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

Fq.Con.núm.33/28

16 d’octubre del 1992

III Legislatura

Núm. 48

SUMARI
PLE DEL PARLAMENT
TEXTOS APROVATS
I.- RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a actuacions del MEC contradictòries amb l'ordenament legal de les Illes
Balears. RGE núm. 2084/92.
1752

TEXTOS DEBATUTS
I.- INTERPELALACIONS
A) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a l'overbooking. RGE núm. 2069/92.

1752

II.- RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE
A) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a utilització del castellà a la fira de
Campos. RGE núm. 2213/92.
1752
B) De la Diputada Hble Sra. M. Antònia Vadell, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a control de les condicions en
les concessions de línies de transport públic regular. RGE núm. 2219/92.
1753
C) Del Diputat Hble Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a criteris de selecció per al curs
d'especialistes en turisme. RGE núm. 2342/92.
1753

1750

B.O.P.I.B. Núm. 48 - 16 d’octubre del 1992

TEXTOS REBUTJATS
I.-MOCIONS
A) RGE núm. 2227/92, subsegüent a la Interpel.lació RGE núm. 1713/92, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al
Pla General de carreteres.
1753
B) RGE núm. 2254/92, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 1520/92, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a patrimoni
històric-artístic.
1753
II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències als nuclis de població dispersos de competències reals en
matèria d'administració, gestió i suficiència financera. RGE núm. 2266/92.
1753

INFORMACIÓ
A) Retirada de la Pregunta RGE núm. 2418/92.

1754

COMISSIONS PARLAMENT
TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) Del Diputat Hble Sr. Antoni Gómez, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a conveni
de colAlaboració per a la realització de programes per al desenvolupament de serveis d'atenció a la infància (O a 3 anys). RGE núm.
3284/92.
1754
B) Del Diputat Hble Sr. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a formació
de personal gestor de plantes de residus sòlids i líquids. RGE núm. 3285/92.
1754
C) Del Diputat Hble Sr. Joan Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a l’alga
Caulerpa taxifolia. RGE núm. 3286/92.
1755
D) Del Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
mesures per fomentar les inversions productives. RGE núm. 3287/92.
1755
E) Del Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
mesures de recolzament al turisme rural. RGE núm. 3288/92.
1755
II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Dels grups parlamentaris PSM I EEM, PP-UM, SOCIALISTA i MIXT, relativa a solidaritat amb el poble saharià. RGE
núm. 3233/92.
1755
III.- INFORMACIÓ
A) SolAlicitud de recaptació de presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (escrit RGE núm. 3232/92)
1756
B) Nous components del Grup Parlamentari PP-UM a les comissions.

1756

C) Tractament de pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant Comissió de la Pregunta RGE núm. 2234/92, de la Diputada
Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA (escrit RGE núm. 3218/92).
1756
D) SolAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
(escrit RGE núm. 3278/92)
1756
E) SolAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esport davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports (escrit RGE núm. 3280/92)
1756

B.O.P.I.B. Núm. 48 - 16 d’octubre del 1992

1751

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PROJECTES DE LLEI
A) Projecte de Llei sobre creació del parc d'innovació balear. RGE núm. 3240/92.

1757

II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a activitats
teatrals. RGE núm. 3231/92.
1760
B) Del Diputat Hble Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a foment del
patrimoni històric. RGE núm. 3266/92.
1761
C) Del Diputat Hble Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a Pla d'extensió
de l'educació física. RGE núm. 3267/92.
1761
D) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a suport a
les televisions locals. RGE núm. 3269/92.
1761
E) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a suport a
professionals de l'educació. RGE núm. 3270/92.
1761
F) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a gestió del
handling de l'aeroport. RGE núm. 3271/92.
1761
G) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a retirada
de l'ajuda a les escoles infantils de Menorca. RGE núm. 3272/92.
1761
H) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a abastiment
d'aigua potable. RGE núm. 3273/92.
1761
I) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a lleis que
retallen l'autonomia de les Illes Balears. RGE núm. 3274/92.
1762
J) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a decrets que
retallen l'autonomia de les Illes Balears. RGE núm. 3275/92.
1762
K) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a promoció
de productes de les Illes Balears. RGE núm. 3276/92.
1762
L) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
denominació d'origen del vi. RGE núm. 3277/92.
1762
M) Del Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
subvencions que s'ha atorgat a les associacions criadores de bestiar de les Illes Balears. RGE núm. 3289/92.
1762
N) Del Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
transferències corrents a la Fundació Illes Balears i a l'empresa Joan Taix. RGE núm. 3290/92.
1762
O) De la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a relació de llocs de feina coberts d'acord amb el Decret 39;92 a les illes d'Eivissa i Formentera. RGE núm. 3291/92.
1763
P) Del Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
subvencions que s'han atorgat a les denominacions d'origen de les Illes Balears. RGE núm. 3292/92.
1763
III.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) Del Diputat Hble Sr. Miquel Pascual, del Grup Parlamentari MIXT, dirigida a l'Hble Sr. Conseller de Turisme, relativa
a tramitació del POOT. RGE núm. 3230/92.
1763
B) Del Diputat Hble Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a Pla d'extensió
de l'educació física. RGE núm. 3268/92.
1763

1752

B.O.P.I.B. Núm. 48 - 16 d’octubre del 1992

C) Del Diputat Hble Sr. Joan Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a l'aixecament
de cartes barimètriques. RGE núm. 3281/92.
1764
D) Del Diputat Hble Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca s'adreça en castellà als diputats del Parlament. RGE núm. 3282/92.
1764
E) Del Diputat Hble Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a mal olor que
causen les plantes depuradores. RGE núm. 3283/92.
1764
IV.- INFORMACIÓ
A) Tractament de pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant Comissió de la Pregunta RGE núm. 2234/92, de la Diputada
Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA (escrit RGE núm. 3218/92).
1764
B) No admissió de la Proposició de Llei d'ampliació de la Llei 14/1991, de creació del Parc Nacional Marítimo-Terrestre de
l'arxipèlag de Cabrera (escrit RGE núm. 3209/92). 1764

TEXTOS DEBATUTS

PLE DEL PARLAMENT

I.- INTERPELALACIONS

TEXTOS APROVATS

Ordre de Publicació

I.- RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 29 de setembre del 1992, debaté la InterpelAlació
RGE núm. 2069/92, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a l"'overbooking".

