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1. PLE DEL PARLAMENT

RESOLUCIÓ
A)

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 1 de març del 1994,
procedí a debatre el text de la Moció RGE núm. 3460/93, relativa
a política financera de la Junta d'Aigües, i quedà aprovada la
següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que, per tal de fer efectiu el que preveu
l'article 2.4 de la Llei 12/88, de 17 de novembre, de camps de golf,
quant a mesures necessàries per tal d'evitar que les aigües
destinades a regar els camps d'aquestes instal•lacions no es
detreguin d'altres usos de necessitat més peremptòria, l'informe
favorable preceptiu de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori per a la declaració d'interès social de la construcció
sol•licitada, no sigui emès fins que no es tenguin proves fefaents de
l'existència dels mitjans que garanteixin, dins dels municipis
costaners, que l'aigua per regar el camp de golf procedirà de la
depuració d'aigües residuals o de la desalinització d'aigua de la mar
o bé de fonts, rius i torrents que vessin directament a la mar".

RESOLUCIÓ

Seu del Parlament, 3 de març del 1994.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

A)
"1.- En el termini de dos mesos el Govern de la
Comunitat presentarà al Parlament de les Illes Balears un pla de
finançament a curt, mitjà i llarg termini de l'Ibasan i de la Junta
d'Aigües. L'esmentat pla inclourà necessàriament:
a) Accions de reconversió del deute, comprenent la
situació actual, el previsible resultat futur, així com els
costs de la reconversió.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

b) Els projectes d'inversió nova, tant en depuradores
com en proveÏment d'aigües, incloent les fonts de
finançament i les previsions d'amortització.
2.- El Govern de la Comunitat Autònoma efectuarà, en
el termini de sis mesos, auditories comptable, econòmica i
financera de l'Ibasan dels anys 1989, 1990, 1991, 1992 i 1993,
d'acord amb el que preveu l'article 90 de la Llei de finances. Les
esmentades auditories que s'hauran d'adjudicar per concurs públic
seran presentades immediatament al Parlament de les Illes
Balears".
Seu del Parlament, 2 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de març del 1994, debaté la Interpel•lació RGE núm. 4127/93, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Pla director sectorial de
l'oferta turística (POOT).
Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble. Sr.
Conseller de Turisme.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Jaume Peralta i
Aparicio del G.P. MIXT, Hble Sr. Antoni Sansó i Servera del G.P.
PSM i EEM i Hble Sr. Joan Huguet i Rotger del G.P. PP-UM.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. J.
Francesc Triay i Llopis i Joan Flaquer i Riutort.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 11 de març de 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 2 de març del 1994,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2537/93, relativa a mesures per al compliment de la Llei 12/1988,
de 17 de novembre, de camps de golf, i quedà aprovada la següent:

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març del 1994, debaté la Interpel•lació RGE núm. 302/94, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a vigilància de la qualitat
de l'oferta turística.
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Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Antoni
Sansó i Servera.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Jaume Peralta i
Aparicio del G.P. MIXT, Hble Sr. Antoni Pallicer i Pujol del G.P.
SOCIALISTA i Hble Sr. Pere Palau i Torres del G.P. PP-UM.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Antoni
Sansó i Servera i Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 3408/93, de l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a la quantia a atorgar per resolucions del president de la
Junta d'Aigües. (BOPIB 114 de 3 de desembre del 1993).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 11 de març de 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
D)

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 3298/93, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a inspeccions i sancions imposades en
aplicació de l'Ordre de 22 de desembre, de turisme familiar.
(BOPIB 113 de 26 de novembre del 1993).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 183/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a activitats de l'Institut Balear de
l'Administració Pública una vegada suprimit. (BOPIB 121 de 11 de
febrer del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 3431/93, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a enllaç d'accés a Alcampo des de l'autovia
central. (BOPIB 114 de 3 de desembre del 1993).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 615/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Llorenç Rus i Jaume, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a abocament d'escombraries i metalls al Parc
de s'Albufera. (BOPIB 124 de 25 de febrer del 1994).
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 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 663/94, de l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a mesura especial que permeti l'Ibasan
incomplir la Llei de mesures de foment del patrimoni històric de les
Illes Balears. (BOPIB 125 de 4 de març del 1994).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.

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 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

G)

J)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 114/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari
MIXT, relativa a tancament del centre d'acollida de menors a
Eivissa. (BOPIB 120 de 31 de gener del 1994).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 691/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a resultats de la investigació sobre la
solvència de l'empresa American Eagle. (BOPIB 125 de 4 de març del
1994).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Governació.

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 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 690/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si era solvent l'empresa
American Eagle quan es va signar el protocol d'intencions. (BOPIB
125 de 4 de març del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 377/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a finançament del Govern d'una nova seu per al Consell
Insular d'Eivissa i Formentera. (BOPIB 123 de 18 de febrer del
1994).
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 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 670/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a la biblioteca auxiliar de l'Arxiu Diocesà de
Mallorca. (BOPIB 125 de 4 de març del 1994).

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 723/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a retirada del vaixell "Salaria" del port de Sant Antoni de
Portmany. (BOPIB 125 de 4 de març del 1994).
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 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

M)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 724/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a inspeccions realitzades en els serveis de la
indústria turística. (BOPIB 125 de 4 de març del 1994).

Ordre de Publicació

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
Q)
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 672/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a obres d'art a l'aeroport de Palma. (BOPIB 125 de 4 de
març del 1994).

Ordre de Publicació

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

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 671/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a declaració d'interès social de Ca n'Aulet
des Molí (Llucmajor). (BOPIB 125 de 4 de març del 1994).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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

1.3. TEXTOS REBUTJATS

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 692/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despesa total com a
conseqüència de les negociacions mantingudes amb l'empresa
American Eagle. (BOPIB 125 de 4 de març del 1994).
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 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 725/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a nombre de plaques atorgades d'"hotel
modernitzat". (BOPIB 125 de 4 de març del 1994).

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 1 de març del 1994, REBUTJÀ l'apartat 3 de la Moció
RGE núm. 3460/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
política financera de la Junta d'Aigües. (BOPIB núm. 114 de 3 de
desembre del 1993).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març del 1994, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI,
RGE núm. 2271/93 del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
elaboració del pla hidrològic de les Illes Balears. (BOPIB núm. 97
de 28 de juliol del 1993).

B)
Relativa a retirada de la Pregunta RGE núm. 3425/93.
En el Ple del Parlament, en sessió de dia 1 de març del
1994, quedà retirada per part de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, la pregunta de
referència, relativa a l'exclusió del pagament de juliol dels ramaders
antics subministradors de Blahi, publicada en el BOPIB 114, de 3 de
desembre del 1993.

La votació obtengué el resultat següent:

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Punt 2 i 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a designació del vocal del Parlament de les Illes
Balears al Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears.
El Ple del Parlament, en sessió de dia 1 de març del 1994,
aprovà la designació del Sr. Carles Tur i Torres com a nou membre
del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears, en substitució del
Sr. Josep Sala i Torres, i en representació del Grup Parlamentari PPUM.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

Relativa a ajornament de les Preguntes RGE núms.
3445/93 i 3390/93.
En el Ple del Parlament, en sessió de dia 1 de març del
1994, quedaren ajornades les preguntes de referència, relatives a
acondicionar la vorera esquerra de la carretera PM-812 que va des
de Sant Antoni a Santa Agnès (BOPIB 114, de 3 de desembre del
1993) i a localització en els pressuposts generals del 1994 de la
partida per subvencionar la construcció d'una nova seu per al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera (BOPIB 113, de 26 de
novembre del 1993), a causa de l'absència dels Hbles. Srs.
Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori i d'Economia
i Hisenda, respectivament.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de març del 1994, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
969/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació del
Consell per a la igualtat d'oportunitats de la dona.
Palma, a 15 de març del 1994.
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
preveuen els articles 125 i següents del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, presenta la següent proposició de llei de creació
del Consell per a la igualtat d'oportunitats de la dona.
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PROPOSICIÓ DE LLEI DE CREACIÓ DEL
CONSELL PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE
LA DONA
Exposició de motius
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix en
el seu preàmbul que aquesta comunitat autònoma aspira a fer
realitat els principis de llibertat, justícia i igualtat per a tots els
baleàrics, i a l'article novè que les institucions d'autogovern
promouran entre altres el dret a la igualtat entre tots els ciutadans
de les Illes Balears.
El Pla d'igualtat d'oportunitats per a la dona de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears preveu la gestió dels
programes prevists als pressuposts per a la promoció de la igualtat
de la dona. Amb aquesta finalitat es crea la Comissió
Interdepartamental de la Dona, que té entre els seus objectius
elaborar, coordinar i executar el l'esmentat Pla de la igualtat.
Tot això posa en mans de les institucions de la
Comunitat Autònoma la possibilitat d'adoptar mesures que
incideixin en la dinamització del col•lectiu de dones, i també la
facultat de confeccionar una política de la dona que marqui les
directrius en el marc de les quals es duran a terme les diferents
actuacions.
Aquestes facultats i possibilitats no estan exemptes de
risc. D'aquí la conveniència que, per a la l'elaboració d'una política
per a la dona, les institucions autonòmiques i locals comptin amb
l'assistència i l'assessorament d'un consell integrat per dones que
disposin d'un criteri clar i sòlid en relació amb les mesures que
s'han d'adoptar en aquesta matèria.
En conseqüència, és necessària una llei que creï el
Consell per a la Igualtat d'Oportunitats de la Dona i li assigni la
funció de proposar mesures i formular suggeriments a les
institucions autonòmiques i locals en aquells temes que afectin les
dones. El Consell haurà, també, de ser escoltat per les institucions
abans d'aprovar qualsevol disposició directament vinculada amb
els problemes i interessos de les dones.
Per una altra banda, el Consell es configura amb la
finalitat de convertir-se en una via privilegiada encara que no
exclusiva de participació de les dones en el desenvolupament
polític, social, laboral, econòmic i cultural o qualsevol altre
relacionat amb les dones i la seva problemàtica.
El Consell es constitueix com a entitat de Dret públic,
amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al
compliment de totes les seves finalitats, i fa constar expressament
que no li seran d'aplicació les disposicions relatives a entitats
pertanyents a l'Administració institucional de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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b) Difondre els valors de la igualtat de les persones sense
discriminació per raó de sexe, defensar els drets i
interessos de les dones i també potenciar l'apropament
entre els éssers humans en base als principis de llibertat
i igualtat.
c) El Consell per a la Igualtat d'Oportunitats de la Dona
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears serà
l'interlocutor vàlid davant l'Administració de la Comunitat
Autònoma pel que fa a la problemàtica de les dones i s'hi
relacionarà mitjançant l'òrgan de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears que tengui atribuïdes les competències
en aquesta matèria.
Article 2.D'acord amb les finalitats a les quals es refereix l'article
1, correspon al Consell per a la Igualtat d'Oportunitats de la Dona
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears desenvolupar les
funcions següents:
a) Elaborar el seu reglament intern de funcionament.
b) Fomentar l'associacionisme entre les dones, estimularne el desenvolupament, prestar el suport i l'assistència que
li requerissin i mantenir contacte permanent amb els grups
i les associacions de dones de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
c) Proposar a l'Administració mesures i formular
suggeriments relacionats amb la problemàtica i els
interessos de les dones, en base a la realització d'estudis,
l'emissió d'informes o altres mitjans.
d) Ser escoltat abans que s'aprovi qualsevol disposició
directament relacionada amb els problemes i interessos de
les dones.
e) Participar en els consells i òrgans consultius de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears on es tractin temes que afectin les dones (Consell
Econòmic Social, consum, comissions hospitalàries, etc.)
f) Fomentar la comunicació, la relació i l'intercanvi entre
les organitzacions de dones, i d'elles amb els distints ens
territorials i locals que tenguin objectius semblants.
g) Representar els interessos de les dones de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en tots aquells organismes,
sigui quin sigui l'àmbit que comprenguin, que s'ocupin de
la temàtica de la dona.
h) Fomentar la relació amb consells d'altres comunitats
autònomes que tinguin objectius semblants.

