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PLE DEL PARLAMENT

TEXTOS APROVATS

I.- LLEIS

Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, s'ordena de publicar al
BOPIB la Llei de crèdit extraordinari per a la transferència
de capital a la Universitat de les Illes Balears, aprovada en
el Ple de la Cambra, en sessió celebrada dia 27 d'octubre del
1992.

Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
LLEI DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A LA

TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL A LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les Lleis 2/1986, de 28 de febrer, i 4/1987, de 18 de
maig, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a la
transferència de capital a la Universitat de les Illes Balears,
constitueixen un exemple clar del suport decidit de la
Comunitat Autònoma a la Universitat de les Illes Balears en
el desenvolupament de la infraestructura necessària per a
aconseguir l'objectiu de la implantació permanent de
l'estructura acadèmica necessària per a nodrir la societat
balear d'aquells elements que, per l'elevat nivell de
coneixements, han de contribuir al benestar del conjunt de
ciutadans d'aquestes illes.

La posada en funcionament dels edificis en
construcció exigeix fer-ne les obres d'infraestructura (vials,
clavegueram, aigua, enllumenat, etc.) sense les quals aquesta
posada en funcionament no seria possible.

Davant el problema que se suscita, quant a la
urgència en l’execució de les inversions en urbanització de
terrenys, que han de possibilitar la millor utilització de
determinats centres docents, es fa necessari arbitrar els
mitjans adequats a aquest fi.

Les disponibilitats pressupostàries de la Universitat
de les Illes Balears impedeixen escometre la tasca urgent de
dotar-la de la infraestructura imprescindible que aquesta
necessita, a causa dels retalls pressupostaris efectuats per
l'Administració central.

La Comunitat Autònoma de Balears, dins l'esperit de
cooperació que hi ha amb les institucions esmentades, i amb
cooperació que hi ha amb les institucions esmentades, i amb
el fi d'agilitar la realització de les obres d'urbanització
necessàries, ha manifestat la intenció d'oferir la seva
colAlaboració amb el fi de coadjuvar en la temporalització
adequada d'aquestes.

Atès això i en compliment de la línia política de
potenciació de la nostra universitat, se sotmet a l'aprovació del
Parlament aquest Projecte de Llei, tenint en compte que no hi
ha partida pressupostària en el pressuposts de la CAIB que
permeti dur a terme l'execució de les obres d'urbanització
necessàries per a aconseguir aquest objectiu, que posa a
disposició de la Universitat de les Illes Balears l'import de
tres-cents cinquanta-nou milions set-centes trenta-sis mil cent
vuitanta-tres (359.736.183) pessetes a l'exercici del 1992 i la
mateixa xifra en 1993.

ARTICLE 1.

S'aprova la dotació d'un crèdit extraordinari, dins
l'estat de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1992, per import de
tres-cents cinquanta~nou milions set-centes trenta-sis mil cent
vuitanta tres pessetes (359.736.183), habilitant la partida
31200.121000.71101.0 "Transferències de capital a la
Universitat de les Illes Balears Llei de crèdit extraordinari per
al 1992"

Amb càrrec a aquest partida solament es podran
atendre les operacions de capital destinades a subvencionar a
la Universitat de les Illes Balears el cost de les obres
d'urbanització, fase III i IV, fins al límit de la quantitat
assenyalada o el de l'import d'adjudicació, si era menor,
entenent-se compreses dins aquest totes les despeses prèvies i
derivades que aquelles originin.

ARTICLE 2.

S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears a finançar les despeses que comporti la present
Llei mitjançant operacions de crèdit per import de fins a tres-
cents cinquanta-nou milions set-centes trenta-sis mil cent
vuitanta- tres (357.736.183) pessetes, i a determinar-ne, a
proposta del conseller d'Economia i Hisenda, les
característiques.

Aquest endeutament es contraurà a tenor dels
compromisos de despeses adquirits i es concertarà segons les
necessitats de pagament que generin les obligacions a
complimentar, d'acord amb el contingut d'aquesta Llei.

L'import total a què es refereix l'apartat anterior, tres-
centes cinquanta-nou milions set-centes trenta-sis mil cent
vuitanta-tres pessetes (359.736.183) es destinaran a finançar
el crèdit extraordinari concedit a l'article anterior.

ARTICLE 3.

La Llei de Pressuposts de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l'exercici del 1993, contendrà en els
estats d'endeutament i despeses la dotació pressupostària
necessària per a atendre les obligacions que dimanin de les
activitats a què es refereix la present Llei.



1896 B.O.P.I.B. Núm. 53 - 12 de novembre del 1992

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears a dictar les normes pertinents en
desplegament de la present Llei.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

La present Llei entrarà en vigor el mateix dia en què
es publicarà en el BOCAIB.

A Palma de Mallorca, a dia vint-i-nou d'octubre del
mil nou~cents noranta-dos.

El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús G. Martínez i de Dios.

II.- RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

Per tal d'acomplir el que disposa l'article 99 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, dispòs la
publicació al BOPIB de les Resolucions relatives al debat
general d'acció política i de govern, aprovades en el Ple de
la Cambra, en sessió celebrada dia 16 d'octubre del 1992.

Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
1.- 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.

2.- 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.

3.- 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.

4.- 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".

5.- 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.

6.- 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.

7.- 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.

8.- 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.

9.- El Parlament de les Illes Balears, valora
negativament la política macro-econòmica del Govern de
l'Estat que ha provocat una situació d'alts costos per a les
empreses per l'efecte dels tipus d'interès i una severa pèrdua de
competitivitat.

10.- 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.

11.- 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 paralització 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.

12.- 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
específica que contempli els problemes propis de les Illes
(monocultius turístic, agricultura difícilment competitiva,
problemes ecològics, etc.), la discriminació que suposa el fet
que les Balears siguin les úniques illes de la Comunitat
excloses de l'objectiu núm. 1 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.
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- Proposar-li totes aquelles mesures que puguin
afavorir ulla integració més avantatjosa per les Balears.

13.- 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.

14.- El Parlament de les Illes Balears 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
ha de fer en colAlaboració amb les administracions Central i
Insular, i que es troben hores d'ara en una situació de
degradació tal, que és a punt de convertir-se en irreversible.

15.- El Parlament de les Illes Balears 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 sanitària no depengui exclusivament dels
mitjans d'evacuació.

16.- El Parlament de les Illes Balears 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.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta les Corts
Generals i el 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.

18.- El Parlament de les Illes Balears 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.

III.- RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

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 les resolucions derivades de la Proposició no de
Llei RGE núm. 2557/92, presentada pel Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a lliure accés a la zona de domini
públic.

Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 28

d'octubre del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició
no de Llei RGE núm. 2557/92, amb l'esmena presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3543/92, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Central per tal que garanteixi el lliure accés a la zona de domini
públic, obrint expedients d'expropiació si és necessari"

Seu del Parlament, 2 de novembre del 1992.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

TEXTOS DEBATUTS

I.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 20 d'octubre del 1992, debaté la InterpelAlació
RGE núm 3041/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM I
EEM, relativa a política de promoció i rehabilitació de
l'habitatge.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble Sr. Pere
Sampol.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Jaume Peralta
del G.P. MIXT, Hble Sr. Francesc Antich del G.P.
SOCIALISTA, i Hble Sr. Cristòfol Huguet del G.P. PP-UM.

Intervingueren en toms de rèplica els Srs. Sampol i
Saiz.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 5 de novembre de 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

II.- RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 20 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3206/92, BOPIB núm 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM I
EEM, relativa a ilAluminació de la rotonda de l'entrada d'es
Mercadal.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 20 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3230/92, BOPIB núm. 48 de 16 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Miquel Pascual del Grup Parlamentari
MIXT, relativa a tramitació del POOT.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autónoma, Hble. Sr. Conseller
de Turisme.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 20 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3281/92, BOPIB núm. 48 de 16 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Joan Ferrà, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a l'aixecament de cartes
batimètriques.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 20 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3283/92, BOPIB núm. 48 de 16 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a mal olor que causen les plantes
depuradores.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 20 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3207/92, BOPIB núm 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a obertura d'una oficina a BrusselAles.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 20 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3268/92, BOPIB núm. 48 de 16 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I

EEM, relativa a Pla d'extensió de l'educació física.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 20 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3282/92, BOPIB núm. 48 de 16 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa al fet que la Conselleria d'Agricultura
s'adreça en castellà als diputats del Parlament.

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 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3374/92, BOPIB núm 49 de 22 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Vicent Tur, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, 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.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3380/92, BOPIB núm 49 de 22 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Josep Moll del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a quines circumstàncies
sociolingüístiques fan imprescindible que el Govern enviï al
Parlament certificacions dels acords del Consell de Govern en
versió bilingüe.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3463/92, BOPIB núm. 51 de 30 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Jaume Peralta, del Grup Parlamentari
MIXT, relativa a normes obtenció banderes blaves.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3376/92, BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Vicent Tur, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, 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.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3464/92, BOPIB núm 51 de 30 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Jaume Peralta, del Grup Parlamentari
MIXT, relativa a fullets editats pel Govern en llengua
catalana.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3474/92, BOPIB núm 51 de 30 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Cosme Vidal, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a Projecte de Llei d'organització i funcionament dels
consells insulars.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3465/92, BOPIB núm. 51 de 30 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Jaume Peralta, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a dipòsit legal de fullets editats pel Govern.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3480/92, BOPIB núm 51 de 30 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Miquel Pascual, del Grup Parlamentari
MIXT, relativa a reglament que ha de desenrotllar la Llei
1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en
l'entorn humà.

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 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

P)
El Ple d el Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3479/92, BOPIB núm 5.1 de 30 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Jaume Peralta, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a elaboració del Pla Director Sectorial d'ubicació
d'indústries energètiques a l'illa de Menorca.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada  dia 27 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3377/92, BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a quantitat reservada per comprar Can
Salas.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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TEXTOS REBUTJATS

I.- ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 20 d'octubre del 1992, REBUTJA L'ESMENA
A LA TOTALITAT RGE núm. 2787/92, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM a la Proposició de Llei per
iniciativa legislativa popular de modificació de la Llei
14/1991, de declaració de l'arxipèlag de Cabrera Parc
Nacional Marítimo-Terrestre.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ............................................... 59
Vots a favor .......................................................... 5
Vots en contra ..................................................... 51
Abstencions .......................................................... 3

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

II.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 16 d'octubre del 1992, REBUTJÀ les següents
Propostes de Resolució relatives al debat general sobre acció
política i de govern, presentades pel Grup Parlamentari PSM
I EEM, RGE núm 3427/92, BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre
del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Propostes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 i 17:
Total vots emesos ................................................. 59
Vots a favor .......................................................... 28
Vots en contra ...................................................... 31

Proposta 3:
Total vots emesos ................................................ 59
Vots a favor ......................................................... 25
Vots en contra ...................................................... 31
Abstencions ........................................................... 3

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre 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 16 d'octubre del 1992, REBUTJÀ les següents
Propostes de Resolució relatives al debat general sobre acció
política i de govern, presentades pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm 3429/92, BOPIB núm. 49 de 22
d'octubre del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Propostes 1, 5, 6, i 11:
Total vots emesos ................................................ 59
Vots a favor ......................................................... 25
Vots en contra ..................................................... 31
Abstencions ....................................................... .. 3

Propostes 3, 7 i 9:
Total vots emesos ........ ...................................... 59
Vots a favor ........................................................ 28
Vots en contra .................................................... 31

Proposta 4:
Total vots emesos .............................................. 59
Abstencions ......................................................... 8

Propostes 8 i 10:
Total vots emesos .............................................. 59
Vots a favor ....................................................... 27
Vots en contra ................................................... 31
Abstencions ......................................................... 1

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 16 d'octubre del 1992, REBUTJÀ les següents
Propostes de Resolució relatives al debat general sobre acció
política i de govern, presentades pel Grup Parlamentari MIXT
RGE núm 3430/92, BOPIB núm, 49 de 22 d'octubre del 1992.

La votació obtengué ei resultat següent:

Propostes 5, 8, i 12:
Total vots emesos ................................................. 59
Vots a favor .......................................................... 28
Vots en contra ....................................................... 31

Propostes 10 i 11:
Total vots emesos ................................................. 59
Vots a favor .......................................................... 23
Vots en contra ...................................................... 31
Abstencions ........................................................... 5

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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III.- MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears en sessió

celebrada dia 20 d'octubre del 1992, REBUTJÀ LA MOCIÓ
RGE núm. 3202/92, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a ampliació xarxa hospitalària de
Mallorca, publicada en el BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre
del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:
Total vots emesos .................................................. 58
Vots a favor........................................................... 25
Vots en contra ....................................................... 33

Punt 2:
Total vots emesos ................................................. 58
Vots a favor ......................................................... 20
Vots en contra ....................................................... 31
Abstencions ........................................................... 7

Punt 3:
Total vots emesos .................................................. 58
Vots a favor .......................................................... 25
Vots en contra ....................................................... 31
Abstencions ........................................................... 2

Punts 4 i 5:
Total vots emesos ................................................. 58
Vots a favor .......................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 31

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre 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 27 d'octubre del 1992, REBUTJÀ LA MOCIÓ
RGE núm. 3327/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a política del Govern en matèria de ports
esportius, publicada en el BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre del
1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 55
Vots a favor .......................................................... 25
Vots en contra ....................................................... 30