Ordre de Publicació
Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, dispòs la publicació al
BOPIB de la resolució derivada de la Proposició no de Llei
RGE núm 2084/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a actuacions del MEC contradictòries amb
l'ordenament legal de les Illes Balears.
Palma, a 14 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble Sr. Antoni
Pallicer.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Peralta i
Aparicio del G.P. MIXT, Hble Sr. Sampol i Mas del G.P. PSM
I EEM, i Hble Sr. Palau i Torres del G.P. PP-UM.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Cladera i
Pallicer.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 14 d'octubre de 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 29 de
setembre del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició
no de Llei RGE núm. 2084/92, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
"El Parlament de les Illes Balears manifesta el dret
dels ensenyants d'aquesta comunitat autònoma a utilitzar la
llengua pròpia de les Illes Balears, el català, en totes les
situacions administratives, i acorda dirigir-se al MEC amb la
finalitat que n'adopti les mesures oportunes per tal d'evitar
possibles disfuncions o interpretacions imprecises com les
derivades de la O.M. 18.03.92 i Resolució de 30 de març de
1992".
Seu del Parlament, 30 de setembre del 1992.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

II.- RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN
EL PLE
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 29 de setembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 2213/92, BOPIB núm 35 de 22 de maig del 1992,
del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a utilització del castellà a la fira de
Campos.
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Punt 2:
Total vots emesos .............................................. 58
Vots a favor ....................................................... 24
Vots en contra ................................................... 31
Abstencions ......................................................... 3

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 29 de setembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 2219/92, BOPIB núm. 35 de 22 de maig del 1992,
de la Diputada Hble Sra. M. Antònia Vadell del Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a control de les
condicions en les concessions de línies de transport públic
regular.
Fou contestada a 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.
Palma, a 14 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 29 de setembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 2342/92, BOPIB núm 37 de 12 de juny del 1992,
del Diputat Hble Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a criteris de selecció per al curs
d'especialistes en turisme.
Fou contestada a 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.
Palma, a 14 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 29 de setembre del 1992, REBUTJÀ LA MOCIÓ
RGE núm. 2254/92, presentada pel Grup Parlamentari MIXT,
relativa a patrimoni històrico-artístic, publicada en el BOPIB
núm 36 de 4 de juny del 1992.
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor .......................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 30
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 29 de setembre del 1992, REBUTJÀ LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències als nuclis
de població dispersos de competències reals en matèria
d'administració, gestió i suficiència financera, RGE núm.
2266/92, BOPIB núm 36 de 4 de juny del 1992.
La votació obtengué el resultat següent:

TEXTOS REBUTJATS
I.- MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 29 de setembre del 1992, REBUTJÀ LA
MOCIÓ RGE núm. 2227/92, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa al Pla General de
carreteres, publicada en el BOPIB núm 35 de 22 de maig del
1992.
La votació obtengué el resultat següent:
Punt 1:
Total vots emesos ................................................. 58
Vots a favor .......................................................... 27
Vots en contra.....................................................31

Total vots emesos ................................................. 56
Vots a favor .......................................................... 23
Vots en contra ....................................................... 30
Abstencions ........................................................... 3
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en
sessió celebrada dia 29 de setembre del 1992, fou retirada la
Pregunta RGE núm. 2418/92 presentada pel Diputat Hble.
Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a protecció de plantes en perill d'extinció que són
objecte de tràfec comercial, BOPIB núm. 38 de 26 de juny del
1992, per part del seu autor.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

COMISSIONS PARLAMENT
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 14 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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
Antoni Gómez i Arbona, 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'Assumptes Socials.
Conveni de colAlaboració per a la realització de
programes per al desenvolupament de serveis d'atenció a la
infància (0 a 3 anys)
El 20 de desembre del 1991, el Ministeri d'Assumptes
Socials i la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social van signar
un conveni de colAlaboració per a la realització de programes
per al desenvolupament de serveis d'atenció a la infància (0 a
3 anys).
L'esmentat conveni obligava la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i les corporacions locals a aportar la
quantitat de 6.890.000.- com a participació en la finançació
dels programes.
- Quins programes s'han desenvolupat en base a aquest
conveni?
- Quina quantitat ha aportat el Govern de la Comunitat
Autònoma i amb càrrec a quina partida?
- Ha elaborat el Govern de la Comunitat Autònoma
una memòria de les activitats realitzades?
Palma, 2 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Antoni Gómez i Arbona.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a conveni de
colAlaboració per a la realització de programes per al
desenvolupament de serveis d'atenció a la infància (0 a 3
anys), formulada pel Diputat Hble Sr. Antoni Gómez, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3284/92.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a formació de
personal gestor de plantes de residus sòlids i líquids,
formulada pel Diputat Hble Sr. Francesc Triay, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3285/92.

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 oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a l’'alga
Caulerpa taxifolia, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan
Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
3286/92.

Formació de personal gestor de plantes de residus
sòlids i líquids

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures per
fomentar les inversions productives, formulada pel Diputat
Hble Sr. Albert
Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm. 3287/92.

B)

En què consisteix, de forma detallada, l'acció Envireg,
cofinançada pel FSE, relativa a formació de personal per la
gestió de plantes de tractament de residus sòlids i depuració
d'aigües residuals?
Quin és el pressupost total destinat a aquesta acció?

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures de
recalcament al turisme rural, formulada pel Diputat Hble Sr.
Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE
núm. 3288/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 15 d'octubre del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera.