Capítol 1
Article 1.Per la present Llei es crea el Consell de la Igualtat
d'Oportunitats per a la Dona (CID) com a entitat de Dret públic,
amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al
compliment de les seves finalitats.
Són finalitats del Consell per a la Igualtat d'Oportunitats
de la Dona de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
a) Oferir una via de lliure adhesió per propiciar la
participació de les dones en el desenvolupament polític,
social, econòmic i cultural de la Comunitat Autònoma.

i) Recollir i canalitzar les iniciatives i els suggeriments
que puguin sorgir de persones i col•lectius no representats
en el Consell.
j) Canalitzar totes les denúncies que el Consell conegui,
de conductes discriminatòries que violen el principi
d'igualtat o denigren les dones. Així mateix el Consell
podrà denunciar per iniciativa pròpia qualsevol acte del
tipus esmentat.
k) Potenciar el benestar social i la qualitat de vida de les
dones.
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l) Defensar els drets de les dones davant els poders
públics.
m) Proposar als poders públics que adoptin mesures que
permetin aconseguir les finalitats pròpies d'aquest
Consell.
n) Ser consultat per l'administració de la Comunitat
Autònoma abans d'aprovar la normativa legal que regula
la concessió de subvencions a les associacions de dones,
i també abans de subscriure convenis, amb associacions,
per temes que afectin les dones.
o) Qualssevol altres funcions relacionades amb la
igualtat d'oportunitat per les dones que li siguin
encomanades.
Article 3.-

1. Podran ser membres de ple dret del Consell per a la
Igualtat d'Oportunitats de la Dona de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears:

Article 4.Les organitzacions i entitats a les quals es refereix l'article
precedent podran formar part del Consell per a la Igualtat
d'Oportunitats de la Dona de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, prèvia sol•licitud escrita a la Comissió Permanent, en la
qual es justificarà el compliment de les condicions i els requisits
establerts per assolir el status de membre.
La Comissió Permanent atorgarà l'ingrès provisional, però
recaurà sobre l'Assemblea General, a la seva primera sessió
posterior a l'atorgament de l'ingrés provisional, la decisió d'inclourela definitivament o no al Consell.
Article 5.Cessarà com a membre del Consell per a la Igualtat
d'Oportunitats de la Dona de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears:
a) Qui així ho decideixi voluntàriament.
b) Qui deixi de complir els requisits de l'article 3.

a) Les associacions de dones o federacions constituïdes
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, si
compleixen les condicions següents:

c) Qui tengui conductes o activitats contràries als
principis i objectius del Consell, apreciades per la majoria
de dos terços de l'Assemblea.

1. Estar degudament constituïdes i inscrites.
2. Desenvolupar activitats en defensa de la
igualtat de drets i d'oportunitats per a les
dones.
3. No perseguir fins lucratius.
4. Disposar d'una estructura interna i un règim
de funcionament democràtics, en el marc de
l'ordenament legal vigent.

El procediment i les conseqüències dels cessaments es
regularan al reglament intern del Consell, i serà competència de
l'Assemblea General aprovar-los.
L'abandonament o l'expulsió del Consell no impedeix la
possible reincorporació a aquest, un cop desaparegudes les causes
que ho motivaren.
Capítol 2.- Dels òrgans del Consell
Article 6.-

5. Posseir i acreditar el nombre mínim
d'associacions o afiliades, nombre que es
regula a l'article 7 d'aquesta llei.

El Consell constarà dels òrgans següents:
a) Assemblea General.

b) Les seccions de dones de les altres organitzacions
legalment constituïdes que compleixin les condicions
següents:

b) Comissió Permanent.
c) Comissions de treball.

1. Que constitueixin una entitat diferenciada
de l'organització corresponent, amb plena
autonomia funcional en tot allò que afecti
l'estudi, la informació, la programació i la
direcció d'activitats de dones, i també a
efectes de relació i representació davant
tercers, en temes de la seva específica
competència.
2. Que compleixin les condicions d'una
federació regional. El Consell per a la Igualtat
d'Oportunitats de la Dona exclou la
representació dels seus components per
separat.

Article 7.1. L'Assemblea General és l'òrgan suprem del Consell i
estarà constituïda pels membres d'aquest que no tinguin el caràcter
d'associats al qual es refereix l'article 3.2. A l'Assemblea hi podran
concórrer d'una a cinc persones per cadascuna de les organitzacions,
membres del Consell, dels tipus citats a l'article 3.1 d'aquesta llei,
de conformitat amb el criteri següent:
Associacions de 30 a 50 sòcies o afiliades, 1 delegada.
Associacions de 51 a 300 sòcies o afiliades, 2 delegades.
Associacions de més de 300 sòcies o afiliades, 3
delegades.
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2. Les delegades que concorrin a l'Assemblea General
hauran d'acreditar que han estat elegides o nomenades a aquest
efecte per les associacions o entitats que representin, segons el
procediment que estableixin els propis estatuts.
3. Cada delegada comptarà amb un vot, que tindrà
caràcter indelegable.
En el cas de federacions, el nombre de sòcies
correspondrà a la suma de les afiliades a les associacions
membres.
Article 8.-
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2. La secretària trametrà el document acreditatiu de la
designació de representants a l'òrgan de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears que tingui atribuïdes les competències en aquesta
matèria, a l'efecte que es faci saber al Consell de Govern, se
n'ordeni la publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
3. La presidenta ostentarà la representació del Consell per
a la Igualtat d'Oportunitats de la Dona de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, en tots els actes i contractes en què s'intervingui
en nom d'aquest.
Les seves funcions seran les de dirigir i moderar les
deliberacions de l'Assemblea General, com també les sessions de la
Comissió Permanent.

Seran funcions de l'Assemblea General:
a) Assenyalar les línies generals d'actuació del Consell.
b) Discutir i, si escau, aprovar els informes presentats
per la Comissió Permanent i les comissions de treball.
c) Aprovar els pressuposts anuals del Consell per a la
Igualtat d'Oportunitats de la Dona de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la liquidació dels
corresponents a l'exercici anterior.

4. Les funcions de cadascun del membres de la Comissió
Permanent es determinaran al Reglament intern del Consell.
Article 11.1. La Comissió Permanent és l'òrgan encarregat d'executar
els acords de l'Assemblea General, coordinar totes les activitats del
Consell i assumir la direcció d'aquest quan l'Assemblea no estigui
reunida.
2. Seran també funcions de la Comissió Permanent:

d) Aprovar l'informe anual i el programa d'actuació a
proposta de la Comissió Permanent.

a) Preparar i convocar l'Assemblea General.

e) Aprovar el reglament intern i les altres formes de
funcionament del Consell, com també les modificacions.

b) Presentar a l'Assemblea General l'informe anual i el
projecte de pressuposts del Consell, com també la
liquidació.

f) Ratificar, si és procedent, la decisió sobre l'admissió
de nous membres a la Comissió Permanent.
g) Resoldre sobre el cessament o l'expulsió dels
membres del Consell prevists a l'article 5.

c) Emetre els informes que li demani l'Assemblea General
i proposar-li, per iniciativa pròpia, les mesures i
resolucions que estimi convenients.
d) Coordinar les comissions de treball.

h) Crear les comissions de treball que estimi
necessàries.

e) Totes aquelles que li atribueixi l'Assemblea General.

i) Elegir i cessar els càrrecs de la Comissió Permanent.

Article 12.-

j) Elegir i cessar el càrrec de la Presidenta del Consell.
Crear i proveir, a proposta de la Comissió Permanent,
les places del personal contractat del Consell que
estimin necessàries, amb càrrec als pressuposts anuals.
Article 9.1. L'Assemblea General elegirà d'entre els seus
membres, per un període de dos anys, per majoria simple i
mitjançant el vot directe i secret dels components, una presidenta,
dues vice-presidentes, una secretària, una tresorera i sis vocals,
que, sent-ho del Consell per a la Igualtat d'Oportunitats de la Dona
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, constituiran la
Comissió Permanent.

1. Les comissions de treball són les òrgans ordinaris a
través dels quals compleix el Consell les seves funcions, sense
perjudici de les competències de l'Assemblea i la Comissió
Permanent.
Es constituiran comissions de treball per a les àrees que
l'Assemblea consideri necessàries. Les funcions, estructura,
composició i el nombre de membres de les comissions els
determinarà el reglament de règim intern.
2. Una persona representant de cada comissió de treball
podrà assistir amb veu, però sense vot, a les reunions de la Comissió
Permanent, quan interessi a aquesta o quan la comissió de treball ho
demani.
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Article 13.-

1. El quòrum necessari per a la vàlida constitució dels
òrgans del Consell per a la Igualtat d'Oportunitats de la Dona de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears serà el de la meitat
mes un dels seus membres.
2. Els acords dels òrgans del Consell per a la Igualtat
d'Oportunitats de la Dona de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears s'adoptaran per majoria simple de les assistents, excepte
pel que disposa l'article 5.1.c) de la present llei.
Article 14.1. En to cas, una persona representant del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà assistir amb veu,
però sense vot, tant a l'Assemblea com a la Comissió Permanent.
Així mateix, podrà acudir a les sessions de les comissions de
treball quan aquestes ho demanin.
2. A les reunions de l'Assemblea General i de la
Comissió Permanent podrà assistir-hi, amb veu i sense vot, una
representació de la Comissió Interdepartamental de la Dona.

2. El Consell per a la Igualtat d'Oportunitats de la Dona de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears retrà comptes
anualment de l'execució dels seus pressuposts de conformitat amb
la legislació aplicable en la matèria.
3. El Consell per a la Igualtat d'Oportunitats de la Dona de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears gaudirà d'exempció
d'aquells tributs propis, establerts o que es puguin establir, a favor
de la Comunitat Autònoma, sempre que aquests recaiguin
expressament sobre l'esmentat Consell, sense que sigui possible
legalment la translació de la càrrega tributària a altres persones.
4. La fiscalització de les subvencions que atorgui la
Comunitat Autònoma o qualsevol altre ens públic l'efectuarà el
Tribunal de Comptes, conformement a la llei orgànica que el regula.
Article 16.No seran d'aplicació al Consell per a la Igualtat
d'Oportunitats de la Dona de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears les disposicions relatives a entitats pertanyents a
l'Administració institucional de la Comunitat Autònoma.
Capítol 4.- Dels recursos.

