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COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD 
DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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 COMISSIÓ.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a canvi
d'ubicació de la Unitat de primera acollida de menors de
Menorca, formulada pel Diputat Hble. Sr. Antoni Gómez, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3746/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a motius pels
quals es canvia d'opinió sobre la ubicació de la Unitat de
primera acollida de menors a Menorca, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Antoni Gómez, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm. 3747/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a agençament
de la Comuna de Bunyola, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Joan Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
3759/92.

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

Palma, a 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Antoni Gómez i Arbona, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a la qual solAlicita
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Canvi d'ubicació de la Unitat de primera acollida de
menors de Menorca.

El Govern de la Comunitat Autònoma va crear, encara
no fa un any, a Maó, una unitat de primera acollida per alAlots
amb problemes, essent gestionada pel Servei que té el Govern
d'aquesta comunitat a Menorca.

Hem llegit, amb sorpresa, a la premsa, que pensen
canviar la seva ubicació.

- És cert que es pensa canviar la ubicació d'aquesta
unitat de primera acollida de menors a Menorca?

- És cert que es pensa traslladar a un centre amb espais
oberts i en contacte amb la natura?

- Té previst el Govern de la Comunitat Autònoma
canviar més vegades de lloc aquesta unitat de primera acollida
de menors?

Palma, 11 de novembre del 1992.
El Diputat:
Antoni Gómez i Arbona.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
Antoni Gómez i Arbona, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a la qual solAlicita
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Motius pels quals es canvia d'opinió sobre la
ubicació de la Unitat de primera acollida de menors a
Menorca.

- Per quin motiu canvia d'opinió sobre la idoneïtat de
la ubicació d'aquest centre?

- Ha pensat el Govern de la Comunitat Autònoma en
els menors a l'hora de fer aquests canvis d'ubicació, o és per
motius polítics que es fa el canvi?

- Creu que el programa a realitzar amb els menors
pot tenir continuïtat si es fan continus canvis d'ubicació?

Palma, 11 de novembre del 1992.
El Diputat:
Antoni Gómez i Arbona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
Joan Ferrà i Capllonch, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant la Comissió d'Economia.

Agençament de la Comuna de Bunyola.
En els pressuposts del 1992 es va aprovar una

esmena del Grup Parlamentari Socialista per l'agençament de
la Comuna de Bunyola.

Quines accions s'han duit a terme per a la millora de
la zona?

Palma, 11 de novembre del 1992.
El Diputat:
Joan Ferrà i Capllonch.

II.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 17 de novembre del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 3736/92, presentat per tres diputats
membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca
davant la Comissió de referència per tal celebrar sessió
informativa sobre la incidència a les Illes Balears de la
normativa comunitària europea a la pesca del Mediterrani.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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 17 de novembre del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 3737/92, presentat per tres diputats
membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el
qual se solAlicita compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports davant la Comissió de referència
per tal celebrar sessió informativa sobre gestions realitzades
i previsions en relació a la construcció, dotació i entrada en
funcionament de la nova seu de la Biblioteca Pública de
Mallorca, fins ara ubicada al carrer Ramon Llull de Palma.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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 17 de novembre del 1992, en relació amb l'escrit
RGE núm. 3542/92, presentat pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita reconsideració
d'acord sobre la tramitació davant la Comissió d'Economia del
Projecte de Llei RGE núm. 3240/92, del Parc d'Innovació
Balear, i acordar que les esmenes al Projecte de Llei de
referència sien presentades davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 17 de novembre del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 3761/92, presentat pels grups parlamentaris
PP-UM, SOCIALISTA, PSM I EEM, i MIXT, i acordà
d'encomanar a la Comissió d'Economia l'estudi de la
problemàtica de la carn a la CAIB.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 de novembre del 1992,
d'acord amb el que disposa l'article 112 del Reglament del
Parlament, s'admet a tràmit el Projecte de Llei sobre
ampliació de competències de la Comissió de Coordinació de
Política Territorial, amb RGE núm. 3748/92.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la
Mesa de la Comissió d'Ordenació Territorial esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.

Palma, a 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

FRANCESC GILET GIRART, Secretari del Consell
de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CERTIFICA: que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda dia 22
d'octubre de 1992, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

30.- Projecte de Llei sobre ampliació de competència
de la Comissió de Coordinació de Política Territorial.

El Consell de Govern, a proposta del conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, adopta l'acord
següent:

Primer.- Aprovar el text articulat del Projecte de Llei
sobre ampliació de competència de la Comissió de Política
Territorial del Govern balear, el text del qual s'adjunta.