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, REBUTJÀ LA MOCIÓ
RGE núm 3335/92, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a estratègia de desenvolupament i
innovació tecnològica, publicada en el BOPIB núm 49 de 22
d'octubre del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1 i 4:
Total vots emesos ............................................... 58
Vots a favor ........................................................ 27
Vots en contra ..................................................... 31

Punt 2 i 3:
Total vots emesos ............................................... 58
Vots a favor ........................................................ 24
Vots en contra ..................................................... 31
Abstencions .......................................................... 3

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

D)
 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 28 d'octubre del 1992, REBUTJÀ LA MOCIÓ
RGE núm 3336/92, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a transferències als consells insulars en
matèria de cultura, publicada en el BOPIB núm 49 de 22
d'octubre del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 58
Vots a favor ........................................................... 28
Vots en contra ....................................................... 30

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears; en sessió

celebrada dia 21 d'octubre del 1992, REBUTJÀ LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes financeres
previstes en el Pla Marc de competitivitat per a la millora del
sector turístic, RGE núm. 2809/92, BOPIB núm 45 de 25 de
setembre del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ................................................. 58
Vots a favor ........................................................... 20
Vots en contra ..................................................... . 30
Abstencions ........................................................... 8

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 21 d'octubre del 1992, REBUTJA LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari MIXT, relativa a augment en el grau de
protecció de les costes pels ajuntaments en el PDS de ports
esportius, RGE núm. 2839/92, BOPIB núm, 45 de 25 de
setembre del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ........................................... ..... 59
Vots a favor .......................................................... 28
Vots en contra ....................................................... 31

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, REBUTJA LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a desenvolupament de la
Llei reguladora de la televisió privada, RGE núm 2392/92,
BOPIB núm 38 de 26 de juny del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:
Total vots emesos ................................................. 59
Vots a favor .......................................................... 28
Vots en contra ....................................................... 31

Punt 2:
Total vots emesos ................................................. 59
Vots a favor ........................................................... 8
Vots en contra ....................................................... 31
Abstencions ........................................................... 20

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, REBUTJA LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a caducitat en les
declaracions d’interès social  RGE núm 3201/92, BOPIB
núm. 47 de 13 d'octubre del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor .......................................................... 26
Vots en contra ....................................................... 31

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, REBUTJA ELS PUNTS
1 i 3 DE LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a lliure accés a la zona de
domini públic, RGE núm. 2557/92, BOPIB núm. 13 de 3 de
setembre 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 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 16 d'octubre del 1992, i en referència al debat
general sobre acció política i de govern, no es votà la 2ª de les
Propostes de Resolució presentades pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm 3429/92, BOPIB núm 49 de 22
d'octubre del 1992, perquè ja havia estat votada amb les
Propostes la 1ª i 2ª del Grup Parlamentari PSM I EEM

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

B)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 16 d'octubre del 1992, i en referència al debat
general sobre acció política i de govern, no es votaren la 6ª i
9ª de les Propostes de Resolució presentades pel Grup
Parlamentari MIXT, RGE núm 3430/92, BOPIB núm 49 de 22
d'octubre del 1992, perquè ja havia estat votada amb les
Propostes 15ª i 14ª  del Grup Parlamentari PSM I EEM.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears en sessió

celebrada dia 20 d'octubre del 1992, acordà d'ajornar el debat
de la presa en consideració de La Proposició de Llei RGE
núm. 3093/92, presentada pel Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a modificació de determinats articles de 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.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
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El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

D)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en

sessió celebrada dia 20 d'octubre del 1992, fou retirada per
part del seu autor la Pregunta RGE núm. 3356/92, del
Diputat Hble Sr. Cosme Vidal del Grup Parlamentari MIXT.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 27 d'octubre del 1992, prengué en
consideració per 31 vots a favor, 27 en contra i una
abstenció, la Proposició de Llei RGE núm. 3093/92,
presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a
modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de
gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció de les Illes Balears (BOPIB núm. 46, de
2 d'octubre del 1992, i 49, de 22 d'octubre del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS APROVATS

I.- RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

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 les resolucions derivades de la Proposició no de
Llei RGE núm. 2596/92, presentada pel Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa al compliment del Decret 100/90.

Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 7
d'octubre del 1992, procedí  a debatre el text de la Proposició
no de Llei RGE núm. 2596/92, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

1.- Observar l'estricte compliment de la pròpia
normativa de normalització lingüística, en especial el Decret
100/90, de 29 de novembre, que regula l'ús de les llengües
oficials de l'Administració de la CAIB.

2.- Corregir, d'immediat, l'Ordre de la Conselleria de
Turisme, de 6 de juliol del 1992, per tal de donar compliment
al Decret 100/1990, de 29 de novembre, en relació a les
característiques tècniques dels impresos de la Conselleria".

Seu del Parlament, 14 d'octubre del 1992.
La Presidenta:
Joana Aina Vidal i Burguera.
El Secretari:
Joan Marí i Tur.

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 les resolucions derivades de la Proposició no de Llei RGE
núm. 2599/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a participació del Govern en concursos de bellesa.

Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 7
d'octubre del 1992, procedí  a debatre el text de la Proposició
no de Llei
RGE núm. 2599/92, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a rebutjar de forma sistemàtica la
participació en els concursos de bellesa, així com a denegar
qualsevol petició d'ajut econòmic als organitzadors d'aquests
actes sexistes, que pugui implicar un patrocini dels mateixos.

Seu del Parlament, 14 d'octubre del 1992.
La Presidenta:
Joana Aina Vidal i Burguera.
El Secretari:
Joan Marí i Tur.

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 les resolucions derivades de la Proposició no de Llei RGE
núm. 3233/92, presentada pels grups parlamentaris PSM I
EEM, PP-UM, SOCIALISTA i MIXT, relativa a solidaritat amb
el poble saharià.

Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 20
d'octubre del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició no
de Llei RGE núm. 3233/92, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

"El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- Expressar la solidaritat amb el poble saharià que
pateix un procés de descolonització inacabat.

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 de 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.

Seu del Parlament, 24 d'octubre del 1992.
La Presidenta:
Carlota Alberola i Martínez.
La Secretària:
Carmen Castro i Gandasegui.

TEXTOS DEBATUTS

I.- RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 6 d'octubre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm 1819/92, BOPIB núm 31 de 12 de
maig del 1992, del Diputat Hble Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a "Plan Marco de
competitividad del turismo español".

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 6 d'octubre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm 2576/92, BOPIB núm 43 de 3 de
setembre del 1992, del Diputat Hble Sr. Jaume Peralta, del
Grup Parlamentari MIXT, relativa a situació del Pla de
l'oferta turística a l'illa de Menorca.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

Balears, en sessió celebrada dia 20 d'octubre del 1992, debaté
les preguntes RGE núm. 1124/92, 1125/92, 1126/92, 1127/92
i 1128/92, BOPIB núm. 27 de 30 de març del 1992, del Diputat
Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relatives a accions Envireg de reciclatge i
reutilització d’aigües depurades a l'illa d'Eivissa, i
d'investigació de noves tecnologies de reciclatge d'aigües
depurades salinitzades, i a les inversions 1991 i previsions
d'inversió 1992 el' aquestes accions.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d’Agricultura i Pesca.