3. Podran també incorporar-se temporalment a qualsevol
dels òrgans del Consell per a la Igualtat d'Oportunitats de la Dona
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per iniciativa
d'aques i amb veu, però sense vot, representants de les diferents
àrees de l'administració autonòmica i, si escau, aquelles persones
expertes en la matèria pròpia del Consell que l'òrgan de què es
tracti consideri oportú.
4. El Consell per a la Igualtat d'Oportunitats de la Dona
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al compliment
de les seves finalitats, rebrà informació, quan en demani, de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
sobre temes directament relacionats amb la dona.
Capítol 3.- Dels pressuposts
Article 15.1. El Consell per a la Igualtat d'Oportunitats de la Dona
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposarà dels
recursos econòmics següents:
a) Les dotacions específiques que amb aquesta finalitat
figuren als pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
b) En el marc del que disposi el reglament:
1.- Les aportacions dels membres.

Article 17.Els actes emanats del òrgans del Consell per a la Igualtat
d'Oportunitats de la Dona de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, subjectes al Dret administratiu o produïts com a
conseqüència de l'exercici d'una potestat administrativa, es podran
recórrer en reposició davant el mateix òrgan que els dictà i, en
alçada, davant l'Assemblea; s'esgotaraà així la via administrativa i
restarà oberta la via contenciosa administrativa, d'acord amb la llei
reguladora de l'esmentada jurisdicció.
Disposició transitòria primera.Fins el moment en què quedi constituïda la primera
Assemblea General i sigui elegida la corresponent Comissió
Permanent, es crearà una Comissió Gestora que es constituirà
mitjançant Decret de Govern corresponent, a la qual se'n fixaran les
normes de funcionament i tasques per desenvolupar.
Disposició transitòria segona.La Comissió Gestora acordarà amb el Govern la posada
en marxa dels mecanismes necessaris per a la incorporació al
Consell dels membres, segons detalla l'article 4 de la present llei, i
elaborarà el reglament de règim intern. Així mateix, acordarà l'ordre
del dia de la convocatòria de la primera Assemblea General, que
s'ha de convocar en un termini màxim de quatre mesos a partir del
dia de l'aparició de la present llei al Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

2.- Les donacions de persones o entitats.
Disposició final primera.3.- Els rendiments del seu patrimoni.
4.- Els rendiments que legalment o
reglamentàriament puguin generar les
activitats pròpies del Consell.
c) Qualsevol altre que legalment o reglamentàriament se
li pugui atribuir.

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
dictarà les disposicions necessàries per al desenvolupament i
l'aplicació de la present llei.
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Disposició final segona.La present llei entrarà en vigor el mateix dia en què es
publiqui al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i es publicarà també en el Boletín Oficial del Estado.
Palma, 8 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de març del 1994, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
979/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM relativa a renda
mínima d'inserció social.
Palma, a 15 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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L'atur creixent, les bosses de pobresa, les insuficiències de
pensions, la marginació social... fan que el conjunt de mesures
establertes en aquesta Llei siguin una necessitat a les Illes Balears.
L'ingrés mínim que es proposa i que va en relació al
número de membres de la unitat familiar i a les circumstàncies
particulars d'ells, com és ara: aturats de llarga durada sense subsidi,
vells desatesos, persones amb disminució física, psíquica o sensorial
desateses, ... no soluciona els problemes que duen a la pobresa i
moltes vegades a la marginació, però poden ajudar a pal•liar-los.
Així i tot, cal introduir contraprestacions per part dels beneficiaris,
encaminades a la seva reinserció social i al treball. Cal evitar la
passivitat, el conformisme, la desmoralització i la picaresca.
La filosofia de la present Llei té entre els seus objectius
cercar mecanismes per a l'erradicació de la pobresa i de la
marginació.
Es preveuen mecanismes de control i d'estímul per a la
reinserció social.
Per tot això es disposa:
Capítol I

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari PSM i EEM, d'acord amb el que
preveuen els articles 125 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta la següent proposició de llei relativa
a renda mínima d'inserció social.
PROPOSICIÓ DE LLEI RELATIVA A RENDA MÍNIMA
D'INSERCIÓ SOCIAL.
Exposició de Motius
La societat de les Illes Balears troba en el seu sí
importants sectors de població marginada amb dificultats i a
vegades impossibilitats de poder desenvolupar una tasca
d'integració social.
Les bosses de pobresa existents són una demostració
palesa de la que en donen fe les institucions públiques i les entitats
d'assistència social.

Article 1.- Objecte i naturalesa
1. La present Llei té per objecte la creació d'una prestació
social de contingut econòmic, denominada Renda Mínima d'Inserció
Social, destinada a les unitats familiars que estan mancades de
mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats bàsiques de
la vida.
2. La Renda Mínima d'Inserció Social serà un ingrés
subsidiari, i en el seu cas, complementari d'altres prestacions
periòdiques previstes a la legislació vigent, aplicant el règim
d'incompatibilitats.
Article 2.- Beneficiaris
Podran esser beneficiaris de la Renda Mínima d'Inserció
Social aquelles persones que reuneixin els requisits següents:
a) Constituir una unitat familiar, com a mínim amb un any
d'antelació a la data de presentació de la solAlicitud.

Dels informes anuals de Càritas i dels Serveis Socials
dels Ajuntaments, Consells Insulars i Govern de les Illes Balears,
es detecta la realitat d'aquesta problemàtica i la necessitat d'aplicar
mesures polítiques d'urgència, amb la voluntat d'atendre les
problemàtiques concretes i procurar afavorir la inserció social dels
ciutadans més pobres, els marginats i els qui es troben en pitjors
condicions socials de la nostra Comunitat.

b) Que el demandant estigui empadronat, almanco amb
dos anys d'antelació a la data de la presentació de la
solAlicitud, en qualsevol dels municipis integrats en el
territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tant les Declaracions i Acords Internacionals, la
Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
proclamen els objectius socials de la nostra democràcia i de la
nostra autonomia.

d) Ser major de vint-i-cinc anys. Podran ser beneficiaris
els menors de vint-i-cinc anys que, reunint la resta de
requisits del present article, tenguin al seu càrrec vells,
menors o disminuïts físics, psíquics o sensorials, o que
siguin parelles amb fills.

Les competències de que gaudeix la nostra Comunitat
Autònoma en matèria d'assistència i beneficència social, són
exclusives.
La proposta de crear una Renda Mínima d'Inserció
Social s'inscriu en el reconeixement del dret dels ciutadans a una
vida digna, així com a l'obligació dels poders públics a promoure
les condicions adequades en aquest sentit.

c) Que la Unitat familiar disposi d'uns recursos inferiors
a la quantia de la Renda Mínima d'Inserció Social.

3498

BOPIB núm.127 - 18 de març del 1994
Article 3. Unitat familiar

Als efectes de la Llei present tendrà la consideració
d'Unitat familiar la unitat convivencial formada per una sola
persona o, en el seu cas, per dues o més persones que estiguin
unides:
1. Per matrimoni o altra forma de relació permanent,
anàloga a la conjugal.
2. Per consanguinitat, fins al segon grau en línia
descendent i fins al primer grau en l'ascendent.
3. Per afinitat, fins al primer grau.
4. Per adopció.
La relació de parentiu es considerarà respecte del solAlicitant.
Article 4. Obligacions dels beneficiaris

2. Els beneficiaris de la Renda rebran una quantitat
mensual equivalent a la diferència existent entre la Renda Mínima
d'inserció Social i la suma dels ingressos reals de tots els membres
de la unitat familiar.
3. No podrà atorgar-se més d'un ingrés mínim garantit per
unitat familiar.
Article 7.- Determinació dels recursos
1. Per la determinació dels recursos es computarà el
conjunt dels que percebin la persona o persones que constitueixen
la unitat familiar, en concepte de rendes, retribucions, pensions o
per qualsevol altre títol.
2. Així mateix, tendran la consideració de recursos, a
efectes de la Llei present, aquells béns mobles o immobles sobre els
quals el beneficiari o algun dels membres de la unitat familiar
ostenti un títol jurídic de propietat, possessió o usdefruit, susceptible
de produir rendiments econòmics, així com els rendiments d'aquests
que efectivament es percebin.

Els beneficiaris de l'ajuda queden obligats a:
1. Aplicar els beneficis de la Renda Mínima d'Inserció
Social a la finalitat per a la qual s'ha atorgat.
2. Comunicar, en el termini màxim de 10 dies, les
modificacions sobrevingudes, que de confirmar amb el
que disposa la Llei present poguessin donar lloc a la
modificació, suspensió o extinció dels drets dels
beneficiaris.
3. Complir els compromisos que, en concedir l'ajuda,
s'hagin acordat amb el beneficiari sempre que vagin
orientats a possibilitar la inserció social.

3. Reglamentàriament podran quedar exclosos del còmput
dels recursos determinats percentatges sobre els valors d'aquests
béns, així com certs ingressos de caràcter finalista, destinats a
l'educació, la formació professional, i aquells dirigits a pal.liar
situacions d'emergència social.
Article 8. Duració
La concessió de la prestació tendrà una durada d'un any
que podrà esser prorrogada, en les condicions que
reglamentàriament es fixin, en funció de l'avaluació dels resultats
assolits i mentre subsisteixin les causes que la motivaren.
Article 9. Guany i pagament

4. L'acceptació del lloc de feina que les administracions
públiques li proposin.
Article 5. Contraprestacions
1. Els beneficiaris de la Renda Mínima d'Inserció Social
estan obligats a:
a) Seguir les activitats de inserció social que
s'estableixin.
b) La colAlaboració amb els serveis socials per tal de
facilitar la seva integració en la vida social i econòmica.

1. Si el solAlicitant reuneix tots els requisits esmentats a
l'article 3 tendrà dret a la percepció de l'ajut corresponent a partir
del mes següent al de la presentació de la solAlicitud davant l'òrgan
competent.
2. El pagament es realitzarà per mensualitats vençudes, a
partir de la data del guany de la mateixa.
3. En cas de defunció del solAlicitant, s'abonarà la
mensualitat corresponent completa als membres de la unitat familiar
que li sobrevisquin.
Article 10. Modificació

c) La formació i preparació per integrar-se en el mercat
laboral.
2. L'incompliment de qualsevol de les condicions establertes a
l'article anterior donarà lloc a la pèrdua dels beneficis de la Renda
Mínima d'Inserció Social.
Capítol II. Règim econòmic
Article 6.- Beneficis de la Renda Mínima d'Inserció
Social
1.- La Renda Mínima d'Inserció Social s'estableix en el
75% del salari mínim interprofessional per unitat familiar.
Aquesta quantitat s'incrementarà en 5.000 pessetes per cada
persona addicional que formi la unitat familiar, amb una quantia
màxima equivalent al salari mínim interprofessional vigent.

La modificació sobrevinguda del nombre de membres de
la unitat familiar o dels recursos econòmics que hagin servit de base
per al càlcul de la Renda Mínima d'Inserció Social corresponent
podrà donar lloc a la seva minorització o al seu augment, d'ofici o
a instància de la part.
Article 11. Suspensió
Quan els recursos econòmics superin amb caràcter
temporal la quantia mensual de la Renda Mínima d'Inserció Social,
se'n suspendrà l'abonament, que es podrà reprendre, a instància de
l'interessat, quan decaiguin les circumstàncies que ho motivaren.
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Igualment, serà causa de suspensió del pagament la
impossibilitat sobrevinguda per part del beneficiari de realitzar les
contraprestacions establertes per a la concessió de la Renda
Mínima d'Inserció Social, o el fet que el declarin legalment
incapacitat. En aquests supòsits, ateses les càrregues familiars i la
situació econòmica, podrà acordar-se l'abonament de la prestació
a algun dels membres de la unitat familiar de què formi part, i se'n
modificarà, en el seu cas, la quantia, mentre subsisteixin les causes
esmentades.

