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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 20 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 projectes de
rehabilitació a sa Fortalesa, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE
núm. 3325/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a si pensa
impulsar la Conselleria d'Agricultura un pla reguiu,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Vicent Tur, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3378/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a possible
aprofitament d'una empresa privada de l'aigua depurada de
l'estació depuradora de Sant Jordi, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Vicent Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm. 3379/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a projecte de
llei per a la defensa del turista, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE
núm. 3381/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a si s 'ha
pensat fer cap acta al post-congrés de la DRU-92, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm. 3382/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions
“reorientació de les produccions tradicionals cap a
produccions de qualitat i d'alt valor afegit”, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm. 3385/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a projecte
d'empreses que ha donat suport el Govern per acollir-se a la
convocatòria del programa específic d'investigació en el
marc del programa Brite/Euram II, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm. 3386/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a consorci
d'entitats que ha tramitat el Govern per acollir-se a la
convocatòria de proposta pel programa específic
d'investigació tecnològic a l'àmbit del programa Sprint,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3387/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a projectes
d'investigació que ha tramitat el Govern per acollir-se a
ofertes de difusió de tecnologia, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm. 3388/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a projectes
d'entitats financeres que ha tramitat el Govern per acollir-se
a la convocatòria per l'execució del pla de finançació en el
marc del programa Sprint 1991, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm. 3389/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a projectes
que ha tramitat el Govern per acollir-se a les mesures
d'acompanyament a emprendre tercers països referent
Thermie 1992, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
3390/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a projectes
que ha donat suport el Govern per aconseguir el suport del
programa Thermie 1992, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm. 3391/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a motius
disponibilitat partida 77001 del programa d'Energia i Medi
Ambient, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3404/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a motius de
la baixa dels Pressuposts de la Conselleria de Comerç i
Indústria de 25 milions de la partida del recinte firal a la
modificació de crèdit 129/92, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm. 3405/92.
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D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 21 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.
Projectes de rehabilitació a sa Fortalesa
Quina ha estat l'actuació de la Conselleria de Cultura
en els projectes de rehabilitació i embelliment de diverses
edificacions de sa Fortalesa i s'Avançada del Port de Pollença?
Com s'expliquen les contradiccions que hi ha hagut en
tot aquest tema?
Palma, 9 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
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
les següents preguntes per a les quals solAlicita resposta oral
davant la Comissió d'Economia.
Pensa impulsar la Conselleria d'Agricultura un pla de
reguiu
- Pensa fer o impulsar la Conselleria d'Agricultura i
Pesca un pla de reguiu ofertant la possibilitat que s'aprofitin de
l'aigua de la depuradora de Sant Jordi (Eivissa) els pagesos de
la zona?
- Té coneixement l'esmentada conselleria que
s'utilitzen aigües d'aquesta depuradora per usos agrícoles?
- Sap quins són els productes que es reguen?

Pregunta al Govern de la CA, relativa a motius de
la baixa dels Pressuposts de la Conselleria de Comerç i
Indústria de 25 milions de la partida del recinte firal a la
modificació de crèdit 182/92, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm. 3406/92.

Palma, 14 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Vicent Tur i Torres.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a motius de
la baixa dels Pressuposts de la Conselleria de Comerç i
Indústria de 12 milions de la partida del recinte firal a la
modificació de crèdit 158/92, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm. 3407/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a quina és la
quantia que queda actualment a la partida del recinte firal,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3408/92.

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
les següents preguntes per a les quals solAlicita resposta oral
davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
Possible aprofitament d'una empresa privada de l'aigua
depurada de l'estació depuradora de Sant Jordi a l'illa d'Eivissa
- És cert que una empresa privada s'aprofita de l'aigua
depurada de l'estació depuradora de Sant Jordi a l'illa d'Eivissa?
- En cas afirmatiu, amb quina autorització ho fa?
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- Es fa el seguiment de la qualitat de l'aigua
depurada?

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

- En cas afirmatiu, quins resultats presenta la seva
analítica?
Palma, 14 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Vicent Tur i Torres.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Projecte d'empreses que ha donat suport el Govern per
acollir-se a la convocatòria del programa específic
d'investigació en el marc del programa Brite/Euram II

D)
Antoni Pallicer i Pujol, 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 de Turisme.

- Quants i quins projectes d'empreses i organismes ha
tramitat o donat suport el Govern de la Comunitat Autònoma
per acollir-se a la convocatòria del programa específic
d'investigació i desenrotllament tecnològic a l'àmbit de les
tecnologies industrials i dels materials en el marc del programa
Brite/Euram II de la Comunitat Europea el 1992?

Projecte de llei per a la defensa del turista

Palma, 13 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

- Quan es presentarà el projecte de llei per a la
defensa del turista?
Palma, 13 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
Antoni Pallicer i Pujol, 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 de Turisme.
S'ha pensat fer cap acta al post-congrés de la
DRU-92
- S'ha pensat fer cap acta al post-congrés de la
DRU-92?

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.
Consorcis d'entitats que ha tramitat el Govern per
acollir-se a la convocatòria de proposta pel programa específic
d'investigació tecnològic a l'àmbit del programa Sprint
- Quants i quins consorcis d'entitats ha tramitat o
donat suport el Govern de la Comunitat Autònoma per
acollir-se a la convocatòria de proposta pel programa específic
d'investigació i desenrotllament tecnològic a l'àmbit de la
tecnologia d'informació del programa Sprint de la Comunitat
Autònoma el 1991?
Palma, 13 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 13 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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
oral davant la Comissió d'Economia.

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.

Actuacions "reorientació de les produccions
tradicionals cap a produccions de qualitat i d'alt valor afegit".

Projectes d'investigació que ha tramitat el Govern per
acollir-se a ofertes de difusió de tecnologia

- Quines han estat les actuacions, i quin resultat
estan obtenint referides a la "reorientació de les produccions
tradicionals cap a produccions de qualitat i d'alt valor afegit"?