Segon.- Remetre al Parlament de les Illes Balears el
Projecte de Llei esmentat perquè el tramiti.

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se
n'estén aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble.
Sr. President, que firm i segells a Palma, a dia vint-i-vuit
d'octubre del mil nou-cents noranta-dos.

El Secretari del Consell de Govern:
Francesc Gilet i Girart.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

A)
PROJECTE DE LLEI SOBRE AMPLIACIÓ DE

COMPETÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE
COORDINACIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

La Llei 8/1989, d'1 d'abril, d'ordenació territorial de
les Illes Balears, crea a l'article 8 la Comissió de Coordinació
de Política Territorial del Govern balear, la qual, a més de
formar-ne part representants de les distintes conselleries,
compta amb representació de cadascun dels consells insulars.

El Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel
qual s'aprova el text refós sobre règim del sòl i ordenació
urbana, a l'article 129 disposa l'exigibilitat d'informe

favorable del Consell o òrgan autonòmic que sigui pertinent
quan es tracti d'expedients de modificació de plans, normes
complementàries i subsidiàries i programes d'actuació que
tenguin per objecte una zonificació diferent o un ús urbanístic
de les zones verdes o espais lliures prevists en el Pla, exigència
que ja es recollia a la Llei del sòl de 1956 i la de 1976.

El precepte del text refós comentat abans no té la
consideració de legislació bàsica ni plena, d'acord amb el que
s'estableix a la disposició final única i, en conseqüència té una
aplicació supletòria fins que no sigui regulat específicament per
la comunitat autònoma respectiva en exercici de les seves
competències.

És evident que tots els antecedents legislatius
urbanístics han donat als expedients que tenen la finalitat
descrita abans un tractament molt singular, atesa la
transcendència que la modificació d'espais lliures o zones
verdes públiques pot tenir.

En aquesta comunitat hi ha ja creada, a l'empara de la
Llei d'ordenació territorial, la Comissió de Coordinació de
Política Territorial, en la qual es troben representats tant els
òrgans propis del Govern balear com els dels consells insulars,
per la qual cosa s'estima que la dita Comissió és perfectament
estructurada per fer-se càrrec de l'emissió de l'informe
objecte de la present Llei.

ARTICLE 1.-

Els expedients de modificació de plans, normes
complementàries i subsidiàries i programes d'actuació, quan
tenguin per objecte una zonificació diferent o un ús urbanístic
de les zones verdes o espais lliures públics prevists en el pla,
abans d'aprovar-los definitivament, hauran de comptar amb
l'informe favorable de la Comissió de Política Territorial
estructurada d'acord amb el que s'estableix a la Llei d'ordenació
del territori d'aquesta comunitat autònoma.

ARTICLE 2.-

El termini per emetre l'informe previst a l'article
anterior serà de dos mesos comptats des de l'entrada de
l'expedient complet a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori del Govern balear. Un cop
transcorregut aquest termini sense haver acordat l'informe
esmentat, aquest es considerarà favorable.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

A l'entrada en vigor de la present Llei, no serà
aplicable a l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma l'article 129
del Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, sobre el text
refós
de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Es faculta el Govern balear a desplegar i executar la
present Llei.
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DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

La present Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se
publicat en el BOCAIB.

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

El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori:

Jerónimo Sáiz i Gomila.

El President:
Gabriel Cañellas i Fons.

II.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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
que segueix en matèria de residus sòlids, presentada pel
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 3767/92.

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

Palma, a 18 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 preveu l'article 149 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari del PSM i EEM interpelAla el Govern de la
Comunitat respecte a la política que segueix en matèria de
residus sòlids.

Motius:

- La continuada problemàtica a cada illa dels residus
sòlids. 

- Les recents normatives comunitàries i estatals al
respecte.

- Les experiències noves de reciclatge.

- Els nous estudis a favor de solucions oposades a la
incineració.

- L'endarreriment a l'hora d'aplicar solucions als
programes de tractament i reciclatge dels residus sòlids.

Palma, 12 de novembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

III.- MOCIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 de novembre del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 3782/92, del Grup
Parlamentari MIXT, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
3461/92.

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

Palma, a 13 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 MIXT, d'acord amb el que

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta la següent moció derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 3461/92. 

Política de desenvolupament tant autonòmic, amb
caràcter general com de l'administració autonòmica, en
particular.

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
voluntat que l'Administració autonòmica es converteixi en
Administració única a les Illes Balears, en totes les matèries
que siguin susceptibles de transferències o delegació per part
de l'Estat, d'acord amb els articles 148, 149 i 150 de la
Constitució Espanyola, de manera que es faci efectiu el principi
d'eficàcia que l'article 103 de la Constitució estableix per a
l'Administració Pública.