El que es publica pel' a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

Balears, en sessió celebrada dia 20 d'octubre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm 3019/92, BOPIB núm 46 de 2 d'octubre
del 1992, del Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a preservació del biòtop
del torrent de Pareis.

Fou contestada en 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 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 20 d
'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE núm 2234/92,
BOPIB núm. 36 de 4 de juny del 1992, de la Diputada Hble
Sra, Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a distribució d'ajudes a les sales cinematogràfiques a
l'àmbit rural.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

Balears, en sessió celebrada dia 21 d'octubre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm 2813/92, BOPIB núm 45 de 25 de
setembre del 1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa als motius pels
quals se celebra la fira Balears Nàutica el mes de setembre.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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G)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 d'octubre del
1992, debaté la Pregunta RGE núm 1721/92, BOPIB núm. 30
de 5 de maig del 1992, del Diputat Hble Sr. Vicent Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al cost de la
depuradora de Sant Jordi d'Eivissa.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d’Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

H)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 d'octubre del
1992, debaté la Pregunta RGE núm 2468/92, BOPIB núm. 40
de 4 d'agost del 1992, del Diputat Hble Sr. Francesc
Obrador, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitats transferides de la Junta d'aigües a l'Ibasan.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

I)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 d'octubre del
1992, debaté la Pregunta RGE núm 2471/92, BOPIB núm. 40
de 4 d'agost del 1992, del Diputat Hble Sr. Francesc
Obrador, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
imports abonats per la Junta d'Aigües als ajuntaments que
suporten els costs de depuració.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

J)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 d'octubre del
1992, debaté lo Pregunta RGE núm 2474/92, BOPIB núm. 40
de 4 d'agost del 1992, del Diputat Hble Sr. Francesc
Obrador, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
solAlicituds d’indemnització pels costs de depuració d'acord
amb el Decret 25/1992.

Fou contestada en lo mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

K)
La Comissió d 'Hisenda i Pressuposts del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 27 d'octubre del
1992, debaté la Pregunta RGE núm 419/92, BOPIB núm. 24 de
9 de març del 1992, del Diputat Hble Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a coordinació del
projecte de desenvolupament per a la Mancomunitat del Pla.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

L)
La Comissió d 'Hisenda i Pressuposts del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 27 d'octubre del
1992, debaté la Pregunto RGE núm. 1961/92, BOPIB núm. 31
de 12 de maig del 1992, del Diputat Hble Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a acord de
cooperació entre el "Centre for urban and regional studies" i
la Conselleria d'Economia.

Fou contestada en lo mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

M)
La Comissió d 'Hisenda i Pressuposts del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 27 d'octubre del
1992, debaté la Pregunta RGE núm 2529/92, BOPIB núm. 40
de 6 d'agost del 1992, del Diputat Hble Sr. Francesc Planells
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a recaptació
impost general sobre successions i donacions durant els anys
1989,1990 i 1991 a Eivissa i Formentera.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

El que es publica per o coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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N)
La Comissió d 'Hisenda i Pressuposts del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 27 d'octubre del
1992, debaté la Pregunta RGE núm. 2530/92, BOPIB núm,
40 de 6 d'agost del 1992, del Diputat Hble Sr. Francesc
Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
recaptació impost sobre transmissions entre vius durant els
anys 1989,1990 i 1991 a Eivissa i Formentera.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS REBUTJATS

I.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 6
d'octubre del 1992, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE
LLEI, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a inclusió de l’STEI a la Comissió Provincial de
formació, RGE núm. 2391/92. BOPIB núm. 38 de 26 de juny
del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................ 15
Vots a favor ........................................................... 1
Vots en contra ....................................................... 5
Abstencions ........................................................... 9

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 6
d'octubre del 1992, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE
LLEI, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a prospeccions arqueològiques a la zona afectada per
l'autovia central, RGE núm. 2425/92. BOPIB núm 38 de 26
de juny del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 15
Vots a favor .......................................................... 7
Vots en contra ....................................................... 8

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials, del Parlament de

les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 d'octubre del
1992, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la construcció
de l'hospital d'Inca, RGE núm. 2514/92. BOPIB núm. 40 de 6
d'agost del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 15
Vots a favor ............................................................ 6
Vots en contra ......... .............................................. 8
Abstencions ............................................................ 1

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 6 d'octubre del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble Sr. Conseller adjunt a la
Presidència, acompanyat del president i de l'administrador de
l'entitat Ifebal, que informà sobre la situació actual d'Ifebal i
sobre la dimissió del responsable de l'esmentada entitat
(escrits RGE 2486/92 i 2550/92, BOPIB núm 40 de 6 d'agost
del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

B)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 20 d'octubre del 1992, tengué
lloc la compareixença de l 'Hble Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, acompanyat del Director General d'estructures agràries
i del Sr. Mateu Castelló, que informà sobre els incendis
forestals a Artà i Caimari i les possibles mesures de prevenció
que es preveu prendre (escrit RGE 2754/92, BOPIB núm. 44 de
21 de setembre del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

C)
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 20
d'octubre del 1992, tengué lloc la compareixença de l'Hble Sr.
Conseller de Cultura, Educació i Esports, acompanyat del
gerent de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que
informà sobre la continuïtat de l'Orquestra (escrit RGE
2458/92, BOPIB núm. 40 de 6 d'agost del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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D)
A la Comissió d'Assumptes Institucional, i Generals

del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 20
d'octubre del 1992, quedà posposada la pregunta RGE núm.
2801/92 relativa a l'acostament de la realitat Europea a les
Illes Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

E)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 21 d'octubre del 1992,
tengué lloc la compareixença de l'Hble Sr. Conseller de
Comerç i Indústria, acompanyat del Director General de
comerç, que informà sobre el Pla de comerç (escrit RGE
2698/92, BOPIB núm 44 de 21 de setembre del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

F)
A la Comissió d'Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 20
d'octubre del 1992, quedaren posposades les preguntes RGE
núm. 2470/92, 2472/92 i 2473/92.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

G)
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de

les Illes Balears, en sessió celebrada dia 20 d'octubre del
1992, fou retirada la Pregunta RGE núm 3184/92 (BOPIB
núm 47 de 13 d'octubre del 1992) per part del Grup
Parlamentari de l'autor de la Pregunta.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

H)
A la Comissió d 'Hisenda i Pressuposts del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 27
d'octubre del 1992, tengué lloc la compareixença de l'Hble
Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, que informà sobre
l’ampliació en 850 milions de pessetes de la Societat de
Capital Risc, i l'adquisició per part d'aquesta d'un import de
capital de 850 milions de pessetes de la societat Bon Sossec
SA (escrit RGE 3278/92, BOPIB núm. 48 de 16 d'octubre del
1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

I)
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 27 d'octubre del
1992, tengué lloc la compareixença de l'Hble Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda, que informà sobre la situació financera,
de Tresoreria, d'avals, de crèdits, de la CAIB durant l'any 1992
(escrit RGE 3139/92, BOPIB núm 47 de 13 d'octubre del
1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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 10 de novembre del 1992,
d'acord amb '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 Baixa
40.127.177 ptes. que tenien com objecte la promoció de
productes de les Illes Balears, formulada pel Diputat Hble Sr.
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE
núm 3644/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a informació
als pagesos de les ajudes de la CE, formulada pel Diputat Hble
Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 3674/92.