Quin és el desglossament detallat del pressupost
previst?
Quin és el desglossament del pressupost previst per
administracions inversores?
Quina és la distribució per anys i per illes, del
pressupost previst?
Palma, 7 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
C)
Joan Ferrà i Capllonch, 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.
Sobre l'alga Caulerpa taxifolia
- Com creu que ha pogut arribar a aigües de les
Balears l'alga Caulerpa taxifolia?
- Què en pensa del nom d'assassina que vulgarment
s'ha donat a l'esmentada alga? Quin abast pot tenir?

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 14 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 pels grups
parlamentaris PSM I EEM, PP-UM, SOCIALISTA i MIXT,
RGE núm. 3233/92, relativa a solidaritat amb el poble saharià,
amb solAlicitud de tramitació davant comissió.
D'acord amb el que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 15 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

- Creu que pot atacar o perjudicar seriosament la
nostra pesca?
- Té confiança en l'eradicació d'aquesta planta
agressiva?
Palma, 1 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Joan Ferrà i Capllonch.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, els
grups parlamentaris del PSM I EEM, PP-UM, SOCIALISTA
i MIXT presenten la següent proposició no de llei perquè sigui
tramitada davant comissió.
Solidaritat amb el poble saharià

D)
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.
Mesures per fomentar les inversions productives
Com ha concretat la Conselleria d'Agricultura i
Pesca les mesures per fomentar les inversions productives,
especialment en les petites i mitjanes empreses i indústries
artesanals, inclòs el turisme rural?

El procés inacabat de descolonització del Sàhara
Occidental ha duit com a conseqüència l'existència d'una
situació precària per a milers de refugiats que, fugint de
l'ocupació militar dels seus territoris, romanen a campaments
provisionals, pendents que finalment les Nacions Unides
desbloquegin el procés de pau que ha de finalitzar amb la
celebració del referèndum d'autodeterminació, d'acord amb la
Resolució 690 aprovada per l'ONU.
És per tot això que els grups parlamentaris PSM l
EEM, PP-UM, SOCIALISTA i MIXT, presenten la següent,
PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

Palma, 7 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

El Parlament de les Illes Balears acorda:
1.- Expressar la solidaritat amb el poble saharià que
pateix un procés de descolonització inacabat.

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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Mesures de recalcament al turisme rural
Com està aplicant la Conselleria d'Agricultura i
Pesca les mesures de recalcament al desenvolupament del
turisme rural?
Obté algun resultat positiu?
Palma, 7 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

2.- Manifestar la seva preocupació pel bloqueig del
Pla de Pau de les Nacions Unides, així com pel fet que s'hagi
celebrat una consulta electoral (referèndum de modificació
constitucional del regne del Marroc) al territori del Sàhara
Occidental abans de la celebració del referèndum
d'autodeterminació, auspiciat per l'ONU.
3.- Dirigir-se al Govern de l'Estat espanyol, demanant
que s'intensifiquin les actuacions, en el marc de les Nacions
Unides, les institucions europees i de les relacions bilaterals
amb les parts en conflicte, per tal d'impulsar el procés de pau
que ha de concloure amb la realització del referèndum
d’autodeterminació del Sàhara Occidental, previst a la
Resolució 690 del Consell Superior de l'ONU.
Palma, 30 de setembre del 1992.
Els Portaveus.
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Ordre de Publicació

III.- INFORMACIÓ
D)
Ordre de Publicació
A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 14 d'octubre del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm 3232/92 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'Hisenda i Pressuposts recapti la presència de
l'Hble Sr. Conseller d'Economia i Hisenda davant la
Comissió de referència perquè informi sobre la política
inversora del Govern de les Illes Balears en matèria
d'adquisició de patrimoni, i de la previsió d'inversions a les
illes d'Eivissa i Menorca per construir les noves seus dels
consells insulars respectius.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 15 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 14 d'octubre del 1992, es donà per
assabentada de l'escrit RGE núm 3215/92, presentat pel
Grup Parlamentari PP-UM, mitjançant el qual comunica els
nous components d'aquest grup a les comissions
parlamentàries.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 d'octubre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm 3278/92, presentat per 3 diputats-membres de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda
davant la Comissió de referència per tal de celebrar sessió
informativa sobre l'ampliació de capital de la Societat de
Capital Risc i adquisició d'aquesta d'accions de la societat Bon
Sossec SA.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 15 de '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 14 d'octubre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm 3280/92, presentat per 3 diputats-membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació
i Esports davant la Comissió de referència per tal de celebrar
sessió informativa sobre les actuacions dels alts càrrecs de la
Conselleria de Cultura a la Comissió de Patrimoni en relació
a la Fortalesa de Pollença.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 15 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 14 d'octubre del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm 3218/92, presentat per la Diputada Hble
Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant el qual solAlicita que la Pregunta RGE núm
2234/92 (BOPIB núm 36 de 4 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 15 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