- Quants i quins projectes d'organismes d'investigació
i tecnologia ubicats a Balears ha tramitat o donat suport el
Govern de la Comunitat Autònoma per acollir-se a la
convocatòria d'ofertes de difusió de tecnologia a través de
xarxes comunitàries d'organitzacions d'investigació i
tecnologia?

Palma, 13 d'octubre del 1992.
El Diputat.:
Albert Moragues i Gomila.

Palma, 13 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

M)

Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb ei 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.

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.

Projectes d'entitats financeres que ha tramitat el
Govern per acollir-se a la convocatòria per l'execució del pla
de finançació en el marc del programa Sprint

Motius disponibilitat partida 77001 del programa
d'Energia i Medi Ambient

- Quants i quins projectes d'entitats financeres ha
tramitat o donat suport el Govern de la Comunitat Autònoma
per acollir-se a la convocatòria per l'execució del Pla de
finançació del rendiment tecnològic en el marc del programa
de la Comunitat Europea Sprint el 1991?

- Per quins motius de la partida 77001 del programa
(4434) d'Energia i Medi Ambient hi ha pendents d'ordenar
79.498.832 ptes. a 31-XII-91, dels Pressuposts Generals de
1991, cosa que representa més d'un 50% d'aquesta partida?
Palma, 2 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 13 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Projectes que ha tramitat el Govern pel' acollir-se a
les mesures d'acompanyament a emprendre tercers països
referent Thermie 92?
- Quants i quins projectes d'organitzacions o
empreses ha tramitat el Govern de la Comunitat Autònoma
per acollir-se a les mesures d'acompanyament a emprendre
tercers països referent al programa Thermie de la Comunitat
Europea de 1992?
Palma, 13 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
Motius de la baixa dels Pressuposts de la Conselleria
de Comerç i Indústria de 25 milions de la partida del recinte
firal
- Per quins motius s'ha donat de baixa dels Pressuposts
de la Conselleria de Comerç i Indústria 125 milions de la
partida del recinte firal a la modificació de crèdit 129/92?
Palma, 14 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)

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
solAlicita resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Projectes que ha donat suport el Govern per
aconseguir el suport del programa Thermie
- Quants i quins projectes ha tramitat o donat suport
el Govern de la Comunitat Autònoma per aconseguir el suport
del programa Thermie de la Comunitat Europea 91/92?
Palma, 13 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 de la baixa dels Pressuposts de la Conselleria
de Comerç i Indústria de 25 milions de la partida del recinte
firal
- Per quins motius s'ha donat de baixa dels Pressuposts
de la Conselleria de Comerç i Indústria 25 milions de la partida
del recinte firal a la modificació de crèdit 182/92?
Palma, 14 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
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.
Motius de la baixa dels Pressuposts de la Conselleria
de Comerç i Indústria de 12 milions de la partida del recinte
firal

B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 20 d'octubre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 3392/92, presentat per tres diputats membres de la
Comissió de Turisme, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme davant la
Comissió de referència per tal de celebrar sessió informativa
sobre els resultats de la temporada d'estiu-92.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

- Per quins motius s'ha donat de baixa dels
Pressuposts de la Conselleria de Comerç i Indústria 12
milions de la partida del recinte firal a la modificació de
crèdit 158/92?

Ordre de Publicació
Palma, 14 d'octubre 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.
Quina és la quantia que queda actualment a la
partida del recinte firal

C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 20 d'octubre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 3393/92, presentat per tres diputats membres de la
Comissió d'Economia, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca
davant la Comissió de referència per tal de celebrar sessió
informativa
sobre els incendia forestals ocorreguts a la Comunitat
Autònoma durant l'any 1992.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

- Quina és la quantia que queda actualment a la
partida del recinte firal?
Palma, 14 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

II.- INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 20 d'octubre del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm 3326/92 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 de Cultura, Educació i Esports recapti la presència
de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports
davant la Comissió de referència, perquè informi sobre els
projectes autoritzats per la Comissió de Patrimoni, per a la
rehabilitació de diversos edificis a l'Avançada i sa Fortalesa
del Port de Pollença.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 d'octubre del 1992, acordà d'admetre a
tràmit les Propostes de Resolució RGE núm. 3427/92,
presentades pel Grup Parlamentari PSM I EEM, en relació
amb el debat general sobre acció política i de govern.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 16 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del Partit Socialista de Mallorca i Entesa
de l'Esquerra de Menorca, presenta les següents propostes de
resolució.
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a adoptar una política de major austeritat en la despesa
pública i, en conseqüència, a:
- Congelar els sous dels alts càrrecs polítics.
- Reduir en un 50% els alts càrrecs de designació
directa
- Reduir en un 20% les despeses de representació i
publicitat institucional.
- Eliminar la Conselleria sense cartera.
- Reduir o en tot cas no incrementar les despeses
destinades a subvencions.
2.- El Parlament de les Illes Balears acorda la
congelació de les percepcions dels diputats i grups
parlamentaris.
3.- El Parlament de les Illes Balears no fomentarà ni
acceptarà cap proposta de desprotecció del nostre territori.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a presentar un projecte de llei de creació del salari social en
el termini d'un mes.
5.- El Parlament de les Illes Balears, per tal de fer
front als desafiaments de l'actual situació econòmica en la
línia de promoure una millora qualitativa dels sectors
productius de les Illes Balears, insta el Govern a prendre les
mesures adequades en matèria de formació, investigació i
innovació tecnològica, política agrària, industrial, de comerç
i turística, per tal de, en estreta colAlaboració amb els agents
econòmics i socials, fer front a les necessitats de
modernització econòmica del país.
6.- El Parlament de les Illes Balears, per tal
d'avançar cap a la construcció d'un model de país territorial i
econòmicament equilibrat, insta el Govern a crear un fons de
compensació intermunicipal destinat a afavorir els municipis
que més destaquen per la protecció del seu territori.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a aplicar la normativa vigent en matèria de normalització
lingüística en els seus àmbits d'actuació i a promoure l'ús de la
nostra llengua als mitjans de comunicació.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a prendre les mesures adients per tal de simplificar i agilitar els
tràmits administratius en les gestions que hagi de realitzar el
sector empresarial i sectors socials i culturals, coordinant les
diferents administracions implicades cap a l'objectiu de la
"finestreta única”.
14.- El Parlament de les Illes Balears constata les
insuficiències de l'actual sistema de finançament autonòmic,
reclama l'aplicació d'un nou sistema de finançament basat en
els principis de suficiència, autonomia, corresponsabilitat i
solidaritat i insta el Govern a intensificar les actuacions
polítiques per tal d'aconseguir la cessió de la gestió a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears del 15% de l’IRPF.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a desenvolupar, de la forma més immediata possible, les
iniciatives legislatives que preveuen l'Estatut i la Llei de
consells insulars, per tal de dotar aquests de les competències
que preveu l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a adoptar un compromís actiu en el procés de construcció de
l'Europa comunitària amb una presència activa en els
organismes comunitaris i amb una estratègia específica de les
Illes Balears.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a intensificar les mesures de protecció del medi natural i, en
conseqüència, a presentar en el termini de tres mesos els plans
d'ordenació del medi natural de totes les àrees naturals
d'especial protecció de les Illes Balears.
18.- El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat d'aconseguir de l'Administració de l'Estat un
finançament addicional en concepte de normalització
lingüística, i així ho reclama al Govern de l'Estat, i insta el
Govern de les Illes Balears a reclamar aquesta finançació
addicional amb l'objectiu de fomentar l'ús de la nostra llengua.
Palma, 15 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