2.- El Govern de la CA presentarà al Parlament de les
Illes Balears, en un termini de quatre mesos, un Projecte de
Proposició de Llei Orgànica de transferència o delegació de
les competències en matèria d'aeroports d'interès general del
nostre arxipèlag, de control de l'espai aeri i de trànsit i transport
aeris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord
amb l'establert a l'article 150.2 de la Constitució Espanyola.

3.- El Govern de la CA presentarà al Parlament de les
Illes Balears, en un termini de quatre mesos, un Projecte de
Proposició de Llei Orgànica de transferència o delegació de
competències en matèria de marina mercant i abanderament de
vaixells, d'ilAluminació de costes i senyals marítims i de ports
d'interès general.

Palma, 13 de novembre del 1992.
El Portaveu suplent:
Miquel Pascual i Amorós.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 de novembre del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3735/92, presentat pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita la
substitució del primer paràgraf de la Moció RGE núm.
3681/92, de política general de transport de mercaderies,
publicada al BOPIB núm. 53, de 12 de novembre del 1992.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de novembre del 1992.
El President del Parlament:



B.O.P.I.B. Núm. 54 - 19 de novembre del 1992 1923

Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
El Grup Parlamentari Socialista solAlicita la

substitució, al haver-se produït un error, del primer paràgraf
de la Moció RGE núm. 3681/92 sobre política general de
transports de mercaderies pel següent:

"1.- La Conselleria de Treball i Transports anulAlarà
de forma immediata el Decret 57/1992 de 10 de setembre, pel
qual es modifiquen determinats articles del Decret 69/1988,
de 7 de setembre, que regula l'atorgament, la modificació i
l'extinció d'autoritzacions de transports públic discrecional i
privat complementari a l'àmbit de la CAIB."

Palma, 9 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 17 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 actuacions
de la Conselleria d'Agricultura referents al cap de fibló de
Menorca, formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert Moragues
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3738/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a resultats
dels esforços per la Conselleria d'Agricultura per tal
d'incentivar la contracció d'assegurances agràries,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert Moragues del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3739/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a ajuts per a
la incorporació de joves agricultors, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3740/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a adequar les
sigles de les Illes Balears als noms oficials, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm. 3764/92.

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

Palma, a 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Actuacions de la Conselleria d'Agricultura referents
al cap de fibló de Menorca.

Quina actuació pensa fer la Conselleria d'Agricultura
en relació amb els caps de fibló que varen afectar algunes
zones de l'illa de Menorca?

Palma, 9 de novembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Resultat dels esforços per la Conselleria d'Agricultura
per tal d'incentivar la contracció d'assegurances agràries.

Quins resultats obtenen els esforços fets per la
Conselleria d'Agricultura i el MAPA per tal d'incentivar la
contracció d'assegurances agràries?

Palma, 9 de novembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de

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

Ajuts per la incorporació de joves agricultors.

Quantes solAlicituds s'han presentat per tal d'obtenir
ajuts per a la incorporació de joves agricultors, amb expressió
insularitzada?

Com i en quin temps s'han resolt les mateixes?

És cert que s'han produït problemes en la concessió
d'aquests ajuts a l'illa de Menorca, segons declaracions fetes
per Unió de Pagesos en aquest sentit?

Palma, 9 de novembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.
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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.

Adequar les sigles de les Illes Balears als noms
oficials.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 8
d'abril del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició no
de Llei RGE núm. 1005/92, i quedà aprovada la següent
Resolució:

"1.- El Parlament de les Illes Balears solAlicita del
Govern central de l'Estat que adopti les disposicions
necessàries per adaptar el canvi de les lletres MH i I per les
lletres corresponents als topònims de Maó (Menorca) i
Eivissa, en tots els organismes oficials -com en la
matriculació d'embarcacions, o en el Dipòsit Legal- on
aquelles lletres apareixen.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a realitzar les gestions pertinents
per aconseguir la finalitat expressada en el punt anterior,
prèvia consulta als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera”.

- Quines gestions ha realitzat el Govern de les Illes
Balears per aconseguir adaptar el canvi de lletres MH i I per
les lletres corresponents als topònims Maó i Eivissa, en tots
els organismes oficials on aquestes lletres apareixen?

- Quines respostes ha obtingut en les seves consultes
als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera?