I.- PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 14 d'octubre del 1992,
d'acord amb el que disposa l'article 112 del Reglament del
Parlament, s'admet a tràmit el Projecte de Llei sobre creació
del parc d'innovació balear, amb RGE núm 3240/92.
Els Hbles Srs Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa
de la Comissió d'Economia, esmenes al projecte esmentat, el
text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà
dia 3 de novembre, a les 13 hores.
Palma, a 15 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
FRANCESC GILET GlRART, Secretari del Consell
de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
CERTIFICA: Que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda dia 23 d'abril
del 1992, adoptà, entre d'altres, el següent acord:
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17.- PROJECTE DE LLEI DE PARC D’INNOVACIÓ
BALEAR
El Consell de Govern, a proposta conjunta d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori i d'Economia i Hisenda,
adopta l'acord següent:
U. Aprovar el text articulat del Projecte de Llei de
parc d'innovació balear.
DOS. Remetre al Parlament de les Illes Balears
l'esmentat Projecte de Llei per a la tramitació oportuna.
TRES. SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears,
a l'empara del que s'estableix a l'article 85 del seu Reglament,
que el Projecte de Llei esmentat es tramiti pel procediment
d'urgència.
I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se
n'estén aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble.
Sr. President, que firm i segells a Palma, a dia vint-i-vuit
d'abril del mil nou-cents noranta-dos.
El Secretari del Consell de Govern:
Francesc Gilet i Girart.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.
A)
PROJECTE DE LLEI SOBRE CREACIÓ DEL
PARC D'INNOVACIÓ BALEAR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La transició de la societat industrial a la societat
informacional exigeix actuacions que responguin a les noves
circumstàncies, particularment a les transformacions que han
desencadenat la informàtica i les telecomunicacions sobre els
sistemes productius. En l'actualitat, la millora de la qualitat de
vida dels ciutadans i la competitivitat de l'economia
requereixen posar els mitjans que permetin aprofitar les
oportunitats obertes per les noves tecnologies per a crear
ocupació, diversificar les fonts de riquesa, qualificar els
recursos humans i difondre el desenvolupament econòmic.
Es considera que per a les Illes Balears la millor
perspectiva de futur, a més del turisme de qualitat, pot
proporcionar la generació i atracció d'empreses d'alt valor
afegit i de professionals altament qualificats que duguin a
terme les seves activitats des de Balears amb vistes al mercat
únic europeu.
Perquè aquestes empreses i professionals puguin
instalAlar-se a Balears és necessari: promocionar la
investigació i el desenvolupament; vincular l'activitat
universitària amb l'econòmica; i oferir sòl adequat, competitiu
i preparat per a ser ràpidament ocupat, amb capacitat de ser
el nucli inicial de generació i difusió de la innovació.
Com a instrument de desenvolupament econòmic en
el món de les noves tecnologies s'estableixen els denominats
parcs d'innovació balear, en línia amb la política seguida per
les regions més dinàmiques dels països més desenvolupats de
creació de parcs tecnològics.
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Es tracta d'emprendre el camí que altres zones
turístiques del Mediterrani han estat capaces de recórrer amb
èxit, particularment a Niça i a la Costa Blava a través del Parc
Tecnològic de Sophia Antipolis i de la denominada ruta de les
altes tecnologies.
Els parcs tecnològics constitueixen en l'actualitat el
principal instrument de desenvolupament econòmic i regional
de les nacions més desenvolupades.
En el món hi ha més de tres-cents parcs tecnològics en
funcionament, concentrats en la immensa majoria als Estats
Units, al Japó i a Europa occidental.
Al Japó es desenvolupen a través d'una estratègia
estatal amb la colAlaboració de les corporacions locals. A les
altres nacions es desenvolupen fonamentalment a iniciativa dels
governs regionals.
Els parcs d'innovació balear han d'oferir sòl industrial,
de serveis, residencial, recreacional i comercial en un medi
urbanitzat d'alta qualitat, l'objecte dels quals és de crear un
entorn adequat per a promoure la innovació tecnològica a totes
les Illes Balears, afavorir la implantació de professionals
qualificats i potenciar la creació i atracció d'empreses d'alt
valor
afegit.
La realització dels parcs d'innovació balear és una
actuació que s'ha d'inserir en l'Estratègia de Desenvolupament
i Innovació Tecnològica, que pretén convertir Balears en un
megaparc telemàtic.
En la present Llei es determina com a instrument
urbanístic que s'ha de tramitar per a la implantació dels parcs
d'innovació balear la figura de les Normes subsidiàries i
complementàries de planejament.
L'elecció d'aquesta figura de planejament es justifica
plenament, si es té en compte que, a l'inici del procés de
selecció dels terrenys, no resulta possible conèixer la ubicació
definitiva del parc, per la qual cosa s'haurà de tenir present que
del resultat d'aquesta selecció aquest podrà situar-se a
municipis que tenguin Pla general d'ordenació urbana, a
municipis que comptin amb Normes subsidiàries tipus a) o
tipus b) o, simplement, amb una Delimitació de sòl urbà.
Davant aquesta gamma de possibilitats, s'ha considerat
que les Normes subsidiàries i complementàries de planejament
són plenament aptes per a la finalitat que es pretén, ja que, a
més del fet que, a través d'aquestes, és perfectament lícit
classificar el sòl, reconvertint el no urbanitzable en
urbanitzable, ho poden fer complementàriament en el supòsit
que el municipi o municipis afectat/s tengués/essin Pla general
o Normes subsidiàries tipus b), o bé directament si només
comptaven amb Normes subsidiàries tipus a) o una Delimitació
de sòl urbà. D'altra banda, en el text de la present Llei es
mantenen totes les garanties de participació pública de tots els
ciutadans, les associacions i les corporacions locals
interessades, tant en el tràmit d'avanç com en el de la proposta
definitiva de les Normes subsidiàries i complementàries de
planejament.
Abans de la redacció de l'avanç es disposa l'obertura
d'un concurs d'oferta de terrenys que hauran de complir les
condicions objectives previstes a l'Annex d'aquesta Llei i no
es descuida tampoc la possibilitat que el Govern pugui
exercitar altres opcions de compra i, fins i tot, acudir al sistema
de l'expropiació forçosa, si n'era el cas, tot això amb el fi
d'exposar dins l'avanç un ventall de possibilitats on radicar els
parcs d'innovació balear, possibilitats que fins i tot podran ser
ampliades a la vista dels suggeriments i alternatives que es
presentin durant el període d'informació pública i audiència a
les corporacions locals i al consells insulars.