7.- El Parlament de les Illes Balears reitera la seva
voluntat que sigui tramitada i aprovada per les Corts Generals
de l'Estat la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, aprovada per aquest Parlament el gener de 1991.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a aprovar i posar a exposició pública el Pla de l'oferta turística
de l'illa de Mallorca en el termini d'un mes.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a redactar, aprovar i posar a exposició pública el Pla de
l'oferta turística d'Eivissa, Menorca i Formentera en el termini
d'un any.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 d'octubre del 1992, acordà d'admetre a
tràmit les Propostes de Resolució RGE núm. 3428/92,
presentades pel Grup Parlamentari PP-UM, en relació amb el
debat general sobre acció política i de govern.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a elaborar i posar en pràctica un pla per atendre les noves
situacions de marginació social i pobresa.
11.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta a
favor d'accelerar durant l'any 1993 les obres de l'hospital de
Manacor, de començar les obres del segon hospital de Palma
i el projecte de l'hospital d'Inca; i insta el Govern a exercir la
seva capacitat en favor de la sanitat pública.
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Palma, a 16 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PP-UM presenta les següents propostes de
resolució.
1.- El Parlament balear, valora negativament la
política macro econòmica del Govern de l'Estat que ha provocat
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una situació d'alts costos per a les empreses per l'efecte dels
tipus d'interès i una severa pèrdua de competitivitat.

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

2.- El Parlament balear, conscient de la importància
de la introducció de les noves tecnologies per a la societat,
insta el Govern balear perquè adopti les adequades iniciatives
de difusió dels avantatges de les noves tecnologies per a les
activitats econòmiques que es desenvolupin o que es puguin
desenvolupar a les nostres illes.

Palma, a 16 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
C)

3.- En funció de l'objectiu, per tots compartit, de
diversificar i modernitzar l'estructura econòmica de les
Balears: conscients de la importància que per als projectes de
dinamització i diversificació del teixit econòmic de Balears
tendria el suport de la Comunitat Europea:
El Parlament balear solAlicita a aquest Govern que es
dirigeixi a les instàncies comunitàries pertinents per a
aconseguir el seu suport a la realització del centre d'estratègia
i innovació de Balears i el parc d'innovació balear.
Igualment solAlicita al Govern de l'Estat que
concedeixi els mateixos incentius fiscals que està concedint
per a d'altres iniciatives del mateix caire a d'altres indrets de
l'Estat.
4.- Conscients de les implicacions econòmiques,
polítiques i socials que l'entrada en vigor de l'Acta Única i la
ratificació del tractat de Maastricht poden tenir sobre les
nostres illes.
Preocupats per la indiferència mostrada pel Govern
de la nació a l'hora de defensar els nostres interessos com a
comunitat insular davant BrusselAles.
Davant la inexistència d'una política comunitària
especifica que contempli els problemes propis de les Illes
(monocultiu turístic, agricultura difícilment competitiva,
problemes ecològics, etc.), la discriminació que suposa el fet
que Balears siguin les úniques illes de la Comunitat exclosa
de l'objectiu núm. 1 del FEDER i que no es beneficia
d'excepcions a l'aplicació de la normativa general.
El Parlament balear: insta al Govern d'aquesta
comunitat que es dirigeixi al Govern de l’Estat i a la Comissió
Europea per tal de:
- Manifestar la inquietud d'aquest Parlament per la
despreocupació amb què el Govern central tracta els
interessos de Balears davant les instàncies europees.
- Proposar-li totes aquelles mesures que puguin
afavorir una integració més avantatjosa per les Balears.
5.- El Parlament balear, considera una necessitat
imperiosa la conscienciació dels agents socials de Balears en
la idea que la competitivitat de l'economia balear ha de ser
una tasca comuna.
Palma, 15 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
José M. González Ortea.
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 15 d'octubre del 1992, acordà
d'admetre a tràmit les Propostes de Resolució RGE núm.
3429/92, presentades pel Grup Parlamentari SOCIALISTA,
en relació amb el debat general sobre acció política i de
govern.