El beneficis de la Renda Mínima d'Inserció Social
s'extingiran:
a) Per defunció del beneficiari
dels

Article 14. Tramitació, seguiment i control
El reconeixement del dret als beneficis de la Renda
Mínima d'Inserció Social es realitzarà prèvia solAlicitud de
l'interessat. Aquesta solAlicitud, realitzada en model oficial, haurà
d'anar acompanyada dels documents necessaris per tal de justificar
el compliment dels requisits establerts a l'article segon i aquells
altres que es determinin reglamentàriament.
La tramitació es podrà efectuar de forma descentralitzada
a través dels ajuntaments, consells insulars i administració
autonòmica.

Article 12. Extinció

b) Per manca
reconeixement.
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c) Per incompliment d'alguna de les obligacions
previstes a l'article quart, per causa imputable al
beneficiari.
d) Quan les causes que varen donar lloc a la suspensió
contemplades en el paràgraf segon de l'article 11 es
mantenguin per un temps superior a un any.
e) Per falsejament en la declaració d'ingressos o
qualsevol altra actuació fraudulenta dirigida a obtenir o
conservar els beneficis de la Renda Mínima d'Inserció
Social. En aquest supòsit haurà d'acordar-se la reversió
de les quantitats indegudament percebudes, de
conformitat amb el que disposarà reglamentàriament.
f) Traslladar la residència a un municipi fora de l'àmbit
territorial de la Comunitat Autònoma.
Article 13. Concessió provisional i dret d'aliments
En el cas que el peticionari o el beneficiari puguin
resultar creditors a dret d'aliments en els supòsits de nulAlitat,
separació judicial o divorci, la concessió definitiva de la Renda
Mínima d'Inserció Social quedarà condicionada al fet que el
beneficiari faci valer els seus drets als aliments entre cònjuges,
d'acord amb el que preveu la legislació vigent. Mentrestant es
procedirà al seu abonament provisional i a compte.
Els organismes encarregats de la concessió i el pagament
de la Renda Mínima d'Inserció Social, informaran els beneficiaris
sobre els drets que els assisteixen i sobre els tràmits necessaris per
a la interposició de la corresponent demanda o per exigir
l'execució de la sentència.
En el supòsit que la demanda prosperi, el beneficiari, a
partir de l'execució de la sentència, queda obligat a retornar una
quantitat igual a l'obtenguda en concepte de dret d'aliments, fins
al límit de les quantitats obtengudes en concepte de Renda
Mínima d'Inserció Social.

En tot cas, l'Administració tendrà el dret i el deure de
verificar les declaracions dels beneficiaris, així com d'efectuar el
control continuat de les unitats familiars a les quals es concedeix
l'ajuda amb objecte de comprovar la subsistència de les causes i
condicions que justificaren la concessió. Amb aquesta finalitat,
l'Administració podrà indagar el necessari i demanar la
colAlaboració a altres institucions o entitats públiques i privades.
Es garanteix la confidencialitat de les dades obtingudes en
tramitació dels expedients per part dels organismes competents.
Article 15. Comissió de Participació i Seguiment
Es constituirà una Comissió de Participació i Seguiment,
fixada pel Reglament, amb representació de l'Administració
Autonòmica, Consells Insulars, Federació de Municipis,
Delegacions Diocesanes d'Acció Social-Càritas, Sindicats més
representatius de les Illes Balears i Confederació d'Associacions de
Veïns de Balears.
Article 16. Formació i preparació per integrar-se al
mercat laboral
L'Administració Autonòmica, d'acord amb la Comissió de
Participació i Seguiment prevista a l'article 15, incentivarà i
promourà les activitats de formació i preparació per tal d'integrar al
mercat laboral els beneficiaris de la present Llei.
Article 17. Recursos
Contra l'acord de la concessió, modificació, suspensió,
extinció o denegació de la Renda Mínima d'Inserció Social, hi cabrà
la interposició per part del solAlicitant dels recursos administratius
prevists a la legislació vigent.
Article 18. Finançament
Anualment es consignaran en els Pressuposts Generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els recursos econòmics
assignats a l'aplicació de la Llei present.
Disposició addicional primera.L'import de la Renda Mínima d'Inserció Social fixada a
l'article 6 serà objecte de revalorització anual segons els acords
presos relatius al Salari Mínim Interprofessional.
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Disposició addicional segona.-

Anualment, el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears elevarà al Parlament de les Illes Balears una memòria
comprensiva dels resultats obtinguts en aplicació de la Llei
present.
Disposició final primera.S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per dictar les disposicions necessàries per al
desenvolupament i l'aplicació de la Llei present.
Disposició final segona.Els efectes econòmics de la Llei present tendran lloc a
partir de l'entrada en vigor del Pressupost de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a 1995.
Disposició final tercera.La Llei present entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Palma, 9 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

1. D'acord amb la recomanació al respecte que fa el
Tribunal de Comptes, la Comunitat Autònoma implantarà
definitivament el Pla de comptabilitat pública, de conformitat amb
el que es preveu a l'article 94.a) de la Llei de finances de la
Comunitat, de 5 de febrer del 1986.
2. En el successiu, en relació als romanents pendents de
pagament o cobrament al tancament de l'exercici, s'haurà de
d'incloure com a base documental la relació de creditors i en el seu
cas, de deutors.
3. Quant a les operacions d'endeutament no disposades, la
Comunitat s'haurà d'abstendre de registrar com a drets reconeguts,
recursos que no corresponguin a l'exercici pressupostari del qual es
tracta. En aquest mateix sentit les autoritzacions legislatives
d'endeutament a llarg termini per finançar despeses d'inversió, haurà
de precisar-se la seva vigència fins l'anul•lació dels crèdits
pressupostaris en què es materialitzi, i en el seu cas, incorporats, a
l'objecte que aquestes autoritzacions no s'entenguin concedides amb
caràcter permanent.
4. En el que pertoca a les empreses públiques de la
Comunitat que formen part del Compte General, es farà constar en
el successiu, les dades sobre la seva execució en els programes
d'actuacions, inversions i finançament. I la presentació dels comptes
de les esmentades empreses, s'adaptarà necessàriament als models
establerts amb caràcter general en el Pla general de comptabilitat.
Palma, a 10 de març del 1994.
El portaveu:
Cosme Vidal i Juan.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

B)
D'acord amb l'establert als articles 170 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta, en relació a l'Informe del Tribunal de Comptes
corresponent a l'any 1990, les propostes de resolució següents.

RGE núm. 1021/94, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a l'Informe del Tribunal de Comptes corresponent a l'any
1990. (Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 10 de març
del 1994).

A.- El Parlament de les Illes Balears, atenent les
conclusions i recomanacions del Tribunal de Comptes, insta el
Govern de les Illes Balears a:

RGE núm. 1022/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a l'Informe del Tribunal de Comptes corresponent a l'any
1990. (Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 10 de març
del 1994).

1.- Ajustar les despeses a les consignacions
pressupostàries evitant l'abús en la pràctica de les modificacions de
crèdit que suposa una desviació dels objectius fixats a la Llei de
pressuposts.

RGE núm. 1054/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a l'Informe del Tribunal de Comptes corresponent a l'any
1990. (Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 10 de març
del 1994).

2.- Abstenir-se de registrar com a drets reconeguts
recursos que no corresponen a l'exercici pressupostari, en especial
per operacions d'endeutament no disposades.

RGE núm. 1055/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a l'Informe del Tribunal de Comptes corresponent a l'any
1990. (Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 10 de març
del 1994).
Palma, a 11 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A)
D'acord amb l'establert als articles 170 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari MIXT presenta,
en relació a l'Informe del Tribunal de Comptes corresponent a
l'any 1990, les propostes de resolució següents.

3.- Contractació de drets en el pressupost d'ingressos es
farà d'acord amb els contractes de préstec o de crèdits degudament
formalitzats fins a la data de tancament de l'exercici pressupostari
. Les autoritzacions d'endeutament en cap cas no s'entendran
concedides en caràcter permanent.
4.- Les incorporacions de romanent, obligatòriament, han
de tenir resultat positiu per tal de no comprometre la possibilitat de
realitzar modificacions pressupostàries positives sobre els crèdits
inicials de l'exercici següent.
5.- Establir els procediments adients per a la
comptabilització i seguiment dels avals concedits.
6.- Abstenir-se en la pràctica de ls contractació per
adjudicació directa sempre que no estigui justificada, d'acord amb
la normativa vigent.
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B.- El Parlament de les Illes Balears fa seva la
preocupació pel significatiu volum d'endeutament que presenta
l'Institut Balear de Sanejament, que fa dubtar sobre la seva
devolució i pagament d'interessos.
C.- El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern
de la Comunitat Autònoma per haver adjudicat l'obra "Renovació
del paviment de la carretera PM 502, de Llucmajor a Porreres",
quan aquesta ja estava realitzada.
Palma, a 10 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
C)
D'acord amb l'establert als articles 170 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
presenta, en relació a l'Informe del Tribunal de Comptes
corresponent a l'any 1990, les propostes de resolució següents.
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D)
D'acord amb l'establert als articles 170 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari PP-UM presenta, en
relació a l'Informe del Tribunal de Comptes corresponent a l'any
1990, les propostes de resolució següents.
Cal fer constar que les conclusions i recomanacions
contingudes a l'informe el fan un document molt positiu respecte de
la gestió econòmica-financera , duta a terme pel Govern balear
durant l'exercici del 1990. El Tribunal destaca que els comptes de
l'Administració de la CAIB i els seus organismes autònoms
presenten l'estructura i contingut establert en les disposicions que
li són d'aplicació i són coherents internament amb la documentació
complementària que li serveix de fonament.
En qualsevol cas, algunes de les recomanacions que el
Tribunal de Comptes formula en el seu informe han estat ja ateses
pel Govern balear en exercicis posteriors.
Palma, a 10 de març del 1994.
El portaveu:
Maria Salom i Coll.

1.- El Parlament de les Illes Balears fa seu l'informe i les
conclusions i resolucions del Tribunal de Comptes, i insta el
Govern de la Comunitat Autònoma el seu immediat compliment,
i especialment que:

3.8. INTERPEL•LACIONS

a. Posi en marxa immediatament el sistema legal de
comptabilitat pública.
b. No torni incloure irregularment a la liquidació de
l'exercici crèdits aprovats després de la finalització d'aquest.
c. Utilitzi els diners compromesos en les finalitats per a
les quals varen ser aprovats, i no d'altres.
d. Cancel•li tot l'endeutament produït abans del 1993 que
no hagi estat utilitzat pel fi pel qual va ser autoritzat.