1758

B.O.P.I.B. Núm. 48 - 16 d’octubre del 1992

S'ha d'assenyalar, finalment, que, per a aquest
supòsit concret la formulació, tramitació i aprovació
definitiva de les Normes subsidiàries i complementàries de
planejament corresponen al Govern balear, naturalment amb
la prèvia informació pública i l'audiència a les corporacions
afectades, i això té una explicació fàcil, si es té en compte que
els parcs d'innovació balear no es creen solament al servei
d'un municipi, comarca o illa, sinó per promoure, com ja s'ha
dit abans, la innovació i la difusió tecnològiques a totes les
Illes Balears, per la qual cosa, davant aquesta repercussió
interinsular, l'únic òrgan capacitat per aprovar-les ha de ser el
que té jurisdicció sobre tot el territori de la Comunitat
Autònoma.
TÍTOL I
CAPÍTOL PRIMER.- Objectiu i definició

5. Les determinacions generals de l'actuació, que
s'assenyalen a l'annex, constituiran el marc de referència
obligat de les determinacions de les Normes subsidiàries i
complementàries referents a característiques globals de
l'ordenació, sense perjudici dels ajusts que es derivin del grau
superior de definició que contemplin les Normes i també de
l'ajust d'aquestes a la realitat concreta dels terrenys en què se'n
proposi la ubicació.
CAPÍTOL TERCER.- Selecció de terrenys
ARTICLE 4.1. A efectes de donar compliment a la determinació
continguda a l'annex relativa a minoració del cost d'execució
del projecte, es considera prioritari facilitar al màxim el tràmit
d'obtenció dels terrenys en que s'hagi d'ubicar l'actuació, i
també reduir-ne tant com sigui possible el cost d'adquisició.

ARTICLE 1.És objectiu de la present Llei instrumentar els
mitjans necessaris per a crear els denominats parcs
d'innovació tecnològica balear i regular amb aquest fi
determinats aspectes relatius a la planificació, l'execució i el
finançament d'aquests.
ARTICLE 2.Als efectes d'aquesta Llei s'entén per parcs
d'innovació balear l'actuació territorial amb àmbit d'influència
interinsular, amb la finalitat de crear i oferir, en un conjunt
unitari, sòl industrial, de serveis, residencial, recreacional i
comercial en un medi urbanitzat d'alta qualitat, que
constitueixi un marc adequat per a l'establiment de persones
i la implantació d'activitats vinculades al desenvolupament de
tecnologies avançades i la qualificació dels recursos humans.
CAPÍTOL SEGON.- Planejament
ARTICLE 3.1. La planificació urbanística del parc es realitzarà
mitjançant unes Normes subsidiàries i complementàries del
planejament, la formulació, tramitació i aprovació definitiva
de les quals correspondran al Govern de la Comunitat
Autònoma.
2. Aquestes Normes definiran la ubicació i les
característiques fonamentals de l'actuació pretesa, tot
classificant com a sòl urbanitzable els terrenys en què s'hagi
d'ubicar i definint-ne les característiques fonament als amb la
precisió suficient, que en permeti el desenvolupament
posterior mitjançant la formulació i l'execució, mitjançant el
sistema que les Normes determinen, d'un Pla parcial.
3. La formulació i l'execució d'aquest Pla parcial
correspondran al Govern de la CAIB. L'obtenció dels terrenys
podrà dur-se a terme, a la vista del resultat del tràmit d'oferta
de
terrenys a què es fa referència a l'article 4 d'aquesta Llei i de
la ubicació definitiva que el planejament proposi, bé per
contractació directa, bé per expropiació forçosa en els termes
que contempla la Llei 9/1990, de reforma del règim urbanístic
i valoracions del sòl.
4. A efectes d'assenyalament de l'emplaçament de la
ubicació, seran condicionants els requisits que s’assenyalen
a l'annex d'aquesta Llei.

2. A aquest efecte, una vegada aprovada aquesta Llei
i abans de la redacció de les normes subsidiàries, es convocarà
un concurs públic d'oferta de terrenys, durant el qual, els
propietaris de terrenys que, complint tots els requisits establerts
a l'annex i, en desplegament d'aquest, en el plec que regeixi el
concurs, estiguin interessats a alienar-los, presentaran les seves
ofertes al Govern amb el fi que les tengui en compte a l'hora de
determinar els emplaçaments alternatius de l'actuació.
3. El plec de condicions del concurs haurà d'incloure
l'obligació per part dels concursants de mantenir la seva oferta,
incloent-hi les condicions econòmiques, durant el termini d'un
any a partir de la data d'oferiment.
ARTICLE 5.1. A la vista del resultat del concurs, que serà avaluat
com a un requisit més a l'hora de la definició d'alternatives, i de
l'anàlisi detallada dels requisits continguts a l'annex d'aquesta
Llei, el Govern proposarà, a l'avanç a què es fa referència a
l'article següent, les ubicacions alternatives de l'actuació.
2. L'obtenció del sòl en el qualles Normes subsidiàries
i complementàries, a la fase de proposta definitiva, proposin la
ubicació de l'actuació, podrà realitzar-se, en el cas de no
coincidir amb algun dels terrenys oferts, mitjançant
contractació directa amb el propietari o propietaris afectats o,
si n'era el cas, mitjançant la incoació de l'expedient oportú
d'expropiació forçosa a l'empara del que disposa la Llei 8/1990
sobre reforma del règim urbanístic i valoracions del sòl,
mitjançant declaració expressa del Govern quant a la
qualificació de la finca o finques en qüestió, com a patrimoni
públic de sòl.
CAPÍTOL QUART.- Tramitació
ARTICLE 6.1. La tramitació del projecte inclourà les fases d'avanç
i proposta definitiva de planejament.
2. La fase d'avanç del planejament contemplarà
obligatòriament les diferents alternatives d'ubicació que es
proposin, i també l'ajust genèric de les determinacions
d'ordenació del projecte a les diferents alternatives
d'emplaçament contemplades.
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3. U na vegada redactat aquest, el Govern el
sotmetrà a un període d'IP durant el termini d'un mes amb el
fi que, durant aquest, puguin formular-se suggeriments i, si
n'era el cas, altres alternatives de planejament per
corporacions, associacions i particulars.
4. A l'obertura del període d'IP i pel mateix termini,
l'avanç se sotmetrà a informe de les corporacions locals en el
territori de les quals s'ubiquin les diferents alternatives
d'emplaçament contemplades, i també dels consells insulars.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Llei començarà a vigir l'endemà d'haver-se
publicat en el BOCAIB.
A Palma de Mallorca, a vint-i-tres d'abril de mil noucents noranta-dos.
El Conseller d'Obres Públiques:
Jerónimo Saiz i Gomila.