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les següents propostes de resolució, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de
govern.
1.- El Govern iniciarà la reforma de l'administració de
la Comunitat Autònoma amb criteris d'austeritat, funcionalitat
i economia, amb les següents mesures:
a) Conversió de les conselleries de Treball i
Transports i Funció Pública en direccions generals.
b) Refundició en una sola conselleria de les
d'Agricultura, i de Comerç i Indústria.
c) Reducció del nombre de directors generals de 24 a
16.
d) Reducció del nombre d'assessors de 33 a 4.
e) Supressió de la conselleria sense cartera.
2.- El Parlament de les Illes Balears acorda mantenir
sense increments per a l'any 1993 les mateixes retribucions i
dietes pels consellers i alts càrrecs de les institucions de la
Comunitat Autònoma.
3.- El Govern de la Comunitat Autònoma aprovarà
inicialment i sotmetrà a informació pública en el més curt
termini de temps, el Pla Director Sectorial de l'oferta turística
(POOT), el gual inclourà entre d'altres, i'eliminació de l'oferta
obsoleta d'allotjaments turístics, la creació d'òrgans zonals de
gestió del Pla i les mesures cautelars que protegeixin la seva
tramitació.
4.- El Govern de la Comunitat Autònoma impulsarà la
creació a cada zona turística d'una empresa mixta, per tal de
gestionar els fons estatals i europeus del Pla Marc de
competitivitat.
5.- El Govern de la Comunitat Autònoma en el termini
màxim de dos dies presentarà al Parlament el Pla de comerç,
que segons el President de la Comunitat ja ha estat debatut per
la Cambra.
6.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà,
abans del proper període de sessions, el Pla General
d'infraestructures culturals de les Illes Balears, que contendrà
les previsions que en matèria d'equipaments culturals
s'estableixen per als àmbits territorials de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, i dins d'aquests per cada municipi. Abans
de la seva definitiva aprovació, el Pla esmentat serà remès als
consells insulars per tal que s'hi pronunciïn.
7.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà
abans de l'inici del proper període de sessions un projecte de
llei de creació del Consell Econòmic i Social.
8.- El Govern de la Comunitat Autònoma establirà un
calendari de reunions amb els agents socials per tal de:
a) Crear un organisme de mediació i arbitratge
autonòmic.
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b) Establir un mecanisme d'autoregulació del dret de
vaga.
e) Negociar un conveni marc a l'àmbit de la
Comunitat Autònoma.
d) Crear un patronat per a la formació professional
i ocupacional.
9.- El Govern de la Comunitat Autònoma durant el
primer període de sessions de 1993, presentarà a la Comissió
Tècnica Interinsular les proposicions de llei per a la
transferència als consells insulars de les matèries
d’Agricultura i Serveis Socials.
10.- EL Parlament de les Illes Balears celebrarà dins
el primer període de sessions de 1993 un debat general sobre
política esportiva.
11.- El Govern de la Comunitat Autònoma,
directament o a través de les societats a què participa,
adoptarà les mesures adients per tal de recuperar els 425
milions de pessetes enterrats al cementeri privat “Jardins de
repòs” (Marratxí), promogut per la societat Bon Sossec SA.
Palma, 15 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.
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3.- Acorda en relació a l’eix d'actuació destinat a
corregir els desequilibris comarcals, el Govern de la CA, pel
que respecta a Eivissa i Formentera, donarà prioritat a finançar
els equipaments de tipus social i cultural, tota vegada que és en
aquest aspecte on són més deficitàries respecte a les altres illes
de la nostra comunitat.
4.- Insta a les Corts Generals i al Govern de l'Estat al
desenvolupament legislatiu i executiu del principi
constitucional establert a l'article 158.1 de garantia d'un nivell
mínim en la prestació dels servicis públics fonamentals en tot
el territori espanyol.
5.- Insta el Govern de la Comunitat Autònoma que
cada dia 30 de gener es celebri el dia balear del medi ambient,
donat que en aquesta data aquest Parlament va aprovar la Llei
1/1991, de 30 de gener, d'espais i de règim urbanístic de les
àrees d'especial protecció de les Illes Balears.
6.- Insta el Govern de la Comunitat Autònoma a
accelerar la transferència de competències degudament dotades
als consells insulars de cadascuna de les illes a fi i a efecte que
aquestes siguin efectives dins l'any 93.
7.- Insta el Govern de la Comunitat Autònoma a
prendre les mesures adients que permetin la dinamització de la
nostra economia minorant la pressió fiscal i exigint de l'Estat
central les transferències que ens permetin assolir les
competències degudament dotades per arribar al màxim sostre
competencial, previst a la Constitució, abans de l'any 1995.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 15 d'octubre del 1992, acordà
d'admetre a tràmit les Propostes de Resolució RGE núm.
3430/92, presentades pel Grup Parlamentari MIXT, en
relació amb el debat general sobre acció política i de govern.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 16 d'octubre del 1992,
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

8.- Insta el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que dins l'any 1992 exposi al públic el Pla
d'Ordenació de l'oferta turística per a l'illa de Mallorca i que en
el termini màxim de 5 mesos faci el propi amb els plans
corresponents a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.
9.- SolAlicita del Govern de l'Estat l'agilitació de les
negociacions perquè el 15% de l’IRPF pugui ésser cedit a la
Comunitat Autònoma el proper 1 de gener de 1993.
10.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà
en el termini de sis mesos un "projecte de llei de ports
esportius, de refugi i que, en general, no desenrotllin activitats
comercials" en desenvolupament del que estableix l'article 10.5
de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears.

D)
En relació amb el debat general sobre acció política
i de govern de la comunitat autònoma iniciat el dia 14 de
l'actual i d'acord amb el que preveu l'article 169 del
Reglament d'aquest Parlament, els diputats sotasignants del
Grup Parlamentari Mixt, presenten les següents
Propostes de resolució
El Parlament de les Illes Balears:

L'esmentat projecte ha de definir clarament el que és
un port de refugi com un port esportiu i ha de marcar les
diferències entre els dos conceptes.
11.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà,
en el termini d'un mes, una modificació dels criteris generals
del Pla Director de pons esportius i instalAlacions nàutiques en
el sentit de modificar la classificació de les instalAlacions
esportives fent-hi el tipus anomenat port de refugi.