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

Palma, a 11 de novembre del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
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.

Baixa 40.127.177.- ptes. que tenien com a objecte la
promoció de productes de les Illes Balears

Per quins motius amb la modificació de crèdit 430/91
va donar de baixa la Conselleria de Comerç i Indústria
40.127.177.- ptes. que tenien com a objecte la promoció de
productes de les Illes Balears o dia de la finançació de la petita
i mitjana empresa?

Palma, 22 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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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.

Informació als pagesos de les ajudes de la CE

Com pensa el Conseller d'Agricultura i Pesca
informar a cada pagès, per telèfon, de els possibles ajudes de
la Comunitat Europea, si la immensa majoria dels pagesos no
tenen telèfon?

Palma, 4 de novembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

II.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 10 de novembre del 1992,
conformement amb l'establert per l'article 175 del Reglament
de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit RGE núm 3649/92,
presentat per tres diputats membres de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts adscrits al Grup parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant el qual se solAlicita compareixença del
responsable del Govern de la CAIB davant la Comissió d
'Hisenda i Pressuposts per tal de celebrar sessió informativa
sobre la seva política pressupostària referent a l'empresa
vinculada a la CA Societat Balear de Capital Risc.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de novembre 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 10 de novembre del 1992,
conformement amb l'establert per l'article 43.3 del Reglament
de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit RGE núm 3649/92,
presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el
qual se solAlicita la convocatòria de la Comissió d 'Hisenda
i Pressuposts i la compareixença
de l'Interventor General de la CAIB per tal d'informar de la
modificació de crèdit de la partida 20100-441200-761000
Conselleria d'Indústria, consells insulars, residus sòlids
urbans, destinada a l'ampliació de capital de la Societat
Balear de Capital Risc.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 10 de novembre del 1992,
d'acord amb els articles 177, 125 i següents del Reglament del
Parlament, s’admet a tràmit la Proposició de Llei del Grup
Parlamentari MIXT, RGE núm 3708/92, relativa a Proposició
de Llei per la qual passa a denominar-se oficialment Illes
Balears la "Província de les Illes Balears".

D'acord amb el que disposa l'article 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 11 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A)
D'acord amb l'article 177 del Reglament del Parlament

de les Illes Balears, referit a les iniciatives legislatives davant
el Congrés dels Diputats el Grup Parlamentari MIXT presenta
la següent

Proposició de Proposició de Llei

PROPOSICIÓ DE PROPOSICIÓ DE LLEI PER
LA QUAL PASSA A DENOMINAR-SE OFICIALMENT
ILLES BALEARS LA "PROVÍNCIA DE LES ILLES
BALEARS"

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 3.2 de la Constitució Espanyola de 1978 diu
que les llengües espanyoles distintes del castellà seran també
oficials en les respectives Comunitats Autònomes d'acord
amb els seus estatuts.

L'article 3 de la llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer
d'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears estableix que la
llengua catalana, pròpia de les illes Balears, tendrà, juntament
amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial.

El topònim "Illes Balears", d'acord amb la Constitució
i l'esmentada Llei Orgànica 2/1983, té validesa quan designa la
comunitat autònoma que compta com a base territorial
l'arxipèlag balear.

En canvi, el mateix topònim "Illes Balears" no està
oficialment admès per a designar la província amb mateixa
base territorial que la Comunitat Autònoma.

En concret, el decret de 30 de novembre de 1833 que
divideix el territori espanyol en províncies denomina
"Província de las Islas Baleares" la que comprèn les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera.

Per tal d'evitar aquesta discordança, així com degut a
raons històriques i culturals derivades del fet que el català,
propi de les Illes Balears, és la llengua autòctona dels
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers, fa
necessària la promulgació de la Llei present.
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D'altre costat, aquesta Llei conté el canvi de
contrasenya “PM” per “IB” en les plagues oficials de
matrícules de vehicles, ja que la primera representa únicament
la capital Palma de Mallorca i, en canvi, la segona és
representativa de tota la província, que és pluri-insular.

ARTICLE 1.-

L'actual província de les "Islas Baleares” es
denominarà oficialment Illes Balears, d'acord amb la seva
tradició històrica, cultural i literària.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- En els llibres de text i material didàctic,
així com en altres usos no oficials, quan la llengua que es faci
servir sigui el castellà, el topònim corresponent es podrà
designar en aquesta llengua.

Segona.- Es faculta el Govern per a adoptar les
disposicions necessàries per a l'aplicació d'aquesta Llei, que
hauran de comprendre, entre d'altres, el canvi de lletres "PM”
per "IB" en les plaques oficials de matrícula de nous vehicles
de la província de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ FINAL

La Llei present entrarà en vigor al dia següent de la
seva publicació en el "Boletín Oficial del Estado".

Palma, 6 de novembre del 1992.
El Portaveu suplent:
Miquel Pascual i Amorós.

II.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 10 de novembre 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
del Govern de la Comunitat Autònoma en relació a
l'organització i funcionament dels consells insulars,
presentada pel Grup Parlamentari MIXT. RGE núm 3678/92.

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política
en matèria de defensa i conservació del patrimoni històric i
artístic de les illes Balears; presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm 3679/92.

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política
en aplicació del Pla de comerç, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3701/92.

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a
l'ordenació turística, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 3702/92.

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política
en matèria d'inversions en indústria i comerç durant l'any
1992, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3703/92.

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

Palma, a 11 de novembre 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 es preveu als articles 149 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari MIXT presenta la següent InterpelAlació per
tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra:

Política del Govern de la Comunitat Autònoma en
relació a l'organització i funcionament dels consells insulars

Sobre la política general del Govern de la CAIB
respecte a l'organització i funcionament dels consells insulars
en la seva vessant autonòmica.

Palma, 5 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveu l'article 149 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari del
PSM i EEM interpelAla el Govern de les Illes Balears respecte
a la política que segueix en matèria de defensa i conservació
del patrimoni històric i artístic de les illes Balears.