Palma, 12 de novembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 17 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 a l 'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, relativa a qualitat dels combustibles que es venen
a les benzineres, formulada pel Diputat Hble. Sr. Jaume
Peralta, del Grup Parlamentari MIXT. RGE núm. 3721/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a no
acatament de la sentència 271/92, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 3755/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a aportació del
Govern a 1'''Embajada Cultural Balear", formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm. 3756/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a visita del
secretari general d'ERC a la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual, del
Grup Parlamentari MIXT. RGE núm. 3783/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a analítica de
les aigües del port de Maó, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Jaume Peralta, del Grup Parlamentari MIXT. RGE núm.
3787/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a possible
contaminació de la producció marisquera al port de Maó,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Jaume Peralta, del Grup
Parlamentari MIXT. RGE núm. 3788/92.

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

Palma, a 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Jaume Peralta i Aparicio, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord amb
el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant
Ple.

Qualitat dels combustibles que es venen a les
benzineres.

La Conselleria d'Indústria i Comerç exerceix qualque
tipus de control de qualitat dels combustibles que es venen a les
benzineres instalAlades al territori de la CAIB?

Palma, 10 de novembre del 1992.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

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.

No acatament de la sentència 271/92.

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears no ha
acatat la sentència núm. 271/92 de 29 de maig, del jutjat del
social núm. 1, i l'acte del jutjat de data 20 d'octubre del 1992,
fet que ha originat la petició RGE núm. 365992 al Parlament de
les Illes Balears?

Palma, 12 de novembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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 sotasignat presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Aportació del Govern a l’Embajada Cultural Balear.

Quina ha estat l'aportació econòmica del Govern de
les Illes Balears a l’Embajada Cultural Balear que es
presentà al pavelló de Balears a l'exposició universal de
Sevilla?

Palma, 12 de novembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Miquel Pascual i Amorós, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant
Ple.

Visita del secretari general d'ERC a la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports.

Per què i amb quina finalitat ha rebut oficialment el
Conseller de Cultura, Educació i Esports al secretari general
d'Esquerra Republicana de Catalunya el passat dia 12?

Palma, 10 de novembre del 1992.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
Jaume Peralta i Aparicio, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant
Ple.

Analítica de les aigües del port de Maó.

Té el Govern anàlisis recents de les aigües del port
de Maó, especialment en el que respecta a la possible
presència de metalls pesats dins les seves aigües?

Palma, 13 de novembre del 1992.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
Jaume Peralta i Aparicio, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant
Ple.

Possible contaminació de la producció marisquera al
port de Maó.

En quin grau pot afectar a la producció marisquera del
port de Maó la possible contaminació de les seves aigües per
presència de metalls pesats?

Palma, 13 de novembre del 1992.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

VI.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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 MIXT, RGE núm. 3722/92, relativa a atenció a
malalts mentals aguts a l'illa de Menorca amb qualificació 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 18 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 preveuen els articles 163 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari MIXT presenta la següent proposició no de
llei.

Atenció a malalts mentals aguts a l'illa de Menorca.

La Llei General de sanitat de 1986 i el Pla de salut
mental del Govern de la CAIB preveuen: la primera, de fer-se
càrrec de l'atenció dels malalts aguts, i el segon de colAlaborar
amb l'atenció d'aquests malalts.

Per altra banda, tenint coneixement que a l’illa
d’Eivissa l'Insalud ha destinat varis llits a l'Hospital can Misses
als efectes d'atendre els malalts mentals aguts, i a fi i efecte de
no caure en un greuge comparatiu respectes de l'illa de
Menorca.

Per tot això el Grup Parlamentari MIXT presenta la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda adreçar-se
al Ministeri de Sanitat i Consum instant que en el termini de
tres mesos l'organisme de l'Insalud destini setze llits així com
l'equip mèdic escaient per a l'atenció mèdica dels malalts
mentals aguts de l'illa de Menorca a l'hospital insular dependent
d'aquesta institució.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la CAIB a colAlaborar amb el Consell Insular de Menorca en
l'atenció dels malalts mentals aguts, mentres no se'n faci càrrec
l'Insalud.
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Palma, 10 de novembre del 1992.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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 PP-UM, RGE núm. 3726/92, relativa a
utilització de les instalAlacions de les estacions navals de Maó
i Sóller per a atracament, avituallament i reparació
d'embarcacions esportives, 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 18 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 PP-UM, d'acord amb el que es

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

Utilització de les instalAlacions de les estacions
navals de Maó i Sóller per a atracada, avituallament i
reparació d'embarcacions esportives.

Exposició de motius:

A Balears existeix actualment un dèficit de llocs
d'amarrament a instalAlacions portuàries adequades per a
embarcacions esportives.

És de coneixement general l'acusada tendència de les
postures proteccionistes del medi ambient en una lloable
tenacitat per conservar el medi natural, i concretament la zona
litoral, de negar absolutament la possibilitat de construir nous
ports esportius o fins i tot ampliar els existents.