5. Aquesta fase d'avanç contendrà l'AIA preliminar
sobre cadascuna de les alternatives contemplades, a què fa
referència l'annex del Decret sobre avaluacions d'impacte
ambiental, que serà dictaminada per la CBMA en el termini
obert per a IP. A la vista del contingut d'aquesta, la CBMA
dictaminarà per a cada alternativa la necessitat o no de
continuar l'avaluació en aquells aspectes que per aquesta
s'assenyalin.
6. A la vista del resultat del tràmit d'IP i de la resta
d'informes i dictàmens expressats abans, es procedirà a
formular la proposta definitiva de les NS i e de planejament
que, aprovades inicialment pel Govern, se sotmetrà a tràmit
d'IP, a informe de la corporació o corporacions en què es
plantegi la ubicació definitiva de l'actuació, a dictamen
definitiu, si n'era el cas, de la CBMA i a informe dels consells
insulars.
7. La concreció, en el tràmit d'aprovació inicial de
les Normes, dels terrenys en els quals s'hagi de desenvolupar
l'actuació, suposarà la declaració d'interès social d'aquesta, a
efectes del que es disposa a la Llei 8/1990 sobre incorporació
de terrenys a patrimonis públics de sòl.
8. A la vista del resultat d'aquest tràmit, el Govern
aprovarà definitivament el projecte, amb les modificacions
que pertoquin, si n'és el cas.
ARTICLE 7.Les Normes subsidiàries vincularan tots els
planejaments urbanístics afectats, incloent-hi els plans
generals d'ordenació urbana, que s'hauran d'adaptar a les
previsions d'aquestes en la primera modificació o revisió,
sense perjudici de l'executivitat immediata de les
determinacions contingudes a les normes subsidiàries.
ARTICLE 8.L'aprovació definitiva de les Normes comportarà,
per a la totalitat d'ofertants que hagin concorregut al tràmit
d'oferta pública de terrenys i que no resultin afectats per
l'actuació, el decaïment de l'obligació de manteniment de
condicions de l'oferta establerta en el plec de condicions del
concurs.
CAPÍTOL CINQUÈ.- Finançament
ARTICLE 9.El Govern podrà acordar que l'explotació dels
terrenys obtinguts per aplicació del que estableixen els
articles pertinents, es dugui a terme directament o per mitjà
d'una entitat autònoma o empresa pública de la Comunitat
Autònoma o que es confereixi a particulars mitjançant
contracte. De la mateixa manera, aquests terrenys podran ser
objecte de cessió gratuïta a favor d'entitats autònomes o
empreses públiques de la Comunitat Autònoma. Aquesta
cessió es durà a terme per acord del Consell de Govern,
independentment del valor dels béns objecte de cessió. Per
últim, els terrenys esmentats abans podran tenir la
consideració d'aportació no dinerària a la subscripció
d'accions via constitució de societats, via ampliació de
capital.
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El Conseller d'Economia i Hisenda:
Alexandre Forcades i Juan.
El President:
Gabriel Cañellas i Fons.
ANNEX
Per a la realització dels parcs d'innovació balear es
considera convenient una extensió de prop de 150 hectàrees pel
que fa a l'illa de Mallorca i de 25 hectàrees pel que fa a les
illes de Menorca i Eivissa.
Aquesta extensió proposada sembla l'òptima per
aconseguir una extensió inicial capaç de proporcionar la
necessària massa crítica d'empreses i professionals que
permetin generar un procés continu i autosostingut d'innovació
i creació de noves empreses i possibilitar la combinació que
sembla més convenient a la nostra realitat econòmica, la
d'empreses de grans dimensions que ocupen la majoria de
l'espai productiu juntament amb un conjunt més nombrós de
petites empreses que ocupen una superfície comparativament
menor.
Quant als factors a tenir en compte per a la ubicació
dels PIB, se n'estableixen els següents:
1. Confrontant o pròxim a una carretera de primer
ordre (preferentment autopista o autovia, que permeti una
ràpida accessibilitat a l'aeroport (o a la ciutat de Palma de
Mallorca i a la Universitat de les Illes Balears, pel que fa a l'illa
de Mallorca)
La via ha de ser descongestionada i ràpida i, tant com
sigui possible, estar en funcionament o, per manca d'aquesta,
ha de tractar-se d'una autopista, autovia o carretera d'alta
qualitat ja programada o el cost de la qual fos reduït i pogués
realitzar-se a curt termini.
2. Proximitat a una ciutat de grandària mitjana i per
manca d'aquesta, de grandària petita.
Això té un objectiu doble: per una banda, facilitar la
comunicació diària entre els habitants de la ciutat i el parc
d'innovació balear (PIB); per una altra, que la ciutat serveixi als
treballadors i residents del PIB de suport per a serveis
quotidians.
3. En cap cas l'emplaçament no ha de presentar
problemes particulars d'interconnexió mitjançant una xarxa
moderna de telecomunicacions amb la Universitat de les Illes
Balears.
4. Incidència positiva en el desenvolupament
territorial. Això podria ser per:
- Exercir una labor de reequilibri territorial.
- Potenciar la requalificació d'alguna àrea turística o
urbana.
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5. Entorn de medi ambient i paisatgístic agradable,
sense contaminació acústica, sense males olors i, en general,
sense activitats molestes que puguin destorbar la tranquilAlitat
del lloc.
6. Evitar possibles impactes ambientals negatius. En
cap cas no s'establirà en un lloc que pogués afectar
negativament àrees amb un alt valor natural.
7. Voluntat de colAlaboració per part de l'ajuntament
o ajuntaments implicats.
8. Poder estar ben comunicat per transport públic. És
de desitjar que es puguin aprofitar rutes ja existents.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a abastiment
d'aigua potable, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 3273/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a lleis que
retallen l'autonomia de les Illes Balears, formulada pel Diputat
Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 3274/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a decrets que
retallen l'autonomia de les Illes Balears, formulada pel Diputat
Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 3275/92.