Ordre de Publicació
RGE núm. 970/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al
Govern de la CA , relativa a política en matèria de promoció del
voluntariat social. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 970/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al
Govern de la CA , relativa a política en matèria de promoció del
voluntariat social. (Mesa de 15 de març del 1994).
Palma, a 15 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

e. A partir d'ara l'endeutament s'utilitzi únicament i
exclusiva per projectes d'inversió.
f. Es comptabilitzin els avals i els criteris de tresoreria.
2. El Parlament de les Illes Balears rebutja
categòricament la forma en què el Govern de la Comunitat
contracta les obres, discrecionalment i arbitrària, i l'insta que a
partir d'ara ho faci per subhasta o concurs públic, de forma que
qualsevol empresa hi pugui participar.
3. El Parlament de les Illes Balears constata la ineficàcia
econòmica i financera de les empreses públiques i manifesta la
seva preocupació pel creixement innecessari d'un sector públic, en
bona part inútil, i l'insta a clarificar i donar compte al Parlament
de la comptabilitat de les empreses.
Palma, a 10 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM interpel•la el Govern sobre política en
matèria de promoció del voluntariat social.
Palma, a 8 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA formula al Govern de la CA la
interpel•lació següent per tal que sigui debatuda en el Ple de la
Cambra.
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Sobre la política de diàleg social i concertació social.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 2 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

B)

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1102/94, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4132/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
l'experimentació i aplicació del model educatiu de les Illes Balears.
(Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1105/94, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 80/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la
problemàtica del túnel de Sóller. (Mesa de 15 de març del 1994).
Palma, a 15 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que
preveu l'article 153 del Reglament de la Cambra, presenta, derivada
de la Interpel•lació RGE núm. 80/94, relativa a la problemàtica del
túnel de Sóller, la moció següent:
El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern
de la Comunitat a no concedir, a partir del 10 d'abril del 1994, cap
nova pròrroga a la societat concessionària de l'obra del túnel de
Sóller i a exercir, amb rigor, les seves potestats tant de sanció com
de resolució del contracte contra l'esmentada societat. Si, en
l'esmentada data de 10 d'abril del 1994, la societat concessionària
no tengués enllestida l'obra, però aportàs garanties de finançament
suficients per finalitzar-la, el Govern de la Comunitat no li
concedirà la pròrroga, sinó que presentarà a la Cambra una proposta
de pròrroga del termini, acompanyada de la documentació fefaent
dels compromisos financers. Només si el Parlament informava
favorablement la proposta podrà concedir el Govern de la
Comunitat un nou termini a l'empresa concessionària per finalitzar
les obres del túnel de Sóller.
Palma, a 14 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que
preveu l'article 153 del Reglament de la Cambra, presenta,
derivada de la Interpel•lació RGE núm. 4132/93, relativa a
l'experimentació i aplicació del model educatiu de les Illes
Balears, la moció següent:
"El Parlament de les Illes Balears, atès que el document
"Línies bàsiques per a un model educatiu propi de les Illes Balears
(Ensenyament no universitari)" no és adient al que disposa la Llei
Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, de ordenación general del sistema
educativo (BOE de 4 d'octubre del 1990) insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:
1.- Retirar de forma immediata el document "Línies
bàsiques per a un model educatiu propi de les Illes Balears
(Ensenyament no universitari)" i, per tant, cessar en la seva
divulgació i experimentació.
2.- Presentar, en el termini de sis mesos, un nou
document relatiu a les "Línies bàsiques per a un model educatiu
propi de les Illes Balears (Ensenyament no universitari)" que
respecti estrictament les disposicions i previsions de la Llei
Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, de ordenación general del sistema
educativo."
Palma, a 11 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 967/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a deute per
expropiacions de carreteres. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 989/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversions realitzades en els ports de l'illa de Menorca. (Mesa de 15
de març del 1994).
RGE núm. 990/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
habitatges de l'Ibavi subvencionats per a la rehabilitació d'habitatges
afectats per l'aluminosi o altres patologies el 1992. (Mesa de 15 de
març del 1994).
RGE núm. 991/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversions previstes als polígons industrials de Sant Lluís, Ferreries
i Es Castell per al 1994. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1030/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a terrenys que
ha venut o cedit Foment Industrial SA dels que disposa a Consell.
(Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1031/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a terrenys que
ha venut o cedit Foment Industrial SA dels que disposa a Ciutadella.
(Mesa de 15 de març del 1994).
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RGE núm. 1032/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a terrenys que
ha venut o cedit Foment Industrial SA dels que disposa a Sant Lluís.
(Mesa de 15 de març del 1994).

RGE núm. 1044/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a detall del
compte comptable de Foment Industrial SA amb càrrec a Gastos de
representación durant el 1993. (Mesa de 15 de març del 1994).

RGE núm. 1033/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a terrenys que
ha venut o cedit Foment Industrial SA dels que disposa a Petra.
(Mesa de 15 de març del 1994).

RGE núm. 1045/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a detall que
presenta el compte comptable de Foment Industrial núm. 4100117
TACK el 1993. (Mesa de 15 de març del 1994).

RGE núm. 1034/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a terrenys que
ha venut o cedit Foment Industrial SA dels que disposa a Llucmajor.
(Mesa de 15 de març del 1994).

RGE núm. 1046/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a detall que
presenta el compte comptable de Foment Industrial núm. 41000134
Gestur Balear SA el 1993. (Mesa de 15 de març del 1994).

RGE núm. 1035/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a terrenys de
què disposa l'empresa pública Foment Industrial SA a Llucmajor.
(Mesa de 15 de març del 1994).

RGE núm. 1047/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a terrenys de
Foment Industrial SA que s'han dotat d'infraestructures per a la
immediata implantació de noves indústries. (Mesa de 15 de març del
1994).

RGE núm. 1036/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a terrenys de
què disposa l'empresa pública Foment Industrial SA a Sant Lluís.
(Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1037/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a terrenys de
què disposa l'empresa pública Foment Industrial SA a Ciutadella.
(Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1038/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a terrenys de
què disposa l'empresa pública Foment Industrial SA a Consell.
(Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1039/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a noves
indústries que s'han instal•lat a la nostra comunitat per mediació de
Foment Industrial SA des del 1990. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1040/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cost que va
ocasionar Europalliances l'any 1993 a Foment Industrial SA. (Mesa
de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1041/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a detall del
compte comptable de Foment Industrial SA amb càrrec a Estudios
Isla 1 SL durant el 1993. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1042/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a detall del
compte comptable de Foment Industrial SA amb càrrec a Estudios
Industrias en Baleares durant el 1993. (Mesa de 15 de març del
1994).
RGE núm. 1043/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a detall del
compte comptable de Foment Industrial SA amb càrrec a
Europalliances durant el 1993. (Mesa de 15 de març del 1994).

RGE núm. 1048/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a accions a
prendre per Foment Industrial SA per a la captació d'inversions
exteriors a les Illes Balears durant el 1994. (Mesa de 15 de març del
1994).
RGE núm. 1049/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a accions a
prendre per Foment Industrial SA per facilitar la ubicació d'empreses
a sòl industrial durant el 1994. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1050/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a accions a
prendre per Foment Industrial SA per potenciar la comercialització
dels productes fabricats a les Illes Balears durant el 1994. (Mesa de
15 de març del 1994).
RGE núm. 1051/94, de l'Hble. Sr. Diputat Manel Mascaró
i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a accions a
prendre per Foment Industrial SA per a la incorporació dels joves al
món de l'empresa. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1085/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a obres
de desviament del torrent de Sa Cabana. (Mesa de 15 de març del
1994).
RGE núm. 1086/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a quantitats
percebudes pel director-gerent de l'Ibavi. (Mesa de 15 de març del
1994).
RGE núm. 1090/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a evolució dels
casos de meningitis. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1091/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
distribució de les subvencions per desplaçaments dels esportistes de
les Illes Balears a la península. (Mesa de 15 de març del 1994).
Palma, a 15 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina era la quantia total a 31 de desembre del 1993 del
deute del Govern de la Comunitat en concepte d'expropiacions per
obres de carreteres?

Quines són les inversions previstes als polígons industrials
de Sant Lluís, Ferreries i Es Castell per al 1994?
Palma, a 9 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Com es desglossa aquest deute a 31 de desembre del
1993, per projectes de carretera, indicant la data d'iniciació de
l'obra i de la seva recepció provisional per l'administració?
Quins interessos de demora s'han pagat durant l'any

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1993?
E)
Palma, a 7 de març del 1994.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins terrenys s'han venut o cedit per part de Foment
Industrial SA dels que disposa a la localitat de Consell? A quin preu
s'han venut? A qui s'han venut i per a quin ús?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines inversions, especificant concepte i quantitats ha
realitzat la conselleria d'Obres Públiques en cadascun dels ports
de l'illa de Menorca el 1991, el 1992 i el 1993?
Palma, a 9 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins terrenys s'han venut o cedit per part de Foment
Industrial SA dels que disposa a la localitat de Ciutadella? A quin
preu s'han venut? A qui s'han venut i per a quin ús?

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins són els habitatges de l'Ibavi subvencionats dins el
programa de rehabilitació d'habitatges afectats per l'aluminosi o
d'altres patologies estructurals durant l'any 1992?
Palma, a 9 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins terrenys s'han venut o cedit per part de Foment
Industrial SA dels que disposa a la localitat de Sant Lluís? A quin
preu s'han venut? A qui s'han venut i per a quin ús?
Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

L)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins terrenys s'han venut o cedit per part de Foment
Industrial SA dels que disposa a la localitat de Petra? A quin preu
s'han venut? A qui s'han venut i per a quin ús?

De quins terrenys disposa l'empresa pública Foment
Industrial SA a la localitat de Ciutadella?
Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins terrenys s'han venut o cedit per part de Foment
Industrial SA dels que disposa a la localitat de Llucmajor? A quin
preu s'han venut? A qui s'han venut i per a quin ús?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
De quins terrenys disposa l'empresa pública Foment
Industrial SA a la localitat de Consell?
Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

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

N)

J)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
De quins terrenys disposa l'empresa pública Foment
Industrial SA a la localitat de Llucmajor?

Quantes noves indústries s'han instal•lat a la nostra
comunitat per mediació de Foment Industrial SA des del 1990? Per
a quina activitat i a quin lloc s'han instal•lat?
Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
De quins terrenys disposa l'empresa pública Foment
Industrial SA a la localitat de Sant Lluís?
Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quin cost va ocasionar l'any 1993 a Foment Industrial SA
Europalliances, detallant les partides? Quines partides
pressupostàries per a l'any 1994 té previstes per destinar a
Europalliances, detallant les quanties?
Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

T)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin és el detall del compte comptable núm. 62900010
de Foment Industrial SA amb càrrec a Estudios Isla 1 SL durant
l'any 1993?

Quin és el detall que presenta durant l'any 1993 el compte
comptable de Foment Industrial núm. 4100117 TACK?
Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin és el detall del compte comptable núm. 62900016
de Foment Industrial SA amb càrrec a Industrias en Baleares
durant l'any 1993?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quin és el detall que presenta durant l'any 1993 el compte
comptable de Foment Industrial núm. 4100134 Gestur Balear SA?
Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

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

V)

R)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin és el detall del compte comptable núm. 62900018
de Foment Industrial SA amb càrrec a Europalliances durant l'any
1993?

Quins terrenys s'han dotat d'infraestructures dels que
disposa Foment Industrial SA amb l'objecte de permetre la
immediata implantació de noves indústries?
Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

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

X)

S)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin és el detall del compte comptable núm. 62900007
de Foment Industrial SA amb càrrec a Gastos de representación
durant l'any 1993?
Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

Quines accions es pensen prendre per part de Foment
Industrial SA durant l'any 1994 per a la captació d'inversions
exteriors a la Comunitat Autònoma?
Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

AC)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines accions es pensen prendre per part de Foment
Industrial SA durant l'any 1994 per facilitar la ubicació d'empreses
a sòl industrial?