1.- Insta el Govern de la CA que, dins de l'objectiu
de racionalitzar l'ús del nostre patrimoni, posi especial cura en
la conservació d'alguns dels principals exponents, com és el
cas del castell d'Eivissa, que es troben hores d'ara en una
situació de degradació tal, que és a punt de convertir-se en
irreversible.

La tramitació de l'esmentat Pla Director s'adaptarà als
criteris modificats.

2.- Acorda que dins de la línia d'actuació orientada
a millorar els servicis i equipaments d'assistència sanitària el
Govern de la CA tendrà en compte molt especialment el cas
de l'illa de Formentera, de cara a dotar-la d'equipaments
suficients en aquest aspecte, a fi que l'assistència als malalts
i ferits greus no depengui exclusivament dels mitjans
d'evacuació.

a) Adequar-lo a l'establert a l'article 22 de la Llei
1/1987 d'ordenació territorial.

12.- El Govern de la Comunitat Autònoma esmenarà
les deficiències del Pla Director de ports esportius i
instalAlacions nàutiques en el sentit de:

b) Adequar-lo a la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears.
c) Adequar-lo a l'esperit de les alAlegacions
presentades pels ajuntaments i consells insulars.
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Una vegada fetes les modificacions abans
esmentades, el Govern exposarà al públic el Pla de bell nou.

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

Palma, 15 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.
El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveu els articles 149 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
següent interpelAlació per tal que sigui debatuda en el Ple de la
Cambra.
Política general de joventut
Sobre la política general del Govern de la Comunitat
Autònoma de joventut
Palma, 14 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

II.- INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 20 d'octubre del 1992,
d'acord amb l'article 152 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les interpelAlacions tot seguit
especificades.
InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política
general de transports de mercaderies, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3383192.
InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política
general de joventut, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 3384192.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

III.- MOCIONS
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 20 d'octubre del 1992,
conformement, a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 3327/92, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 2593/92.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveu els articles 149 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
següent interpelAlació per tal que sigui debatuda en el Ple de
la Cambra.

A)
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari del
PSM i EEM presenta la següent moció subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 2593/92, relativa a política del Govern
en matèria de ports esportius.

Política general de transports de mercaderies
MOCIÓ
Sobre la política general del Govern de la Comunitat
Autònoma de transports de mercaderies.
Palma, 14 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a retirar el Pla Director de ports
esportius i instalAlacions nàutiques, donades les seves
nombroses deficiències tècniques, documentals i legals.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a redactar un nou pla de ports
esportius on els seus objectius siguin la protecció efectiva de la
costa, i que corregeixi les deficiències tècniques, documentals
legals de l'actual Pla.
Palma, 9 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 20 d'octubre del 1992,
conformement a l’article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 3335/92, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 2264/92.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenta, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 2484/92 relativa a les transferències als consells insulars,
la següent moció:

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

cultura

Palma a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler, Cladera.

B)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
ue preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenta, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 2264/92 relativa a l'estratègia de desenvolupament i
innovació tecnològica per a les Illes Balears, la següent
moció:
i

innovació

"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a presentar abans del proper
període de sessions al Parlament el Projecte de Llei de la
ciència i tecnologia.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a presentar abans del primer
període de sessions de 1993 els criteris generals del Pla
director sectorial de R + D, el qual definirà l'ordenació del
sistema ciència-tecnologia-indústria.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a dedicar a tasques de R + D un
mínim del 5% del pressupost d'inversions de la CAIB de l'any
1993.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma perquè el pla de
reindustrialització, actualment en fase d'elaboració, i el pla de
comerç tenguin en compte de forma preferent la interrelació
amb el sistema ciència-tecnologia-indústria”.
Palma, 8 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 20 d'octubre del 1992,
conformement a l’article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 3336/92, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm 2484/92.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Transferències als consells insulars en matèria de
"El Parlament de les Illes Balears:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Estratègia de desenvolupament
tecnològica per a les Illes Balears,

C)

1. Manifestar, en exercici de les previsions
contemplades a l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia per a les
Illes Balears, la voluntat que els consells insulars de Mallorca,
de Menorca i d'Eivissa i Formentera assumeixin plenament la
funció executiva i la gestió en les matèries de “patrimoni
arqueològic, històric, artístic i monumental, arxius i
biblioteques, museus, conservatoris i belles arts” i “foment de
la cultura”.
2. Instar el Govern de la Comunitat Autònoma que,
amb la finalitat de donar compliment a la voluntat d'assumpció
de competències per part dels consells insulars en les matèries
relacionades a l'apartat 1 de la present moció, presenti, abans
del dia 1 de gener de 1994, a la Comissió Tècnica Interinsular
la proposta pertinent, d'acord amb l'article 44 de la Llei 5/89, de
13 d'abril, de consells insulars”.
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 20 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 a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació
i Esports, relativa a relació subvencions de la Conselleria de
Cultura amb la finalitat d'adquirir llibres de text escolars,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Damià Pons del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3394/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a solAlicituds
acollides al Decret d'ordenament de l'oferta turística
complementària, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm 3395/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a curs de
radiodifusió, formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
3396/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a
desenvolupament de la Llei d'acció social a les illes d'Eivissa
i Formentera, formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
3397/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a manca de
representació dins el Foment del Turisme d'institucions o
entitats locals, formulada per la Diputada Hble. Sra Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3398/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a inspeccions
que s’han realitzat a establiments turístics d'Eivissa i
Formentera a efectes de l'aplicació de modernització
d'establiments turístics, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan
Marí del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3399/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a motius
disponibilitat partida 77005 del programa Promoció
Industrial i Tecnològica, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3400/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a motius
disponibilitat partida 60100 del programa Promoció
Industrial i Tecnològica, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3401/92.
Pregunta al Govern de la C4, relativa a motius
disponibilitat partida 64006 del programa Reforma de les
Estructures i Promoció del Comerç, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3402/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a motius
disponibilitat partida 60000 del programa ITV, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3403/92.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
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 següent del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
SolAlicituds acollides al Decret d'ordenament de
l'Oferta turística complementària
El passat dia 30 de setembre va finalitzar el termini
per solAlicitar el permís d'autorització prèvia de la Conselleria
de Turisme per les activitats que regula el Decret 2/1992
(ordenament de l'oferta turística complementària).
Quin és el total de solAlicituds que s'han presentat per
regularitzar-se a les illes d'Eivissa i Formentera?
Palma, 7 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Curs de radiodifusió
En referència a la convocatòria d'un curs de
radiodifusió, cofinançat per fons de la Comunitat Europea i de
la Conselleria de Transports i Treball:
1- Quin és el total del pressupost de l'organització de
l’esmentat curs?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
2.- Quina és la difusió que s'ha donat de l’esmentada
convocatòria a totes les illes?