Palma, 5 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el

que preveuen els articles 149 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears formula al Govern de la
Comunitat Autònoma la següent interpelAlació per tal que sigui
debatuda en el Ple de la Cambra:

Sobre la política del Govern de la CAIB en l'aplicació
del Pla de comerç

Sobre la política del Govern de la Comunitat
Autònoma en l'aplicació del Pla de comerç.

Palma, 4 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el

que preveuen els articles 149 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears formula al Govern de la
Comunitat Autònoma la següent interpelAlació per tal que
sigui debatuda en el Ple de la Cambra:

Sobre l'ordenació de l'oferta turística

Sobre la política del Govern de la Comunitat
Autònoma en relació a l'ordenació de l'oferta turística.

Palma, 6 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el

que preveuen els articles 149 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears formula al Govern de la
Comunitat Autònoma la següent interpelAlació per tal que
sigui debatuda en el Ple de la Cambra:

Sobre la política del Govern de la CAIB en matèria
d'inversions en indústria i comerç durant 1992

Sobre la política del Govern de la Comunitat
Autònoma en matèria d'inversions en indústria i comerç
durant 1992.

Palma, 4 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

III.- MOCIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 10 de novembre del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm 3681/92, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 3383/92.

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

Palma, a 11 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Política general de transports de mercaderies

1.- La Conselleria de Treball i Transports anulAlarà
de forma immediata el Decret de "Suspensió temporal de
concessió d'autoritzacions de servei públic discrecional de
mercaderies", regulades en els articles 9 i 10 del Decret
69/83, que fou publicat en el BOCAIB  de data 29 de febrer
de 1992.

2.- La Conselleria de Treball i Transports presentarà
dins el termini de 3 mesos un "pla de concentració d'empreses
de transport discrecional de mercaderies” amb la indicació de
la partida pressupostària corresponent que quantifiqui la
dotació econòmica suficient per dur a terme aquest pla.

3.- La Conselleria de Treball i Transports presentarà
dins el termini de tres mesos un "pla de renovació de flota" de
vehicles de transport discrecional de mercaderies, indicant la
partida pressupostària que contempli la dotació de Ics ajudes
destinades als transportistes, per la realització d'aquest pla.

Palma, 5 de novembre 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 10 de novembre del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 3700/92, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 3384/92.

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

Palma, a 11 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

Política general de joventut

El Parlament de les Illes Balears, conscient de la
transcendental importància social, política, econòmica i cultural
que té donar perspectives positives de futur al colAlectiu jove de
la nostra Comunitat, que constitueix el 25 per cent de la
població illenca, constata la necessitat que el Govern autònom
elabori un pla integral de joventut capaç de donar resposta
eficaç a la problemàtica que afecta els joves illencs i que per
tant prevegi els aspectes següents:

1.- Realització immediata, dins un termini màxim de
quatre mesos, d'un ampli estudi sociològic que posi de manifest
quines són les necessitats i aspiracions que tenen i les
dificultats que troben avui els joves de les Balears. Aquest
estudi s'haurà d'actualitzar anualment, a fi de poder detectar a
temps l'evolució de la problemàtica juvenil i poder reaccionar
amb flexibilitat front a les tendències i variacions que s'hi
puguin produir.

2.- En base als resultats d'aquest estudi, s'elaborarà un
pla integral per a la joventut de les illes Balears, que prevegi
l'aprofitament exhaustiu dels recursos existents a tots els nivells
administratius, en estreta i permanent colAlaboració tant amb el
Govern central, per tal de treure tot el rendiment possible al
Fons Social Europa i al Pla Integral de la joventut del Ministeri
d'Assumptes Socials, com amb els consells insulars i
ajuntaments.

3.- El Pla Integral per a la joventut de les illes Balears
implicarà com a mínim les conselleries de Comerç i Indústria,
Treball i Transports, Turisme, Ordenació del Territori i Obres
Públiques, Agricultura, Sanitat i Seguretat Social, i Cultura,
Educació i Esports, que constituiran la Comissió
Interdepartamental de joventut sota la coordinació de la
Conselleria adjunta a la Presidència com a gestora del Pla
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Integral.

4.- El Pla Integral per a la joventut de les illes
Balears contemplarà especialment els següents aspectes:

A) Accions tendents a facilitar l'emancipació dels
joves, a través d'ofertes en el camp de la formació, l'ocupació
inclòs el foment de la iniciativa empresarial juvenil, i
l'habitatge, en propietat i de lloguer.

B) Millora de la qualitat de vida dels joves, amb
informació, salut i consum,  servei militar i objecció de
consciència, medi ambient, oci i temps lliure, i promoció
cultural i artística.

C) Foment de l'associacionisme juvenil, impulsant
els mecanismes adients per a intensificar la participació dels
joves, a través de les seves associacions,  en la vida social i
política i en la resolució dels seus problemes.

5.- El Pla Integral per la joventut de les illes Balears,
amb la corresponent avaluació econòmica, serà presentat a
debat del Parlament dins el segon període de sessions de l'any
1993.

Palma, 5 de novembre 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 10 de novembre 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 projectes
presentats davant la Conselleria de Turisme per a la
realització d'acords de promoció i de millora de l'oferta
turística d'acord amb el "Plan Futures”; formulada pel
Diputat Hble Sr. Antoni Pallicer del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3645/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a participació
del Conseller d'Indústria en un acte del PP, formulada pel
Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm. 3655/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a atribució de
competències als consells insulars en matèria d'ITV,
formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 3656/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
contractació de persones minusvàlides a l'Administració de
la CAIB, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 3705/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a presència
del català a l'Escola Oficial d'Idiomes, formulada pel Diputat
Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM
RGE núm. 3706/92.

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

Palma, a 11 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Projectes presentats davant la Conselleria de Turisme
per ala realització d'accions de promoció i de millora de l'oferta
turística d'acord amb el Plan Futures

Quin nombre de projectes s'han presentat davant la
Conselleria de Turisme d'acord amb l'Ordre del 19 d'agost del
1992, per la qual es concedeixen incentius a les petites i
mitjanes empreses i entitats turístiques per a la realització
d'accions de promoció de l'oferta turística espanyola, d'acord
amb el Pla Marc de competitivitat del turisme espanyol (Pla
Futures), indicant-ne els termes municipals que afecta cada
projecte i l'import de l'inversió total prevista i la solAlicitada, tot
això desglossat per termes municipals.

Quin nombre de projectes s'han presentat davant la
Conselleria de Turisme d'acord amb l'Ordre del 19 d'agost del
1992, per la qual es concedeixen incentius per la millora de la
competitivitat a les petites i mitjanes empreses i entitats
turístiques, d'acord amb el Pla Marc de competitivitat del
turisme espanyol (Pla Futures), indicant-ne els termes
municipals que afecta cada projecte i l'import de l'inversió total
prevista i la solAlicitada, tot això desglossat per termes
municipals.