Quines quantitats ha percebut el director-gerent de l'Ibavi
en metàl•lic o per altres conceptes durant els anys 1991, 1992 i
1993? Quina quantitat se li ha descomptat mensualment durant
aquest període en concepte de lloguer d'habitatge? Quina quantitat
va percebre l'anterior director-gerent durant l'exercici 1990 pels
mateixos conceptes?

Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

Palma, a 9 de març del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines accions es pensen prendre per part de Foment
Industrial SA durant l'any 1994 per potenciar la comercialització
dels productes fabricats a les Illes Balears?
Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quina és l'evolució dels casos de meningitis detectats a les
Illes Balears durant els anys 1992 i 1993, comparada amb anys
anteriors? Quants de casos? On s'han localitzat?
Palma, a 10 de març del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines accions es pensen prendre per part de Foment
Industrial SA durant l'any 1994 per a la incorporació dels joves al
món de l'empresa?
Palma, a 8 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Pensa el Govern iniciar les obres de desviament del
torrent de Sa Cabana del seu pas pel nucli urbà de Manacor dins
l'any 1994? Quin és el pressupost que s'hi destinarà? Com es
finançarà? Dins quin termini està previst que s'acabin les obres?
S'executarà el projecte redactat pels serveis tècnics de la
conselleria d'Obres Públiques i aprovat per l'ajuntament de
Manacor l'any 1991?
Palma, a 10 de març del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Com s'han distribuït les quantitats que el Govern de l'Estat
destina en concepte de subvencions per a desplaçaments a la
península dels esportistes de la nostra comunitat?
Palma, a 10 de març del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
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3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 992/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a compra de
Can Sales. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 993/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contesta del
Govern a la reclamació prèvia de CHISTO, SA.. (Mesa de 15 de
març del 1994).
RGE núm. 994/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contesta del
Govern a CHISTO SA. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 995/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a finançament
del centre sanitari de Capdepera. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 996/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a informe sobre
jaciments arqueològics a Ca n'Aulet des Molí (Llucmajor). (Mesa
de 15 de març del 1994).
RGE núm. 997/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a fitxers de
l'Arxiu Diocesà de Mallorca. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 998/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses de
1993 en restauració de documents. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1003/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
conveni subscrit entre Ibasan i l'ajuntament de Capdepera en
relació amb les depuradores. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1004/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a stand de les Balears
de la fira Alimentaria a Barcelona. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1019/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a publicitat de les
concessions d'ajuts i subvencions als agricultors. (Mesa de 15 de
març del 1994).
RGE núm. 1020/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a ajuts i subvencions
de la conselleria als agricultors. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1092/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan B. Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a cobrament
i multes imposades pel malmetre el patrimoni històric i artístic.
(Mesa de 15 de març del 1994).

RGE núm. 1093/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a preservació dels
elements arquitectònics existents en l'actual traçat de la carretera
Deià-Sóller. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1094/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a garanties que
l'ampliació de la carretera Deià-Sóller s'executarà sense ampliació
de la quantitat d'adjudicació. (Mesa de 15 de març del 1994).
Palma, a 15 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Ha comprat el Govern de la Comunitat l'edifici de Can
Sales del barri de Santa Creu (Palma)?
Palma, a 9 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Per què el Govern de la Comunitat no contestà la
reclamació prèvia formulada per la societat Chisto SA, propietària
de Can Sales (Palma), que exigia del Govern la consumació de
l'adquisició de l'esmentat immoble?
Palma, a 9 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Per què el Govern de la Comunitat no contestà l'escrit
deduït per la societat Chisto SA, propietària de Can Sales (Palma)
que exigia del Govern la consumació de l'adquisició de l'esmentat
immoble?
Palma, a 9 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

H)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quins problemes hi ha amb la subvenció del Govern al
projecte aprovat per la conselleria de Sanitat i en avançada
execució del centre sanitari de Capdepera?

Quan pensa el Govern de la Comunitat donar compliment
al conveni subscrit entre Ibasan i l'ajuntament de Capdepera en
relació a les depuradores de Capdepera-Cala Ratjada, Canyamel i
Font de sa Cala?

Palma, a 9 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

Palma, a 9 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Abans d'informar favorablement el projecte de construir
un complex esportiu a Ca n'Aulet des Molí (Llucmajor), interessà
l'Hble. Sr. Conseller un informe relatiu a la possible presència dins
aquesta finca de jaciments arqueològics?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quina ha estat la participació i la responsabilitat de la
conselleria d'Agricultura i Pesca de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en el muntatge del stand representatiu a la fira
Alimentaria celebrada recentment a Barcelona?

Palma, a 4 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

Palma, a 9 de març del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Per què l'Arxiu Diocesà de Mallorca a no disposa de
fitxers on dipositar les més de 500.000 fitxes que han de permetre
la consulta dels seus fons documentals?
Palma, a 4 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
En relació als ajuts i subvencions atorgats dins la
legislatura present per la conselleria d'Agricultura i Pesca, quina ha
estat la publicitat que s'ha dut a terme perquè els possibles
interessats coneguessin la forma d'aconseguir-los?
Palma, a 10 de març del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

K)

Quina quantitat ha invertit durant l'any 1993 la
conselleria de Cultura, Educació i Esports en restauració de
documents?
Palma, a 4 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
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Quines quantitats s'han destinat per la conselleria en
concepte d'ajuts i subvencions i quantes empreses agrícoles de les
Balears les han rebut fins ara, dins de la legislatura present, i,
concretament quins d'aquests ajuts i subvencions, així com quin
nombre d'empreses han estat beneficiades a les Pitiüses?
Palma, a 10 de març del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Dels 2,3 milions de pessetes en multes que ha imposat
la conselleria de Cultura, Educació i Esports per malmetre el
patrimoni històric i artístic des de l'any 1988 ençà, quina quantitat
ha cobrat fins al dia d'avui?
Palma, a 9 de març del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears
per preservar els elements arquitectònics d'interès: ponts,
marjades, canaletes, murs de contenció ..., existents en l'actual
traçat de la carretera Deià-Sóller?
Palma, a 9 de març del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT
COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 999/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
criteris per a les concessions de les instal•lacions temporals a la zona
litoral a la propera temporada turística. (Mesa de 15 de març del
1994).
RGE núm. 1000/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
detall del concepte comptable "Otros gastos de explotación-servicios
exteriores" del balanç de l'empresa Foment Industrial SA. (Mesa de
15 de març del 1994).
RGE núm. 1001/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
motiu pel qual "Jaime Mascaró, SA" té saldo creditor de 30 milions
de pessetes en el balanç de Foment Industrial SA. (Mesa de 15 de
març del 1994).
RGE núm. 1002/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a "Baleares
verde, aventurera, cultural y deportiva". (Mesa de 15 de març del
1994).
RGE núm. 1023/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a turisme
cultural. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1024/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a realització de
"Baleares Cultural". (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1025/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a programa
d'excavacions per al 1994. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1026/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a llei d'arxius,
biblioteques i museus. (Mesa de 15 de març del 1994).

N)

RGE núm. 1027/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
habitatges a Can Canto (Eivissa). (Mesa de 15 de març del 1994).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

RGE núm. 1028/94, de l'Hble. Sr. Diputat Encarna Magaña
i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pla
d'habitatge juvenil. (Mesa de 15 de març del 1994).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Després de les declaracions del conseller delegat de
Bayopsa, Sr. Ignacio Sanchiz, dubtant que el projecte d'ampliació
de la carretera Deià-Sóller s'executi pel valor inicialment acordat
amb el Govern de les Illes Balears, afirmant textualment: "el papel
no se ajusta nunca a la realidad", quines garanties té el Govern de
les Illes Balears que el projecte d'ampliació de la carretera DeiàSóller s'executarà sense ampliació de la quantitat d'adjudicació i
d'acord amb les normes de qualitat previstes?
Palma, a 11 de març del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

RGE núm. 1029/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
reconeixement associació Remar. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1052/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
finalitat de la garantia de 75 milions de pessetes que té donada
Foment Industrial SA a Tracalsa. (Mesa de 15 de març del 1994).

BOPIB núm.127 - 18 de març del 1994
RGE núm. 1053/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
accions de Foment Industrial SA per desenvolupar xarxes pròpies
de comercialització dels productes de les Illes Balears. (Mesa de 15
de març del 1994).
Palma, a 15 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Ordenació
Territorial.
El Govern de la Comunitat ha elaborat un decret per tal
de procedir a l'ordenació del territori a la zona litoral. Pel que
respecta a les instal•lacions temporals que estan afectades, quins
són els criteris per atorgar les concessions temporals a la propera
temporada turística? Existeixen projectes per poder unificar el
disseny i que puguin garantir bones condicions sanitàries i de
qualitat turística?
Palma, a 3 de març del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió de Turisme.
Atès que el "Plan Estratégico de Competitividad de las
Islas Baleares" (1993), elaborat per Andersen Consulting per
encàrrec de la conselleria d'Economia i Hisenda del Govern de la
Comunitat, en el volum primer ("La visión estratégica"), pàg. 56,
manifesta que "La imagen actual de Baleares en el extranjero
dificulta su desarrollo, ya que la exclusividad de la imagen de turismo
masivo de "sol y playa" no refleja la diversidad y riqueza de las Islas"
i planteja, entre altres propostes, la de "Baleares verde, aventurera,
cultural y deportiva: mensajes enfocados a segmentos de mercado
concretos" que s'hauria de dur a terme mitjançant "campañas
dirigidas a medios especializados para promocionar aspectos
específicos de las Islas (entorno rural, senderismo, ornitología,
ciclismo, etc.), con vistas al desarrollo de nuevas formas de turismo
alternativo" , quines iniciatives té previstes la conselleria de
Turisme per realitat aquestes propostes de "turisme cultural"?
Palma, 4 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Quins són els conceptes, detallant el seu import, que
integren el concepte comptable Otros gastos de explotaciónservicios exteriores que a 31-12-92 pujava a 80.382.918 pessetes
del balanç de l'empresa Foment Industrial SA?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió de Cultura, Educació i Esports.
Atès que el "Plan Estratégico de Competitividad de las
Islas Baleares" (1993), elaborat per Andersen Consulting per
encàrrec de la conselleria d'Economia i Hisenda del Govern de la
Comunitat, en el volum primer ("La visión estratégica"), pàg. 77, a
l'apartat 7, denominat "Clusters estratégicos de la economía balear",
planteja que "El Plan de actuación también propone desarrollar otras
formas de turismo como el turismo cultural, lo que favorecerá la
implantación de centros culturales y actividades relacionadas con la
cultura (galerías de arte, conciertos), las cuales complementarán la
actual oferta de este tipo de servicios en Baleares", què pensa fer la
conselleria de Cultura, Educació i Esports per materialitzar aquesta
proposta?
Palma, 9 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Per quin motiu el concepte comptable "Jaime Mascaró,
SA" té un saldo creditor de 30 milions de pessetes a 30-6-92 del
balanç de l'empresa Foment Industrial, SA?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la comissió
de Cultura, Educació i Esports.
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Atès que el "Plan Estratégico de Competitividad de las
Islas Baleares" (1993), elaborat per Andersen Consulting per
encàrrec de la conselleria d'Economia i Hisenda del Govern de la
Comunitat, en el volum primer ("La visión estratégica"), pàg. 56
planteja sota l'apartat "Baleares cultural" la "potenciación y
rentabilización de los museos y del patrimonio cultural e histórico
de las Islas, así como del enriquecimiento de la oferta cultural de
las Islas con vistas a aumentar la calidad de vida y a favorecer el
desarrollo del turismo cultural", què pensa fer la conselleria de
Cultura, Educació i Esports per fer realitat aquesta proposta del
Pla estratègic?
Palma, 9 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació
i Esports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la comissió de Cultura, Educació i Esports.
Quines excavacions té programades la conselleria de
Cultura, Educació i Esports per al 1994?