A)
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 a l'Hble. Sra. Consellera de
Cultura, Educació i Esports la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Palma, 9 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Relació subvencions de la Conselleria de Cultura
amb la finalitat d'adquirir llibres de text escolars
A quines persones, entitats, institucions,
associacions o colAlegis ha subvencionat la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports -amb càrrec a la partida de 100
milions de ptes. a tal efecte introduïda als Pressuposts
Generals de la CAIB de 1991- amb la finalitat d'adquirir
llibres de text escolars, fent-ne una relació detallada del nom
dels receptors, quantia de la subvenció, i títol i nombre
d'exemplars dels llibres adquirits mitjançant l'esmentada
partida pressupostària?
Palma, 7 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

D)
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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Desenvolupament de la Llei d'acció social a les illes
d'Eivissa i de Formentera
- Té coneixement la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social del mapa de serveis socials d'aquestes illes, i que fins la
data d'avui encara no es coneix a les pròpies illes"
- Es té prevista la creació de nous centres d'atenció als
drogoaddictes, o de noves campanyes locals d'informació i
prevenció a Eivissa i Formentera?
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- Funciona el servei d'ajuda domiciliària a tots els
municipis d'Eivissa i Formentera?
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-Quin termini ha donat la Conselleria per adequar-se
a la normativa?

- Es té previst pressupostàriament la compra o
lloguer d'un local per la tercera edat a l'illa de Formentera,
essent l'actual costejat íntegrament pel propi ajuntament de
l'illa i amb problemes greus de poder seguir funcionant degut
a la rescissió del contracte de lloguer?

Palma, 7 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Joan Marí Serra.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 8 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
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 les següents preguntes per a les guals
solAlicita resposta per escrit.
Manca de representació dins el Foment del Turisme
d’institucions o entitats locals
El pròxim mes de novembre tornarà a iniciar-se la
tradicional campanya de promoció a través de la qual Ibatur,
participa a totes les fires turístiques 92-93 (BrusselAles,
Londres, Milà, ITE, Fitur, etc.) Aquesta participació, a l'illa
d'Eivissa la du endavant el Fomento del Turismo.
Per tot això exposat, solAlicit al Sr. Conseller el
següent:
1. Té constància la Conselleria de Turisme de la
manca de representació dins el propi Fomento del Turismo,
de les institucions o entitats tals com patronats municipals
(Sant Antoni, per exemple)?
2. Per què no impulsa la Conselleria de Turisme la
creació d'una entitat que aglutini tots els sectors privats i
públics, perquè aquests siguin els que promoguin
conjuntament, i no per lliure, la imatge de l'illa d'Eivissa?
Palma, 8 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

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
per escrit.
Motius disponibilitat partida 77005 del programa
Promoció Industrial i Tecnològica
Per quins motius de la partida 77005 del programa
724100 (Promoció Industrial i Tecnològica) d'un crèdit
definitiu de 13.468.709 ptes. hi ha disponibles 100.382.069
ptes. a Pressuposts Generals de 19912 a 31-XII-92?
Palma, 2 d'octubre 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 de
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Motius disponibilitat partida 60100 del programa
Promoció Industrial i Tecnològica
Per quins motius de la partida 60100 del programa
724100 (Promoció Industrial i Tecnològica) d'un crèdit
definitiu de 500.000 ptes. hi ha disponibles 500.000 ptes. als
Pressuposts Generals de 1991 a 31-XII-91?
Palma, 2 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
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
les següents preguntes per a les guals solAlicita resposta per
escrit.
Inspeccions que s'han realitzat a establiments
turístics d'Eivissa i Formentera a efectes de l'aplicació de
modernització d'establiments turístics.
- Quantes inspeccions s'han realitzat a establiments
turístics d'Eivissa i Formentera a efectes de l'aplicació de
modernització d'establiments turístics, fent-ne una relació
detallada dels establiments inspeccionats, municipi i resultats
de les inspeccions, tant si són negatius com positius?

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
per escrit.
Motius disponibilitat partida 64006 del programa
Reforma de les Estructures i Promoció del Comerç
Per quins motius de la partida 64006 del programa
621100 (Reforma de les Estructures i Promoció del Comerç)
dels Pressuposts Generals de 1991 a 31-XII-91 de 24.250.000
ptes. de crèdit definitiu n'hi ha 24.250.000 ptes. de crèdit
disponible?
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Palma, 2 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació
i Esports, relativa a normalització lingüística a l'àmbit del
Govern de la CAIB, formulada pel Diputat Hble. Sr. Damià
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3375/92.

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
sol'licita resposta per escrit.
Motius disponibilitat partida 60000 del programa

Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions
que pensa fer el Govern de la CAIB en relació als danys per
inundació provocats per les obres del segon cinturó de ronda
d'Eivissa, formulada pel Diputat Hble. Sr. Vicent Tur, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3376/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a quantitat
reservada per comprar Can Salas, formulada pel Diputat Hble.
Sr'. Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3377/92.