Palma, 29 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Participació del Conseller d'Indústria en acte
organitzat pel PP

Per quin motiu el Conseller de Comerç i Indústria ha
acceptat participar en un acte organitzat pel Partit Popular
d'Inca per tal d'informar sobre ajuts a les empreses?

Pensa el Conseller participar en actes organitzats
també per altres grups polítics, que es puguin realitzar amb la
mateixa finalitat?

Palma, 3 de novembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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 la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

Atribució de competències als consells insulars en
matèria d'ITV

Els consells insulars d'Eivissa i Menorca tenen
delegada la competència en ITV per decret de 28 de març de
1983

Quan pensa el Govern de les Illes Balears presentar
a la Comissió Tècnica Interinsular la proposta de text articulat
d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d'inspecció tècnica de vehicles, ITV?

Palma, 3 de novembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Contractació de persones minusvàlides a
l'Administració de la CAIB

Quantes persones amb qualificació de minusvàlides
estan contractades actualment o són funcionaris de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears?

Quins llocs de treball ocupen dins l'Administració de
la CAIB, d'acord amb la minusvàlua que tenen?

Quines mesures es prenen a l’hora de convocar
proves d'accés a l'Administració autonòmica per as les
persones minusvàlides, a cada categoria i a cada lloc de
treball?

Quantes places s'han convocat per a minusvàlids a
les tres darreres ofertes públiques d'ocupació?

Quantes persones minusvàlides s'hi han presentat?

Quantes han accedit a llocs de treball?

Palma, 6 de novembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de
resposta escrita.

Presència del català a l'Escola Oficial d'Idiomes

Quina presència té la nostra llengua a l'Escola
Oficial d'Idiomes de les Illes Balears?

Quines classes s'hi imparteixen per tal d'ensenyar el
català?

A quins nivells van dirigides?

Té constància el Govern de les Illes Balears que la
direcció de l'Escola Oficial d'Idiomes ha fet el possible per
reduir les demandes de català?

Té coneixement el Govern de les Illes Balears de les
denúncies que s'han fet davant la inspecció del Ministeri
d'Educació i Ciència i davant les mateixes autoritats d'aquest
Ministeri
al respecte?

Pensa intervenir el Govern de les Illes Balears en
defensa del dret que tenim que s'imparteixi ensenyament de la
nostra llengua a l'Escola Oficial d'Idiomes?

Palma, 6 de novembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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 10 de novembre del 1992.
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta oral davant PLE.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a situació,
personal i pressupost de l'oficina d'informació juvenil de
Formentera, formulada pel Diputat Hble Sr. Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3704/92.

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

Palma, a 11 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Víctor Tur i Ferrer, 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.

Situació, personal i pressupost de l'oficina
d'informació juvenil de Formentera

A on estarà situada, quant de personal tendrà i amb
quin pressupost funcionarà l'oficina d'informació juvenil que
pretén obrir a Formentera el pròxim mes de desembre el
Govern de la Comunitat Autònoma tal i com va anunciar el
Conseller?

Palma, 6 de novembre del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.
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VI.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 10 de novembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3652/92,
relativa a declaració de ses salines d'Eivissa i Formentera
com a Parc Natural amb solAlicitud de tramitació davant el
Ple.

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

Palma, a 11 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el

que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:

Declaració de ses Salines d'Eivissa i Formentera com
a parc natural

Els valors físics i biològics existents a ses Salines
d'Eivissa i Formentera, reconeguts per tothom, avalats per
importants estudis científics i objecte de nombroses
declaracions favorables per part de les institucions de les Illes
Balears, junt amb al reviscolament de les velles amenaces
sobre el seu fràgil equilibri, motiven la presentació de la
següent

Proposició no de Llei

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a iniciar de forma immediata, a
l'empara de l'article 21 de la Llei estatal 4/1989 de
conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres,
la tramitació de la declaració de ses Salines d'Eivissa i
Formentera com a Parc Natural, amb les delimitacions de la
Llei del Parlament de les Illes Balears 1/1991 d'espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma que durant la tramitació de la
declaració garanteixi el manteniment dels valors físics i
biològics de l'àrea cuidant del compliment de l'article 7 de
l'esmentada Llei estatal 4/1989."

Palma, 3 de novembre 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 10 de novembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3698/92,
relativa a deficiències al tram Marratxí-Consell de l'autovia
central de Mallorca, amb solAlicitud de tramitació davant el
Ple.

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

Palma, a 11 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el

que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:

Deficiències al tram Marratxí-Consell de l'autovia
central de Mallorca

Exposició de motius

El mes de setembre passat, s'inaugurà el segon tram de
l'autovia central de Mallorca. Des del mateix moment de la
inauguració, en què es donaven per part del Govern per
acabades les obres, nombrosos colAlectius de veïns
manifestaven les seves protestes, queixes i denúncies per les
deficiències existents.

Deficiències del projecte, pel seu traçat i problemes
d'accessos. Un traçat que no era especialment dificultós, 11
quilòmetres en un terreny pràcticament pla, amb un pendent
màxim del 5%, amb una sola dificultat orogràfica es Coll des
Pou, ha aconseguit ser en veritat deficient. Deficient en relació
a la xarxa viària local d'aquesta zona, pels desnivells provocats
a l'hora de salvar les interseccions dels nombrosos camins
veïnals (pas subterrani a l'alçada de Santa Maria); perquè quan
plou deixa intransitables nombrosos camins de Consell; pel
traçat del revolt que delimita el final de l'autovia i condueix al
creuer de Consell, massa tancat, i per tant perillós; pels
accessos a l'autovia, carrils d'acceleració massa curts o quasi
inexistents, dificultant entrades i sortides de l'autovia, fent-les
especialment lentes i perilloses (incorporació i sortida a l'antiga
carretera del Pont d'Inca a Santa Maria).

Deficiències en la construcció, del ferm que provoca
vibracions, i on ja hi apareixen desperfectes puntuals
importants i perillosos; camins sense asfaltar com la sortida al
polígon industrial de Marratxí, i ponts sense acabar.

Deficients i insuficients senyalitzacions; tanques
metàlAliques de protecció que cauen; manca de suficient
ilAluminació a les rotondes, entrada i sortida de les
interseccions, i tants d'altres.

Massa són els problemes per a una obra que comptava
amb un pressupost d'adjudicació de 1.821 milions de pessetes.
Per tot l'exposat, proposam al Ple la següent Proposició no de
Llei:

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma, que assumint la responsabilitat que li
pertoca, que en el termini de tres mesos procedesqui a la
correcció d’acord amb els ajuntaments afectats, de totes dels
deficiències assenyalades:
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1.1 Deficiències del projecte, entre altres, correcció
dels desnivells, evacuació de les aigües pluvials, disseny de
la rotonda d'entrada a Consell, correcció de tots els accessos
a Santa Maria) incorporació des de la carretera) en el sentit
Santa Maria-Palma.