De les antagòniques postures que representen les
pretensions d'aquells que desitgen gaudir de la navegació
esportiva, davant a la d'altres que defensen que el litoral, fins
i tot les rades, els ports naturals i els artificials, quedin tal
com es troben actualment, resulta difícil, per no dir
impossible, trobar solució a aquest conflicte que afecta, per
altra banda, terceres persones, com són les que representen
els legítims interessos de la indústria naval i els serveis de
subministrament i qualssevol de les altres activitats
econòmiques implicades en aquesta
activitat de la marina esportiva.

Per això, i tenint en compte que en aquestes
circumstàncies l'aprofitament de totes les instalAlacions
existents és una exigència ineludible de tots aquells que han
de vetllar per la satisfacció dels legítims desitjos dels
aficionats a la mar, tendència, per altra banda, que ha de
fomentar-se en nom de l'exigència d'un turisme de qualitat,
sembla convenient que existint a les Illes Balears
instalAlacions militars al servei de la Marina de guerra que
estan infrautilitzades, segurament per raons de tipus
conjuntural i la utilització dels quals a ple rendiment
correspon al Govern central en raó de les necessitats de la
defensa nacional i dels compromisos internacionals
relacionats amb ella, procedeix que les actuals estacions

navals de Maó (Menorca) i Sóller (Mallorca) que es troben en
la situació expressada i compten amb molls, tallers i altres
instalAlacions adequades al manteniment de vaixells, puguin ser
utilitzats provisionalment per les embarcacions esportives, per
la qual raó es formula la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Que pel Parlament de les Illes Balears s'adopti acord
perquè el Govern de la Comunitat Autònoma es dirigeixi al
Govern de la nació en solAlicitud de:

a) Que s'autoritzi pel Ministeri de Defensa la
utilització de les estacions navals de Maó (Menorca) i Sóller
(Mallorca), com atracador d'embarcacions esportives amb
caràcter temporal i mentre es manté a l'arxipèlag balear el
dèficit d'instalAlacions portuàries necessàries per atendre les
necessitats de la marina esportiva i no en sia precisa la
utilització per a les que es derivin dels plans de l'esmentat
ministeri.

b) Que les taxes d'utilització dels serveis s'emprin
íntegrament en el manteniment de les instalAlacions de les
estacions navals de Maó i Sóller i en l'establiment dels serveis
adequats per atendre la custòdia i vigilància de les
embarcacions que els utilitzen.

c) Que s'estudiï la possibilitat d'utilització de les
superfícies de molls, esplanades, magatzems i altres espais no
emprats en atencions exigides pels vaixells de l'Armada o les
unitats destinades a ambdues estacions navals, com a dipòsit
d'hivernada d'embarcacions esportives.

d) Que es formalitzi el compromís del Govern de
desafectar les esmentades estacions navals de Maó i Sóller al
servei de les necessitats de la defensa nacional, si dins les
previsions d'instalAlacions en terra precises per atendre les
necessitats d'aquesta defensa per part de la Marina de guerra
aquestes es considerassin innecessàries per inadequades a les
exigències d'operativitat i manteniment de la força naval.

Palma, 11 de novembre del 1992.
El Portaveu:
José Mª González Ortea.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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. 3744/92, relativa a
impuls de la llengua catalana al Senat, 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 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les l11es Balears.

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

que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les l11es Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:

Impuls de la llengua catalana al Senat.

La Constitució Espanyola (1978) significa el
reconeixement de la pluralitat cultural i lingüística d'Espanya
i posa fi a una temptativa de gairebé tres segles de
centralització política, acompanyada de la negació dels drets
"de les altres llengües espanyoles”. 

La llengua catalana, oficial i pròpia de les Illes
Balears, ha de ser normalitzada a tots els àmbits de la
Comunitat Autònoma. Aquesta normalització interna ha
d'anar acompanyada d'un esforç de divulgació fora de l'àmbit
dels territoris de parla catalana.

El Senat, d'acord amb l'article 69.1 de la Constitució
Espanyola és “la Cambra de representació territorial”. Atesa
la seva especial relació amb les comunitats autònomes, que hi
són representades pels senadors que han designat segons
disposa l'article 69.5 de la carta Magna, és transcendental que
"les altres llengües espanyoles" que l'article 3.2 de la
Constitució estableix que seran “oficials en les respectives
comunitats autònomes d'acord amb els seus Estatuts"
comencin a ser usades en el Senat, que esdevé així una mostra
emblemàtica de la pluralitat cultural i lingüística d'Espanya.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears es manifesta molt
favorablement a la reforma del reglament del Senat, que
permetrà l'ús de totes les llengües oficials de l'Estat, al Debat
anual sobre l'Estat de les autonomies, a celebrar en el si de la
Comissió General de les Comunitats Autònomes, i acorda així
transmetre-ho al President, a la Mesa i als portaveus dels
grups parlamentaris del Senat."