El maig del 1993, el Sr. Conseller va afirmar al Ple del
Parlament de les Illes Balears que les obres per iniciar els habitatges
de Can Canto, Eivissa, per part de l'Ibavi, serien iniciades de forma
immediata. Sap amb exactitud la conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori les dates d'adjudicació i començament de les
obres, així com els terminis prevists de finalització?
Palma, a 9 de març del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Ordenació
Territorial.
La Direcció General de la Joventut va anunciar dia 16 de
maig del 1993 la posada en marxa d'un pla d'habitatge juvenil amb
la col•laboració de l'Ibavi i del propi ajuntament de Palma, que
pretenia construir habitatges amb règim de lloguer, especialment per
a estudiants desplaçats a Mallorca. Quines accions s'han dut a terme
per elaborar i aprovar aquest pla d'habitatge juvenil?
Palma, a 9 de març del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

Palma, 9 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació
i Esports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la comissió de Cultura, Educació i Esports.
Per què la conselleria de Cultura, Educació i Esports
impulsa l'elaboració d'una llei d'arxius, biblioteques i museus, en
comptes d'elaborar una llei d'arxius, una llei de biblioteques i una
llei de museus?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat
Social la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
la comissió d'Assumptes Socials.
Per què el Govern de la Comunitat no vol reconèixer els
centres de desintoxicació de l'associació Remar i especialment el
seu centre de rehabilitació a Palma?
Palma, a 9 de març del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

Palma, 9 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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

L)

I)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió d'Ordenació Territorial.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Palma, a 8 de març del 1994.
La diputada:
Joan Manel Mascaró i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Quines accions s'han adoptat per part de Foment
Industrial SA durant l'any 1993 per tal de desenvolupar xarxes
pròpies de comercialització dels productes fabricats a les Illes
Balears, amb la finalitat d'augmentar el grau de control del mercat
per part dels fabricants?
Palma, a 8 de març del 1994.
La diputada:
Joan Manel Mascaró i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Els cafès són un dels elements centrals de la vida social de
les Illes Balears. Alguns han arribat a assolir un particular relleu
els nuclis urbans, fins al punt que la seva desaparició o alteració
significaria la pèrdua d'un referent social i cultural. Aquests cafès
tenen sovint, a més a més, valors estètics notables tant en el terreny
arquitectònic com en el de decoració i mobiliari.
A diversos països d'Europa, els poders públics cooperen
en el manteniment dels antics cafès per tal que les ciutats i viles no
perdin uns elements creats espontàniament per la dinàmica social.
A les Illes Balears, persones sensibilitzades en la defensa del
patrimoni han impulsat l'associació d'Amics dels Cafès Antics.
Aquesta lloable iniciativa de la societat civil mereix el suport dels
poders públics de la Comunitat Autònoma encarregats de vetllar per
la protecció del patrimoni cultural.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:
"El Parlament de les Illes Balears acorda:

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

1.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, en el
termini de sis mesos, elaborarà un inventari dels cafès antics de les
Illes Balears.
2.- Finalitzat l'inventari, en el termini d'un any, el Govern
de la Comunitat Autònoma establirà les disposicions pertinents per
tal de protegir els cafès antics de les Illes Balears."

RGE núm. 984/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a declaració de bé d'interès cultural dels cafès antics de les
Illes Balears. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 986/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a creació de la Junta arbitral de consum de les Illes
Balears. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1005/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a creació de la "Casa de l'Esport Balear". (Mesa de 15 de
març del 1994).
RGE núm. 1006/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a unificació d'activitats i competicions del programa
"l'esperit per a l'edat escolar". (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1008/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a pla d'extensió de l'educació física en els centres docents.
(Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1009/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a creació de centres de perfeccionament i tecnificació
esportiva. (Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1012/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a adaptació de la gestió autonòmica dels fons estructurals
de l'instrument financer d'orientació de la pesca (IFOP) dins dels
plans de desenvolupament regional (PDR). (Mesa de 15 de març del
1994).
Palma, a 15 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 4 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
L'article 3 del Reial Decret 636/93, de 3 de maig,
assenyala que l'Administració general de l'Estat podrà establir,
mitjançant acords subscrits dins el marc de l'Institut Nacional de
Consum, junta arbitral a nivell autonòmic.
Les competències sobre consum a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears obliguen amb la major urgència possible a fes
palesa l'actuació del Govern en aquesta matèria.
Els problemes de consum i la seva resolució eficaç i
ràpida, per l'economia i la qualitat del servei que el turisme exigeix,
demanden la creació d'instruments de mediació resolutòria aquí a
Balears.
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Comunitats autònomes, a l'àmbit d'Espanya, que han
constituït les seves juntes d'arbitratge, han experimentat la seva
eficàcia i rapidesa en la solució dels delicats problemes de
consum.
És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a iniciar contactes amb l'Administració general de
l'Estat i l'Institut Nacional del Consum, amb la finalitat de fixar les
bases del possible acord, per a la constitució de la Junta Arbitral
de Consum a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a iniciar contactes amb les diverses associacions de
consumidors i d'empresaris de les Illes Balears amb la finalitat
d'estudiar l'àmbit funcional i territorial més a adient a la
Comunitat Autònoma.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentaren aquesta cambra en el termini de sis
mesos un projecte de llei per la constitució de la Junta Arbitral de
Consum de les Illes Balears."
Palma, a 9 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La promoció de la pràctica esportiva en l'edat escolar ha
de ser un dels objectius prioritaris de qualsevol actuació de
l'Administració en el món esportiu.
En aquests moments, les federacions esportives,
conjuntament amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
són les principals responsables de la promoció de l'esport a la nostra
comunitat autònoma, i especialment aquesta darrera mitjançant el
programa "L'esport per a l'edat escolar".
Atesa la conveniència d'unificar actuacions i esforços per
a poder obtenir una major rendibilitat dins el món de l'esport, el
Grup Parlamentari PP-UM presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a unificar les activitats i competicions de les
categories des d'iniciació fins a cadet, amb totes aquelles
federacions esportives de les Illes Balears, amb les quals no s'hagi
unificat i sigui possible, ateses les peculiaritats de cada modalitat
esportiva, en el si del programa "L'esport per a l'edat escolar" que
convoca la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 9 de març del 1994.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

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

Les federacions esportives de les Balears han esdevingut
les intermediàries vàlides entre l'Administració i la societat civil
per organitzar la promoció i les competicions dels diversos
esports, desenvolupant el que s'ha vingut a anomenar funcions
públiques delegades.
Per assolir correctament aquests objectius és necessari
que les federacions esportives treballin en els millors condicions
possibles, i molt si ens atenem al benefici social que la pràctica de
l'esport implica des d'una òptica de millora de la salut, de la
formació de persona i de la prevenció social en aquells col•lectius
de joves en els quals l'esport es converteix a una alternativa a
actituds antisocials.
Atesa la necessitat de les federacions esportives de les
Balears de disposar d'un espai de treball adequat per a les seves
funcions i al qual es pugui dirigir tota persona interessada en
conèixer i practicar una modalitat esportiva, el Grup Parlamentari
PP-UM presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a fer un estudi i valoració per a la
construcció de diferents locals per posar a disposició de les
federacions esportives de les Balears com a seu, en un mateix
edifici que s'anomenaria "Casa de l'Esport Balear" i que hauria
d'estar situada en el poliesportiu "Príncipes de España".
Palma, a 9 de març del 1994.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
L'existència d'instal.lacions esportives és una prioritat
bàsica per a la pràctica adequada de l'esport.
Una correcta adquisició de l'hàbit esportiu s'ha d'iniciar en
l'edar escolar, per la qual cosa és necessari dotar els centres
educatius d'instal•lacions esportives per impartir l'assignatura
d'educació física, afavorint que aquestes instal•lacions siguin d'ús
públic fora de l'horari lectiu.
Atesa la necessitat de dotar d'instal•lacions esportives els
centres docents de la nostra comunitat autònoma i atesa l'existència
del Pla d'extensió de l'educació física en els centres docents no
universitaris, pla en el qual participen la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, el Consell Superior d'Esports i els ajuntaments,
el Grup PP-UM presenta la següent proposició no de llei:
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:
1. Finalitzar tots els mòduls singulars pendents i
aprovats dins el Pla d'extensió de l'educació física en les centres
docents no universitaris.
2. Instar el Consell Superior d'Esports perquè finalitzin
tots els mòduls pendents i aprovats dins el Pla d'extensió de
l'educació física en els centres docents.
Palma, a 9 de març del 1994.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.
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La cohesió ve a reforçar el principi de creació del mercat
únic, i les accions estructurals necessàries es presenten com un
suport. Es preveu que aquestes accions estructurals es duguin a
terme a través dels fons existents: FEOGA-Orientació, FSE, BEI,
i ara el recentment creat Instrument financer d'orientació de la pesca
(IFOP). Els objectius dels fons són el desenvolupament de les
regions amb majors índexs d'endarreriment i la reconversió de les
zones industrials en declivi.
Els principis fonamentals de la reforma dels fons
estructurals són els de garantir la cooperació i coherència amb les
polítiques nacionals, regionals i locals.
La cooperació es deriva del principi de subsidiarietat, de
tal manera que la Comissió considera que la seva intervenció ha de
ser complementària d'inciatives in situ.

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 PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La competició és un element complementari de la
promoció esportiva i un dels principals elements motivadors del
treball d'entrenament continuat dels esportistes. Un entrenament
òptim exigeix entrenadors preparats i programes i activitats de
tecnificació adequats.

La regionalització està prevista, i el procés comença amb
la presentació dels plans regionals. Aquests plans han de tenir una
estructura global que comença amb una anàlisi de la regió o de la
zona afectada i del sector i els problemes en qüestió.
Així doncs, el cabal comunitari en relació als fons amb
finalitat estructural ens revela dos principis bàsics sota els quals s'ha
d'articular la gestió dels fons de l'IFOP a nivell de l'Estat espanyol:
-Tractament regionalitzat dels fons
- Principi de subsidiarietat, que en aquest cas ha de ser
traslladats a les comunitats autònomes.

Atès que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
ha creat, mitjançant conveni amb les federacions esportives de
Balears, els centres de perfeccionament i tecnificació esportiva,
coneguts com a Escoles Esportives de les Balears, dirigits als
esportistes que més destaquen en la seva modalitat i que
necessiten un seguiment complementari al del seu propi club, el
Grup Parlamentari PP-UM presenta la següent proposició no de
llei:

Però, aquesta filosofia regionalitzadora dels fons
estructurals, resulta reforçada quan es trasllada a l'ordenament
jurídic intern de l'Estat espanyol. La Constitució Espanyola i els
estatuts d'autonomia atorguen a les comunitats autònomes el
desenvolupament legislatiu i l'execució de la legislació de l'Estat, en
els termes que aquesta estableixi, en matèria d'ordenació del sector
pesquer.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a crear nous centres de perfeccionament i
tecnificació esportiva en conveni amb les federacions esportives
de les Balears.

