sra. Catalina Fullana i Prohens (CTP)
- Sr. Marcos Pieras i Guasp (CTP)

La qual cosa vos comunic perquè en prengueu
coneixença i perquè se'n derivin els efectes pertinents.

A la seu del Parlament, a 25 de setembre del 1992.
Per la Junta Electoral de Zona,
Jesús G. Martínez i de Dios.
Representant de l'Administració.
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