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 17 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. 3745/92,
relativa a criteris pel Pla de comerç, 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 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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 a la seva

tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:

Criteris del Pla de comerç.

Atesa la importància que l'anomenat Pla de comerç
representa per al sector, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de Llei

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
referent als decrets 52/92, 53/92, 54/92, 55/92 que regulen
actuacions en matèria comercial a:

1.- En el termini d'un mes per a l'any 1992, i en el mes
de gener de cada any a:

a) Publicar el concurs anual a través del qual totes les
empreses i entitats vinculades del sector públic puguin
acollir-se als ajuts prevists en els esmentats decrets.

b) Donar a conèixer els criteris i barems que
s'utilitzaran a l'hora de decidir-ne la prioritat de cada projecte,
tot i fixant per a cada matèria el percentatge que es
subvencionarà en cada cas.

2.- La resolució del concurs anual del Pla de comerç,
per tal que la claredat i transparència en l'actuació quedin
paleses davant tots els ciutadans, serà publicada en el
BOCAIB.

3.- En el termini d'un mes es crearà la Comissió de
Seguiment i Control del Pla de comerç, de la qual formaran
part les associacions i sindicats del sector, apart dels
representants que el Govern cregui oportú. Aquesta comissió
informarà obligatòriament, d'una forma no vinculant, a l'hora
de decidir la distribució anual dels recursos prevists al Pla de
comerç, apart de poder efectuar tots els suggeriment que cregui
oportuns dirigits a un millor funcionament de l'esmentat pla.

4.- La Conselleria de Comerç i Indústria durant el
primer període de sessions de cada any remetrà una
comunicació al Parlament avaluant les actuacions i resultats de
l'esmentat
pla.

Palma, 11 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 17 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 PSM I EEM, RGE núm. 3753/92, relativa a
cobertura de les places de català a l'Escola d'Idiomes de
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 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari el PSM I EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Cobertura de les places de català a l'Escola d'Idiomes
de Balears.

 A l'Escola Oficial d'Idiomes de les Illes Balears
l'especialitat de català és l'única que no té places de
professorat creades i, en conseqüència, cobertes mitjançant
oposició o concurs-oposició. Aquesta és una situació anòmala
que només recentment s'ha palAliat a través de classes
"autoritzades administrativament", però sense que aquest fet
suposi cap solució satisfactòria.

D'altra banda, la titulació de català que derivi
d'aquests estudis hauria de poder homologar-se amb les
assignatures i nivells corresponents del Reciclatge.

Ateses aquestes consideracions, avalades pels
criteris sindicals, fan necessari que la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Govern de les Illes Balears actuï prop
de l'administració competent -el MEC- per complir i fer
complir la Llei de normalització Lingüística, en aquest cas en
matèria d'ensenyament i reciclatge de professors.

És per açò que el Grup Parlamentari del PSM i EEM
presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a realitzar les gestions pertinents
encaminades a:

a) Aconseguir la creació, dotació i cobertura de
places de català a l'Escola d'Idiomes de les Illes Balears,
superant així una fase de precarietat administrativa i de manca
d'oferta d'estudis de la llengua pròpia de la nostra comunitat
en aquest centre.

b) Convalidar la titulació obtinguda en matèria de
llengua catalana a través de l'Escola d'Idiomes amb els nivells
corresponents de les assignatures de Reciclatge.

Palma, 12 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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 PSM I EEM, RGE núm. 3754/92, relativa
a catalogació de places "en català" a l'ensenyança
secundària, 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 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del PSM I EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Catalogació de places “en català” a l'ensenyança
secundària.

Tot i que ja hi ha un nombre considerable d'instituts de
FP i de BUP que tenen grups en català, no hi ha una
catalogació oficial que contempli aquestes places ni tampoc les
places "en català" d'aquells centres que tenguin el projecte
d'ampliar l'oferta d'aquests grups. Aquesta mancança està
originant situacions tan lamentables com les d'alguns instituts
de Palma, els quals assignen a aquests grups professors sense
coneixements ni titulació de català.

Part de la solució a aquest problema passa per la
immediata catalogació oficial d'aquestes places, sense perjudici
que en un futur pròxim algunes assignatures s'hagin de fer
només en català; per tant, s'haurien d'incloure com a places “en
català" les assignatures que es preveu que a curt termini
s'impartiran en la nostra llengua.