9. Minimitzar el perill que, en cas de pluges
torrencials, pugui quedar-se tallat o el risc que les
instalAlacions sofreixin desperfectes per inundacions.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a promoció de
productes de les Illes Balears, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
3276/92.

10. Disponibilitat o facilitat d'instalAlació dels serveis
d'aigua, electricitat, telecomunicacions, gas, depuració,
clavegueram i, en general, facilitats per a la urbanització.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a denominació
d'origen del vi, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra
del Grup Parlamentari PSM l EEM. RGE núm. 3277/92.

11. Complir els objectius plantejats amb el menor
cost possible per al Govern balear.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvencions
que s 'ha atorgat a les associacions criadores de bestiar de les
Illes Balears, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3289/92.

Ordre de Publicació

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
transferències corrents a la Fundació Illes Balears i a
l'empresa Joan Taix, formulada pel DiputaJ Hble Sr. Albert
Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3290/92.

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 14 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 relació de
llocs de feina coberts d'acord amb el Decret 39/92 a les illes
d'Eivissa i Formentera, formulada per la Diputada Hble Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3291/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a activitats
teatrals, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 3231/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvencions
que s'han atorgat a les denominacions d'origen de les Illes
Balears, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3292/92.

II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Pregunta al Govern de la CA, relativa a foment del
patrimoni històric, formulada pel Diputat Hble Sr. Pere
Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
3266/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 15 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Pla
d'extensió de l'educació física, formulada pel Diputat Hble
Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 3267/92.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a suport a les
televisions locals, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
3269/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a suport a
professionals de l'educació, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 3270/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió del
"handling" de l'aeroport, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 3271/92.

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.
Activitats teatrals
Quines activitats teatrals ha realitzat la Conselleria de
Cultura durant 1992 i 1992?
Quines subvencions ha concedit per aquest concepte?
Quines previsions existeixen al respecte per a 1992 i

Pregunta al Govern de la CA, relativa a retirada de
l'ajuda a les escoles infantils de Menorca, formulada pel
Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 3272/92.

1993?
Palma, 7 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

E)

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.

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 del Patrimoni històric
A quines actuacions de foment del patrimoni històric
de les Illes Balears, d'acord amb la Llei 3/1987, de 18 de
març, s'han canalitzat els recursos generats per les obres
públiques
finançades durant els anys 1988, 1989, 1990, 1991 i 1992?
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Suport a professionals de l'educació
Quin suport als professionals de l'educació té previst
la Direcció General d'Educació pel curs escolar 1992 i 1993?
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

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 sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Pla d'extensió de l'educació física

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.
Gestió del handling de l'aeroport
Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les
Illes Balears respecte al nou projecte de gestió del handling de
l'aeroport?

Quines són les gestions duites a terme pel Govern de
les Illes Balears per tal de fer possible el compliment del
conveni, signat entre la CAIB i l'Administració central, relatiu
al Pla d'extensió de l'educació física en els centres docents?

Quina és l’opinió del Govern al respecte?
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Quines actuacions té previstes el Govern de les Illes
Balears per tal de treure de la paralització el Pla d'extensió de
l'educació física en els centres docents?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
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.
Retirada de l'ajuda a les escoles infantils de Menorca

D)
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.

Per quins motius s'ha retirat l'ajuda prevista per a les
escoles infantils o guarderies de Menorca?
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Suport a les televisions locals
Quin suport han rebut durant els anys 1991 i 1992
les televisions locals de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines subvencions o patrocini de programes s'han
concedit a TV7 Lloseta, TV Felanitxera, TV Llombardera,
TV Andratx, TV Menorca (Ciutadella). TV Tramuntana, TV
Pitiüsa, TV Consell, Canal 37 i Canal 4?
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

H)
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.
Abastiment d'aigua potable
Quines són les previsions que té el Govern de les Illes
Balears respecte a l'abastiment d'aigua potable a les poblacions
de les Illes Balears?
palAliar?

Quins són els dèficits existents? Com es pensen
Quins projectes estan prevists?
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Quina coordinació existeix amb el MOPU al
respecte?

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

Palma, 8 d'octubre 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.
I)
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.

Denominació d'origen del vi
En quina situació es troba la previsió de denominació
d'origen del vi del Pla i del Llevant de Mallorca?
Quines tasques s'han realitzat en aquest sentit?
Quines estan previstes?

Lleis que retallen l'autonomia de les Illes Balears
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Quines lleis aprovades pel Govern de l'Estat
espanyol durant els anys 1991 i 1992 retallen de fet
l'autonomia de les Illes Balears, al parer del Govern de les
Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

M)
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.

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 s'ha atorgat a les associacions criadores
de bestiar de les Illes Balears

Decrets que retallen l'autonomia de les Illes Balears

- Quantes subvencions ha atorgat la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a les diferents de criadors de bestiar de les
Illes Balears? Amb expressió individualitzada de les mateixes.