1.2 Deficiències en la construcció, com són entre
d’altres, la defectuosa pavimentació i afermat, i el mal
acabament de l'asfaltat de la xarxa viària local afectada i
ponts.

1.3, Correcció i ampliació de la senyalització i
ilAluminació dels accessos.

Palma, 4 de novembre 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 10 de novembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm, 3699/92,
relativa a criteris d'adquisició d'elements artístics destinats
a la xarxa viària de les illes Balears, amb solAlicitud de
tramitació davant el Ple.

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

Palma, a 11 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears,

C)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el

que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:

Criteris d'adquisició d'elements artístics destinats a
la xarxa viària de les Illes Balears

La construcció de noves carreteres i autovies duita
a terme pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha significat, a més d'una millora de les
comunicacions, la creació de zones annexes que sovint han
estat embellides amb àrees enjardinades i grups escultòrics.

La selecció dels grups escultòrics ubicats vora les
autovies no ha obert, fins ara, a criteris racionals i ponderats.
Artistes sense un gran nivell de qualitat ni una especial
vinculació amb el món cultural de les illes Balears han rebut
reiterats encàrrecs amb un alt cost, poc adient a l'escàs valor
estètic de les obres.

La Constitució Espanyola, a l'article 46, estableix
que els poders públics garantiran i promouran l'enriquiment
del patrimoni artístic dels pobles d'Espanya. L'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears, a l'article 10.20,
determina que la Comunitat Autònoma té competència
exclusiva sobre el patrimoni monumental. Les competències
en aquesta matèria són exercides per la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports del Govern de la Comunitat
Autònoma.

La pràctica d'adquirir obres d'art per part de les
diferents conselleries del Govern de la Comunitat Autònoma
sense obeir a criteris coherents ha conduït a compres de
pintures, escultures i altres elements artístics desproveïdes de
tota visió de conjunt i, a més a més, a pagar quantitats
desorbitades per obres d'escàs valor. Amb la finalitat de
corregir aquestes adquisicions no planificades, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent Proposició no de
Llei:

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

1.- Crear, mitjançant decret, la Comissió Assessora
per a l'adquisició de béns culturals que tendrà com a finalitat
emetre informe previ i vinculant en relació a qualsevol proposta
d'adquisició de béns de valor artístic o cultural per part del
Govern de la Comunitat Autònoma. La Comissió Assessora per
a l'adquisició de béns culturals estarà adscrita a la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports.

2.- Convocar els concursos pertinents relatius a
l'adquisició d'escultures, murals o altres elements artístics que
hagin d'ésser ubicats vora la xarxa viària de la qual és titular la
Comunitat Autònoma.

3.- Donar preferència als artistes de les Illes Balears,
o hi tenguin una especial vinculació, a l'hora de formular els
pertinents encàrrecs de grups escultòrics, murals i altres
elements artístics destinats a les àrees pròximes a la xarxa
viària de la qual és titular la Comunitat Autònoma.

Palma, 6 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

VII.-INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 10 de novembre del 1992, conformement amb
l'establert per l'article 172 del Reglament de la Cambra, i un
cop manifestada la voluntat unànime de la Junta de Portaveus
que les propostes de resolució que es derivin del debat del Pla
de desenvolupament regional 1993-1995 es debateren en el Ple
de la Cambra, acordà de traslladar a la Comissió d'Economia
del Parlament el Pla de desenvolupament regional perquè
aquesta en procedeixi a la tramitació pertinent, que haurà de
finalitzar amb el debat i votació de les propostes de resolució
en el Ple de la Cambra.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de novembre 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 10 de novembre del 1992, a la vista de l'escrit
RGE núm 3673/92, presentat pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA,  mitjançant el qual solAlicita ampliació del
termini de presentació d'esmenes al Projecte de Llei RGE núm.
3491/92 de Pressuposts Generals de la CAIB per al 1993,
conformement amb l'establert per l'article 93 del Reglament de
la Cambra, acordà d'ampliar el termini de presentació
d'esmenes al projecte de Llei de referència fins al proper dia
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25 de novembre a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears en

reunió celebrada dia 10 de novembre del 1992, a la vista de
l'escrit RGE núm. 3693/92, presentat pel Grup Parlamentari
PP-UM, conformement amb l'establert per l'article 61.2 del
Reglament de la Cambra, acordà de convocar sessions
plenàries extraordinàries per al debat i l'aprovació, si
pertoca, del Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial
sobre la Proposició de Llei de modificació de determinats
articles de la Llei 1/1991, la data de les quals es fixaran
oportunament; i, en conseqüència, habilitar els dies
necessaris per tal que es pugui procedir a la tramitació
de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

D)
COMISSIÓ DE VALORACIÓ QUE HA DE

JUTJAR LES PROVES CONVOCADES PER A COBRIR
UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE SISTEMES DEL
PARLAMENT.

President:
Sr. J. Francesc Triay i Llopis, Vice-President segon

del Parlament, per delegació del Molt Hble Sr. President de
la Cambra.

Secretari:
Sr. Joan Ferrer i Cànaves, Lletrat Oficial Major del

Parlament.

Vocals:
- Sr. Llorenç Huguet i Rotger, Catedràtic

d'informàtica, assessor del Servei d'informàtica del Parlament.

- Sr. Gaspar Sabater i Vives, Cap de Negociat
Coordinació Informàtica.

- Sr. Francesc Jiménez i Bestard, representant de la
Junta de Personal. (Suplent: Sra. Catalina Fullana i Prohens)

E)
TRIBUNAL QUALIFICADOR QUE HA DE

JUTJAR LES OPOSICIONS CONVOCADES PER A
COBRIR DIVERSES PLACES DEL COS D'UIXERS DEL
PARLAMENT:

President:
Sra. Maria Lluïsa Cava de Llana i Carrió,

Vice-Presidenta primera del Parlament, per delegació del
Molt Hble Sr. President de la Cambra.

Secretari:
Sr. Joan Ferrer i Cànaves, Lletrat Oficial Major del

Parlament.

Vocals:
- Sr. J. Francesc Triay i Llopis, Vice-President segon

del Parlament
- Sr. Jesús G. Martínez de Dios, Secretari primer del

Parlament.

- Sr. Marcos Pieras i Guasp, representant de la Junta
de Personal. (Suplent: Sr. Joan Carles mas i Cladera)

X.- CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 52.

- Pàgina 1886. Textos en Tramitació. Informació. Apartat C)
On diu: acordà d'habilitar els dies necessaris per tal de
possibilitar l'estudi. ..
Ha de dir: acordà d'habilitar els dies necessaris, inclosos dilluns
i dissabtes, per tal de possibilitar l'estudi ...
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