És per açò que el Grup Parlamentari del PSM i EEM
presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata que la
situació administrativa abans descrita, bàsicament deguda a la
manca de competències en matèria d'ensenyament a la nostra
CA, esdevé un greu entrebanc per al procés de normalització
lingüística i cultural dins l'ensenyança reglada.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a realitzar les gestions pertinents per
aconseguir estendre l'ensenyament en català a l'ensenyança
secundaria, instant el MEC a adoptar entre d'altres mesures
possibles:

a) La immediata catalogació oficial de les places de
professors que hagin d'impartir l'ensenyament en català en les
diverses assignatures curriculars de l'ensenyança secundària.

b) Que es contempli la necessitat de superar una prova
de català en les oposicions d'accés a la funció pública docent,
sempre que sigui per exercir a instituts que tenguin grups en
català i segons la catalogació abans esmentada. En qualsevol
cas, s'hauran de justificar els coneixements de català pertinents
abans d'obtenir destí definitiu a la nostra comunitat autònoma.

Palma, 12 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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 PSM I EEM, RGE núm. 3765/92, relativa a ajuts
a les indústries de ceràmica, 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.
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Palma, a 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del PSM I EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Ajuts a les indústries de ceràmics.

Les indústries de ceràmics de les Illes, conegudes
com a teuleres, passen per una situació econòmica difícil. A
la crisi del sector de la construcció s'hi afegeix la importació
de la península d'importants quantitats de material que aquí es
fabrica tradicionalment.

Evidentment aniria contra la normativa comunitària
establir mecanismes protectors contra la importació d'aquests
materials, però la supervivència d'aquest sector està en joc i
des de les institucions s'han d'arbitrar els mecanismes legals
que permetin la seva recuperació i les ajudes necessàries per
reconvertir el sector i fer-lo competitiu.

És per això que el Grup Parlamentari del PSM i
EEM presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a establir una línia d'ajudes per:

- Modernització tecnològica dels equips de
producció de les indústries de ceràmica conegudes com a
teuleres.

- La realització d'estudis de viabilitat i organització
industrial d'aquest sector.

- Subvencions a crèdits per inversió en actius fixes.

2.- El Parlament de les Illes Balears recomana als
ajuntaments que en les seves normes de planejament
incorporin la necessitat d'utilitzar per motius estètics i
tradicionals, materials d'utilització tradicional a les Illes,
especialment els materials ceràmics com teula àrab, rajoles de
test, bovedilles ...

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat que, en totes les obres públiques sufragades
totalment o parcialment pel Govern es promogui, per motius
estètics, que els materials ceràmics utilitzats siguin els de
fabricació tradicional a les Illes Balears.

Palma, 12 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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 PSM I EEM, RGE núm. 3766/92, relativa
a difusió de les activitats i ajudes de la Comissió de les
Comunitats Europees, 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 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del PSM I EEM presenta la següent
proposició no
de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Difusió de les activitats i ajudes de la Comissió de les
Comunitats Europees.

La Comissió de les Comunitats Europees obri distintes
línies de subvencions a les quals es poden acollir particulars,
institucions i corporacions locals. La informació corresponent
es publica en el Diari Oficial de les Comunitats Europees.

Atesa la pocs difusió del Diari Oficial i la dispersió
temàtica de les ajudes previstes, seria molt útil que un
organisme depenent del Govern de les Illes Balears difongués
els anuncis sobre subvencions i facilités la tramitació dels
expedients.

És per això que el Grup Parlamentari del PSM i EEM
presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Centre de Documentació Europea difondrà les
activitats i ajudes que impulsi la Comissió de les Comunitats
Europees entre aquells colAlectius, entitats o institucions que
en cada cas siguin afectats.

2.- El Centre de Documentació Europea facilitarà la
tramitació dels expedients, informant de la documentació
necessària i presentant-la davant els organismes adients,
mitjançant la signatura dels oportuns convenis.

3.- El Centre de Documentació Europea presentarà a
la Cambra, per al seu coneixement, una memòria anual de les
seves activitats.

Palma, 12 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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 PSM I EEM, RGE núm. 3768/92, relativa a
retorn de funcionaris que es troben fora 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 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Par1amentari del PSM I EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Retorn dels funcionaris que es troben fora de les
Illes Balears.

Degut a diverses circumstàncies, tot un conjunt de
ciutadans de les Illes Balears que han superat oposicions a la
funció pública tenen la plaça fora d'aquesta terra, i molts
d'ells desitgen poder tornar.