ITV
Per quins motius de la partida 60000 del programa
722102 (ITV) dels Pressuposts Generals de 1991 a 31-XII-91
de 3.672.988 ptes. de crèdit definitiu n'hi ha 3.555.388 ptes.
de crèdit disponible?
Palma, 2 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a quines
circumstàncies sociolingüístiques fan imprescindible que el
Govern enviï al Parlament certificacions dels acords del
Consell de Govern en versió bilingüe, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Josep Moll del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3380/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

V.- 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 20 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 d'Economia i
Hisenda, relativa a projecte de parc tecnològic per a les Illes
Balears, formulada pel Diputat Hble. Sr. Cosme Vidal del
Grup Parlamentari MIXT. RGE núm. 3356/92.
Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, relativa a criteri de selecció d'escultures
a les zones enjardinades, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3372/92.
Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, relativa a incompliment per part del
Consell Insular d'Eivissa i Formentera de la Llei de
normalització lingüística, formulada per la Diputada Hble.
Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3373/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions
que ha fet el Govern de la CAIB o pensa fer en relació als
danys per inundació provocats per les obres del segon
cinturó de ronda d'Eivissa, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Vicent Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3374/92.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
Cosme Vidal i Juan, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord amb el
que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant
Ple.
Projecte de parc tecnològic per a les Illes Balears
- Pensa el Govern i, concretament, la Conselleria
d'Economia i Hisenda, seguir endavant amb el seu anunciat
projecte de promoure un parc tecnològic per a les Illes Balears,
després de l'opinió contrària feta pública recentment per un
significat economista i rellevant polític del mateix partit que
governa, en coalició amb UM, la nostra comunitat autònoma?
Palma, 14 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Cosme Vidal i Juan.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
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 a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports la següent pregunta per a la qual solAlicita
resposta oral davant Ple.
Criteri de selecció d'escultures a zones enjardinades
- Amb quin criteri són seleccionats els autors i obres
a l'hora d'ubicar grups escultòrics a les zones enjardinades de
les autopistes i altres vials a càrrec de la Comunitat Autònoma?
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

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 a l'Hble. Sr.
Conseller de Cultura, Educació i Esports la següent pregunta
per a la qual solAlicita resposta oral davant Ple.

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 oral davant
Ple.

Incompliment per part del Consell Insular d'Eivissa
i Formentera de la Llei de normalització lingüística.

Actuacions que pensa fer el Govern de la CAIB en
relació als danys per inundació provocats per les obres del
segon cinturó de ronda d'Eivissa

Té coneixement el Conseller de Cultura, Educació
i Esports de l'incompliment per part del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera de la Llei de normalització lingüística.
Palma, 7 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

Quines obres bàsiques de drenatge pensa el Govern de
la Comunitat Autònoma escometre per tal d'evitar les
periòdiques inundacions que es produeixen a la ciutat d'Eivissa
des de la interrupció per obres públiques i d'urbanització de
sistema tradicional de desguàs?
Palma, 14 d'octubre 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 solAlicita resposta
oral davant Ple.
Actuacions que ha fet el Govern de la CAIB o pensa
fer en relació als danys per inundació provocats per les obres
del segon cinturó de ronda d'Eivissa

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
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.
Quantitat reservada per comprar Can Salas

Quines actuacions ha fet el Govern de la Comunitat
Autònoma o pensa fer en relació als danys per inundació
provocats per les obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa?

Quina quantitat ha reservat el Govern de la Comunitat
per a la compra de Can Salas situat al carrer del mateix nom, a
Palma de Mallorca?

Palma, 14 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Vicent Tur i Torres.

Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
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 a l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant Ple.

H)
Josep Moll i Marquès, 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 a l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant Ple.

Normalització lingüística a l'àmbit de Govern de la
CAIB
Per què la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, responsable de la normalització lingüística de la
llengua catalana a les Illes Balears, admet que la Direcció
General d'Obres Públiques de la Comunitat Autònoma,
anunciï la inauguració de la denominada autopista Palma-Inca
tram II, mitjançant anuncis als mitjans de comunicació
vehiculats exclusivament en castellà?
Palma, 8 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

Quines circumstàncies sociolingüístiques fan
imprescindible que el Govern enviï al Parlament certificacions
dels acords del Consell de Govern en versió bilingüe
Quines circumstàncies sociolingüístiques d'especial
transcendència fan imprescindible que el Govern enviï al
Parlament certificacions dels acords del Consell de Govern en
versió bilingüe?
Palma, 13 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Josep Moll i Marquès.

1786

B.O.P.I.B. Núm. 49 - 22 d’octubre del 1992

VI.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 20 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 EEM, RGE mim 3342/92, relativa
a defensa dels drets lingüístics dels viatgers, 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.

Per tal d'intentar posar remei a tants d'incompliments
i en defensa dels drets lingüístics dels ciutadans de les Illes
Balears, el Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la
següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a recaptar de les autoritats responsables
dels transports públics terrestres, marítims i aeris, així com de
les companyies concessionàries dels serveis, el compliment del
contemplat a la Llei 3/1986, de normalització lingüística de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal de garantir el
respecte dels drets lingüístics dels ciutadans d'aquesta
comunitat autònoma, concretament en aquests aspectes:
- Retolació d'itineraris i senyalització exterior
- Atenció al públic oral i escrita.
- Informació megafònica a les estacions i vehicles.

Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, 9 d'octubre del 1992.
La Diputada:
M. Antònia Vadell i Ferrer.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.
Defensa dels drets lingüístics dels viatgers
És considerable el nombre de ciutadans de les
nostres illes que avui en dia ha de viatjar amb autocar, tren,
vaixell o avió, sobretot cap a l'exterior, es topa no només amb
el cost de la insularitat sinó també amb la humiliació de
veure's postergat o ignorat lingüísticament a les respectives
estacions d'aquests serveis públics. La condició de ciutadans
de les Illes no compta gaire a l'hora de la informació
megafònica ni de les atencions informatives: han de suportar,
estoicament, la discriminació lingüística i han de sentir-se
estranys dins casa seva. Els rètols orientatius són en castellà
i anglès, o en altres llengües estrangeres. El mateix ocorre
amb la informació que es dóna verbalment als mostradors i
altre tant podem dir dels missatges gravats que s'emeten dins
les estacions o dels mateixos aparells de transport.
Altrament, són nombroses les reclamacions dels
ciutadans de les Illes Balears dirigides a les autoritats
competents de les companyies adjudicatàries d'aquests serveis
públics i de les governatives. La tossuda insistència dels
ciutadans que senten violats els seus drets lingüístics no han
pogut aconseguir, fins ara, més que bones paraules i promeses
de bones disposicions i intencions de solucionar el problema
en un "futur" que ami no esdevé present. Els anys, mesos i
setmanes empenyen i la nostra llengua no ocupa el lloc
rellevant que li pertoca en aquests medis i mitjans, i la seva
condició de pròpia i oficial resta buida de contingut a la
Constitució, Estatut d'Autonomia i a la pròpia Llei 3/1986.
Tot plegat, damunt dels documents fa molt "bo", però resta
molt lluny d'haver-se aconseguit la seva aplicació.
Per tot això es pot dir que es violen els articles 2, 3,
6 i 8 i que no es compleixen, a l'àmbit de referència, el 14 i 15
de l'esmentada Llei de normalització lingüística. Sobretot
aquest darrer en què s'especifica clarament: "A tots els serveis
de transport públic, els impresos, els avisos i comunicacions
al servei públic, s'han de fer en llengua catalana i en llengua
castellana". Tampoc no es compleix l'art. 37 del foment de
l'ús públic, ni les disposicions addicional primera ni la
transitòria segona de la citada Llei.

VII.-INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
El President del Parlament de les Illes Balears,
havent obtingut el parer favorable de la Mesa i de la Junta de
Portaveus d'aquesta Cambra, en reunions celebrades dia 15 i
16 d'octubre del 1992, respectivament, dicta la Resolució
reguladora dels terminis i procediment del lliurament de la
documentació objecte d'estudi, debat i resolució per part de la
Mesa als membres d'aquesta que es transcriu a continuació:
"RESOLUCIÓ REGULADORA DELS
TERMINIS I PROCEDIMENT DEL LLIURAMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ OBJECTE D'ESTUDI, DEBAT I
RESOLUCIÓ PER PART DE LA MESA ALS MEMBRES
D'AQUESTA
Atès que la competència de qualificació dels escrits i
els documents d'índole parlamentària, així com declarar-ne
l'admissibilitat o la inadmissibilitat correspon a la Mesa del
Parlament, conformement amb l'establert per l'article 30.1
apartat 4) del Reglament de la Cambra.
Atès que el paràmetre de l'exercici d'aquesta
competència de qualificació i admissió a tràmit ve delimitat,
tant pel que fa a l'àmbit material com pel que fa a l'àmbit
funcional, per la clàusula "d'acord amb el Reglament".
Atès que no existeix cap precepte reglamentari que
reguli els terminis i procediment del lliurament de la
documentació objecte d'estudi, debat i resolució per part de la
Mesa als membres d'aquesta.
Atès que en ocasions s'han produït divergències
respecte de l'antelació mínima necessària amb què ha de ser
lliurada la documentació inclosa en l'Ordre del Dia als
membres de la Mesa.
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Atès que el President del Parlament i els altres
membres de la Mesa tenen encomanada la funció de govern
i gestió permanent al davant de la Cambra i que disposen,
amb caràcter immediat, de còpia de tots els escrits que es
presenten diàriament en el Registre de la Cambra.
Aquesta Presidència, fent ús de les atribucions que
li confereix l'article 31.2 del Reglament del Parlament, i per
tal de suplir l'omissió esmentada de norma reglamentària
d'aplicació, havent obtingut el parer favorable de la Mesa de
la Cambra i de la Junta de Portaveus dicta la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Els terminis i procediment del lliurament
de la documentació Objecte d'estudi, debat i resolució per part
de la Mesa als membres d'aquesta seran, en funció del
caràcter de la sessió a celebrar, els següents:
1.- Quan es tracti d'una sessió ordinària de la Mesa,
es lliurarà una còpia de la documentació corresponent a
l'Ordre del Dia d'aquesta abans de les 18,00 hores del dia
anterior al de la celebració de la reunió.
2.- Quan es tracti d'una sessió extraordinària de la
Mesa, es lliurarà una còpia de la documentació corresponent
a l'Ordre del Dia d'aquesta en el termini mínim de dues hores
abans de l'inici de la reunió.
3.- Quan es tracti d'una sessió de la Mesa derivada
d'un debat plenari o de qualsevol altra circumstància que en
requereixi la constitució permanent, es lliurarà una còpia de
la documentació corresponent a l'Ordre del Dia d'aquesta
immediatament abans de l'inici de la reunió.
SEGON.- De la resolució present se'n donarà compte
a la Mesa del Parlament i a la Junta de Portaveus i es
publicarà en Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
A la seu de la Cambra, a dia 16 d'octubre del 1992"

VIII.- CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció errates BOPIB núm. 46.
- Pàgina 1659. Textos en tramitació. I.- Proposicions de Llei.
Apartat A), primer paràgraf
On diu: de espacios naturales y reserva humana
Ha de dir: de espacios naturales y régimen urbanístico
- Textos en tramitació. I.- Proposicions de Llei. Apartat A)
Pàgines 1662 a 1676. Els plànols publicats haurien de ser els
que s'adjunten a continuació:
* Els plànols a què es refereix aquesta correcció es poden
consultar a la versió impresa d’aquest BOPIB.
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