Quins decrets del Govern de l'Estat espanyol
presentats durant l'any 1992 pretenen retallar o retallen
l'autonomia de les Illes Balears?
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Palma, 1 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
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.
Promoció de productes de les Illes Balears
Quines promocions de productes de les Illes Balears
derivats de l'agricultura i la ramaderia s'han fet durant 1992?
Amb quins resultats?
Quines previsions es tenen?
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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.
Transferències corrents a la Fundació Illes Balears i
a l'empresa Joan Taix.
Segons la relació de transferències corrents a famílies
i institucions sense fi de lucre i a empreses privades, efectuades
entre l’1 d'abril i el 30 de juny facilitada per la Conselleria
d'Economia i Hisenda, es van efectuar una transferència de
5.000.000.- Ptes. a la Fundació Illes Balears i una altra de
1.328.340.- ptes. a l'empresa Joan Taix, quin és el motiu de les
esmentades transferències?
Palma, 1 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.
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III.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita 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.
Relació de llocs de feina coberts d'acord amb el
Decret 39/92 a les illes d'Eivissa i Formentera
El 25 de juny del 1992 el BOCAIB va publicar la
següent relació de places a cobrir a les Illes d'Eivissa i
Formentera:
Agente comarcal (Conselleria Agricultura)
Coordinador comarcal (Conselleria Agricultura)
Guarda forestal (2) (Conselleria Agricultura)
Inspector de Pesca (3) (Conselleria Agricultura)
Secretario General Técnico (2) (Conselleria Cultura)
Auxiliar Conservatorio (Conselleria Cultura)
Puesto Base Administrativo (Conselleria Economia)
Agente Tributario (Conselleria Economia)
Subinspector (Conselleria Economia)
Jefe negociado coordinación (Conselleria Comerç)
Encargado Puerto Sant Antoni (Conselleria Obres
Públiques)
Veterinario sector (3) (Conselleria Sanitat)
Coordinador sector farmacéutico (Conselleria
Sanitat)
Puestos base farmacéutico (Conselleria Sanitat)
Jefe oficina información turística (Conselleria
Cultura)
Restaurador Eivissa (Conselleria Cultura)
- Quines places d'aquestes s'han cobert d'acord amb
el Decret 39/92 pel qual es convocaven mitjançant concurs de
provisió de llocs de feina?

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 14 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 a l'Hble Sr. Conseller de Turisme, relativa
a tramitació del POOT, formulada pel Diputat Hble Sr. Miquel
Pascual, del Grup Parlamentari MIXT. RGE núm. 3230/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a Pla
d'extensió de l'educació física, formulada pel Diputat Hble Sr.
Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
3268/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a l'aixecament
de cartes batimètriques, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan
Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3281/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca s'adreça en castellà als
diputats del Parlament, formulada pel Diputat Hble Sr. Damià
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3282/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a mal olor que
ocasionen les plantes depuradores, formulada pel Diputat Hble
Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
3283/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 15 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, 2 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
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.
Subvencions s'han atorgat a les denominacions
d'origen de les Illes Balears

A)
Miquel Pascual i Amorós, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant
Ple.
Tramitació del POOT
- Quan es preveu que el Pla d'Ordenació de l'oferta
turística referit a l'illa de Mallorca surti a exposició pública?

- Quantes subvencions s'han atorgat a les
denominacions d'origen de les Illes Balears? Amb expressió
individualitzada de la quantitat de cada una d'elles.
Palma, 1 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

Palma, 7 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.
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.
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Pla d'extensió de l'educació física

Palma, 30 de setembre del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

Com es troba, en aquests moments, l'execució del
Pla d'extensió de l'educació física als centres docents?
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

IV.-INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
C)
Joan Ferrà i Capllonch, 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 Ple.
Sobre l'aixecament de cartes batimètriques

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 d'octubre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm 3218/92, presentat per la Diputada Hble Sra
Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant el qual solAlicita que la Pregunta RGE núm.
2234/92 (BOPIB núm. 36 de 4 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 15 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

- Al final de la legislatura passada la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori va contractar a
una empresa l'aixecament de cartes batimètriques, fins ara no
s'ha
publicat res, ens podrien dir com està aquest tema?
Palma, 1 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Joan Ferrà i Capllonch.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
Damià Pons i Pons, 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 Ple.
La Conselleria d'Agricultura i Pesca s'adreça en
castellà als diputats del Parlament
Per què la Conselleria d'Agricultura i Pesca s'adreça
en castellà als diputats del Parlament de les Illes Balears?
Palma, 1 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 d'octubre del 1992, atès l'escrit RGE núm.
3209/92, presentat, a l'empara de l'establert per la Llei 4/1991,
reguladora de la iniciativa legislativa popular, com a
Proposició de Llei d'ampliació de la Llei 14/1991, de creació
del Parc Nacional Marítimo-Terrestre de l'arxipèlag de
Cabrera, n'adoptà els acords següents:
1.- La matèria objecte d ela iniciativa presentada per
la Comissió Promotora de la Proposició de Llei d'ampliació de
la Llei 14/1991 és la mateixa que la de la Proposició de Llei de
modificació de la Llei 14/91, presentada per iniciativa popular
per la comissió promotora corresponent Registre d'Entrada
núm 1213/91.
2.- D'acord amb l'article 5.2.e) de la Llei 4/1991, de
13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a
les Illes Balears, procedeix de no admetre a tràmit el document
RGE núm. 3209/92.
3.- Comunicar-ho a la Comissió Promotora de la
iniciativa, indicant que, d'acord amb el que estableix l'article
5.5 de la Llei 4/1991, procedeix de solAlicitar l'empara davant
el Tribunal Constitucional, de conformitat amb el que preveu
la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional.

E)
Joan Marí i Serra, 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
Ple.
Mal olor que ocasionen les plantes depuradores
Té constància del Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori dels greus problemes de mal olor que
ocasionen les plantes depuradores que ha construït l’Ibasan en
els municipis d'Eivissa, Sant Antoni, Santa Eulàlia des Riu i
Formentera?

4.- Publicar l'acord de no admissió en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

B.O.P.I.B. Núm. 48 - 16 d’octubre del 1992

1765

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL
PARLAMENT
DE LES
ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