Un dels casos més recents i més sagnants és el del
colAlectiu d'una cinquantena de professors d'ensenyament
secundari que, si bé inicialment tenien destí a Balears,
posteriorment per un conjunt de suposats errors administratius
han estat desplaçats fora de Balears, havent-hi places vacants
suficients a ensenyament secundari públic a les Illes Balears
de les especialitats d'aquests professors.

El Ministeri d'Educació i Ciència ha donat
explicacions al respecte dient que es tractava d'un error del
BOE. A partir d'aquí és més que evident la responsabilitat de
l'Administració.

En el moment de consolidació de la nostra
autonomia i de preparació de les estructures envers l'Europa
comunitària, pensam que si és possible, i així ho desitgen, els
funcionaris de les Illes Balears amb destí fora de la nostra
comunitat haurien de tenir l'oportunitat de poder treballar
aquí.

És per això que el Grup Parlamentari del PSM i
EEM presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l'Estat a fer possible el retorn a les Illes Balears d'aquells
ciutadans d'aquestes illes que ocupen plaça de funcionari fora
del nostre territori, sempre que així ho desitgin.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Ministeri d'Educació i Ciència a assumir la seva
responsabilitat en el cas dels professors d'ensenyament
secundari que han obtingut plaça de funcionaris a les darreres
oposicions, i que es troben desplaçats fora de les Illes Balears
i, per tant, a realitzar les gestions necessàries per tal de
recuperar el cent per cent dels desplaçats abans del proper
concurs de trasllats.

3.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
rebuig a l'actuació del Ministeri d'Educació i Ciència respecte
als mecanismes utilitzats a les darreres oposicions per a
professors d'ensenyament secundari, i que han provocat que
una cinquantena de professors de secundari tenguin la plaça
fora de les Illes Balears.

Palma, 12 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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 PSM I EEM, RGE núm. 3769/92, relativa a
potenciació del productes agroalimentaris 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 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les l11es Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del PSM I EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Potenciació dels productes agroalimentaris de les Illes
Balears.

A les Illes Balears tradicionalment ha existit una
important indústria agroalimentària que ha proveït el mercat
interior i també ha estat d'exportació.

És prou coneguda la crisi del sector agrari de les Illes
Balears. 

El nostre grup parlamentari ha insistit en reiterades
ocasions i ha presentat propostes destinades a la potenciació de
la nostra agricultura i ramaderia, i de la indústria que se'n
deriva.

Conseqüentment, en vistes al mercat únic, i també a
les noves problemàtiques del sector, el Grup Parlamentari del
PSM i EEM presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a accentuar les seves actuacions en la
promoció del consum de productes de qualitat derivats de
l'agricultura i ramaderia de les Illes Balears, tant en el mercat
interior com en el de l'exportació.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a realitzar gestions davant les
empreses d'aviació, per tal que en els catering es procurin
utilitzar productes de les Illes Balears, com per exemple,
embotits, formatges, vins i fruits secs.

3.- El Parlament de les Illes Balears, en les recepcions
que realitzi, procurarà oferir als convidats productes derivats de
la nostra agricultura i ramaderia com: fruits secs, embotits,
formatges, vins ...

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma, ajuntaments i altres institucions a
utilitzar productes d'aquesta terra en les recepcions públiques
que ofereixin.

Palma, 12 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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VII.-INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 17 de novembre del 1992, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm. 3734/92, presentat pels grups
parlamentaris MIXT, SOCIALISTA, i PSM I EEM, mitjançant
el qual se solAlicita ampliació del termini d'esmenes a la
Proposició de Llei RGE núm. 3093/92, de modificació de la
Llei 1/1991, i acordà ampliar el termini de presentació
d'esmenes parcials a la Proposició de Llei de referència fins
dia 1 de desembre.

Així mateix es fa constar, que el termini per
presentar esmenes a la totalitat amb text alternatiu finalitzarà
el dia 21 de novembre.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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 17 de novembre del 1992, es donà per
assabentada de l'escrit RGE núm. 3719/92, presentat pel
Govern de la CA, mitjançant el qual s'adjunta la
documentació complementària al Projecte de Llei del Parc
d'Innovació Balear, i acordà d'aixecar-ne la suspensió de la
tramitació. El termini per a la presentació d'esmenes a
l'esmentat Projecte de Llei finalitzarà dia 5 de desembre a les
13 hores en el supòsit que s'hagués solAlicitat sessió
extraordinària.

En cas que aquesta no s'hagués solAlicitat, i acabant
el període dia 27 de novembre, s'estarà al que disposa
l'article 92.3 del Reglament de la Cambra.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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