És clar que l'esperit és que es respectin les directrius
bàsiques de l'ordenament general de l'economia, de manera que hi
hagi una coordinació entre les diferents accions que es duguin a
terme.

Palma, a 9 de març del 1994.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.
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 PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La firma de l'Acta Única ja anunciava que era necessària
una revisió de la política pesquera en el seu aspecte estructural, i
introdueix tres noves polítiques comunitàries mitjançant l'addició
d'un parell de títols al Tractat CEE que tracta de la política
comunitària, i entre els quals i com a nou Títol V apareix la
cohesió econòmica i social.

Les accions estructurals en el sector de la pesca
s'emmarquen clarament a l'epígraf d'ordenació del sector pesquer,
i l'Administració central podrà adaptar els reglaments comunitaris
relatius a l'IFOP a l'ordenament jurídic intern, promulgant un reial
decret que assumeixi el caràcter de legislació bàsica, de manera que
asseguri una coordinació en les accions que s'han de desenvolupar
entre les diferents comunitats autònomes i amb l'ordenament general
de l'economia. Però el desenvolupament legislatiu, és a dir,
l'adaptació d'aquesta norma bàsica a les realitats, prioritats i
polítiques de cada comunitat autònoma, correspon als òrgans de
govern d'aquestes, així com l'execució dels objectius prevists en el
Pla sectorial de la pesca.
Així, la gestió dels fons de l'IFOP a realitzar per les
comunitats autònomes no es pot continuar entenent com el simple
tràmit de la documentació o dels expedients. Ha d'incloure capacitat
decisòria.
En aquest sentit, i en la línia del que s'ha exposat fins ara,
el Grup Parlamentari PP-UM presenta la següent proposició no de
llei:
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Que el Parlament de les Illes Balears insti els ministeris
d'Hisenda i d'Agricultura, Pesca i Alimentació, perquè es duguin
a terme les següents adaptacions de gestió regional dins l'IFOP:
1.- Fixar els criteris de repartiment entre les comunitats
autònomes, dels fons assignats a l'IFOP.
2.- Per part de l'Administració central es transferiria a
les comunitats autònomes, d'acord amb els criteris que
s'han fixat en el punt 1, el 80% de la quantitat que els
correspongués al principi de cada exercici econòmic.
3.- La mecànica operativa, de cara als beneficiaris,
exigiria que aquests presentassin una única sol•licitud
d'ajuda davant la Comunitat Autònoma, i aquesta
resolgués la concessió de l'ajuda total, on s'inclouria la
participació de l'IFOP, i les participacions nacionals.
Això suposaria un compromís de repartiment dels fons
que l'Administració central destina a aquestes finalitats,
entre les comunitats autònomes, amb criteris similars als
seguits per al repartiment dels fons de l'IFOP.
4.- Es proposa crear un comitè integrat per representants
de la Secretaria General de Pesca Marítima i de
cadascuna de les comunitats autònomes, a nivell mínim
de director o, segons el cas, de subdirector general, que
estudiàs tots els aspectes relatius a aquesta gestió, i els
elevàs, per a la seva aprovació, a la conferència sectorial
integrada pel Ministeri i els consellers de Pesca de les
comunitats autònomes.
Al finalitzar aquest exercici, les comunitats autònomes
presentarien al comitè assenyalat en el punt 4, el programes
operatius corresponents, els quals serien aprovats en cas de
resultar conformes amb les directrius dels reglaments comunitaris
i de la legislació bàsica de l'Estat al respecte. En aquest moment,
i en cas de cobrir-se la quantitat global que li correspon, la
Comunitat Autònoma rebria la transferència del 20% restant. En
cas contrari, s'efectuarien els reajustaments necessaris, per
reassignar els fons de la forma que s'acordàs.
Palma, a 1 de març del 1994.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 985/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a senyalització d'itineraris de muntanya, amb sol•licitud de
tramitació davant la comissió de Cultura, Educació i Esports.(Mesa
de 15 de març del 1994).
RGE núm. 978/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a realització de proves preliminars de la Universiada a les
diferents illes, amb sol•licitud de tramitació davant la comissió de
Cultura, Educació i Esports.(Mesa de 15 de març del 1994).

RGE núm. 1007/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a desplaçament dels esportistes per via marítima, amb
sol•licitud de tramitació davant la comissió de Cultura, Educació i
Esports.(Mesa de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1010/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a poliesportiu "Príncipes de España", amb sol•licitud de
tramitació davant la comissió de Cultura, Educació i Esports.(Mesa
de 15 de març del 1994).
RGE núm. 1011/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a cursos d'iniciació a la vela per a joves no residents a
Mallorca, amb sol•licitud de tramitació davant la comissió de
Cultura, Educació i Esports.(Mesa de 15 de març del 1994).
Palma, a 15 de març del 1994.
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 SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la comissió de Cultura,
Educació i Esports.
L'excursionisme, en les seves diferents modalitats, s'ha
convertit en un fenomen massiu a les Illes Balears. Aquesta forma
d'esplai, caracteritzada per la recerca d'un contacte directe amb la
natura, s'incrementa constantment, impulsada per les facilitats de
desplaçament combinades amb l'afany de sortir de les àrees urbanes
durant els dies festius, els caps de setmana i les vacances. És
particularment intens a Mallorca, on l'existència d'una gran ciutat i
d'àmplies zones de muntanya el fa particularment atractiu. A la
major de les Illes Balears, l'excursionisme compta amb una llarga
tradició que ha donat lloc a la creació de societats que l'han impulsat
de forma organitzada. Per facilitar-ne la pràctica s'han editat
nombrosos llibres, fullets i mapes que permeten als excursionistes
el seguiment de rutes tradicionals i el coneixement precís de la gran
riquesa paisatgística i cultural de les àrees de muntanya.
La massificació de l'excursionisme -practicat alhora pels
residents i per nombrosos turistes- ha generat, però, una
conflictivitat creixent, desconeguda quan es tractava d'un fenomen
minoritari. Els milers d'excursionistes que de forma constant
travessen propietats particulars dóna lloc a topades freqüents amb
els senyors o amos de les possessions de muntanya. L'excursionisme
fet sense respecte és un element agressiu cap a les propietats que
vulnera els drets dels titulars o arrendataris de les possessions. La
descurança envers els tancaments de bestiar; la destrucció de parets,
xarxes metàl•liques i barreres; la substracció de fruits; entre altres,
fan que els senyors o arrendataris de bona part de les possessions de
muntanya hagin adoptat una actitud sistemàticament hostil enfront
dels excursionistes.
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Atès que "la utilització adequada dels lleures" és, d'acord
amb l'article 10.10 de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears,
competència exclusiva de la Comunitat Autònoma, urgeix una
intervenció ponderada de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports per tal que l'excursionisme pugui mantenir-se i
incrementar-se com una forma d'esplai, sense donar perjudicis als
propietaris o arrendataris de les possessions de muntanya.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Els excursionistes no deposen, avui per avui, d'una
senyalització sistemàtica a les zones de muntanya que els
assabenti, d'entrada, de les normes de conducta a observar en
relació a les propietats que travessen en les seves rutes. Tampoc
troben plafons informatius amb els elements paisatgístics o
culturals que descobriran al llarg dels seus itineraris. I, ni tan sols,
existeixen -comptades excepcions a part- les senyalitzacions
adients per seguir amb seguretat les diverses rutes de muntanya.

La celebració de la Universiada de 1999 a Palma de
Mallorca suposa una oportunitat per reforçar la pràctica esportiva
i un revulsiu per a l'esport en tots els seus estaments.

Per tal que les Illes Balears comencin a disposar d'una
senyalització semblant a altres països d'Europa que permeti la
pràctica de l'excursionisme amb coneixement dels valors
paisatgístics i culturals, amb total seguretat i amb un respecte ple
cap a les propietats, el Grup Parlamentari Socialista presenta a la
consideració del Ple la següent proposició no de llei:

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Si bé és cert que l'organització de l'Universiada correspon
a la ciutat de Palma de Mallorca i a la Universitat de les Illes
Balears, es pot preveure la celebració de proves preliminars a
diferents indrets i, sobretot, a les diferents elles, sense que aquest fet
hagi de suposar un cost molt important a l'organització de la
Universiada '99, i aconseguir d'aquesta manera que aquest
esdeveniment sigui de l'abast de tota la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears sense restar el protagonisme que ha de tenir la ciutat
organitzadora.
És per tot això que el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la següent proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears acorda:
1.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports
elaborarà, en el termini de sis mesos, un pla de senyalització dels
itineraris de muntanya de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports a impulsar dins el Comitè Organitzador
de la Universiada 1999, que s'ha de celebrar a Palma de Mallorca ,
la realització de proves preliminars a les diferents illes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2.- El pla contendrà, entre d'altres, els següents elements:
Palma, a 9 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

a) Plafons informatius a l'inici de cada ruta, indicatius
de les normes de conducta a observar pels excursionistes
i els elements paisatgístics i culturals de l'itinerari.
b) Senyals indicatius de la ruta i informatives dels punts
d'interès paisatgístic i cultural.

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

3.- La Conselleria de cultura, Educació i Esports
destinarà al llarg del 1994 una partida de 25 milions de pessetes
per fer efectiu l'inici del Pla de senyalització dels itineraris de
muntanya.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

4.- Atès el nombre d'excursionistes, la serra de
Tramuntana i el massís d'Artà seran les àrees prioritàries a
senyalitzar en la primera fase del Pla que, en fases successives,
abastarà la totalitat de les zones muntanyenques de les Illes
Balears.

La necessitat de participar en les diferents competicions
nacionals, així com d'assistir als programes de formació i
perfeccionament tècnico-esportiu que es desenvolupen a diferents
comunitats autònomes, obliga els nostres esportistes i tècnics a
desplaçar-se sovint a altres indrets del territori espanyol, moltes
vegades havent de portar-hi els seus propis materials esportius.

5.- Elaborat el Pla, la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports el durà a terme a través dels ajuntaments de les àrees de
muntanya, els quals negociaran amb els propietaris de les
possessions la ubicació dels pannells informatius i dels elements
de senyalització."
Palma, a 4 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports té signats
convenis amb les companyies Ibèria i Aviaco pels quals els
esportistes, tècnics, directius i àrbitres que es desplacen amb
aquestes companyies poden gaudir d'uns descomptes especials,
però atesa la necessitat de molts d'ells de desplaçar materials
esportius que difícilment es poden traslladar en vols aeris, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a iniciar negociacions amb les companyies
navilieres que operin a les Balears perquè els esportistes, tècnics,
directius i àrbitres que es desplacin a competicions oficials o
programes de tecnificació puguin gaudir, juntament amb el material
que traslladin, d'un descompte especial en tots els seus
desplaçaments.
Palma, a 9 de març del 1994.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La natació és considerada un dels esports bàsics dins tota
pràctica deportiva. El Poliesportiu "Príncipes de España" disposa
d'una piscina que, per defectes en la seva construcció, en aquests
moments no es pot utilitzar, i atesa la conveniència per a un millor
entrenament de tots els esportistes que utilitzen el poliesportiu
"Príncipes de españa", al llarg de tot l'any, el Grup Parlamentari
PP-UM presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a iniciar el projecte d'obres per cobrir i
climatitzar la piscina del poliesportiu "Príncipes de España".

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1097/94, del Govern de la CA, relativa a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de març del 1994, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal
d'informar sobre la reconversió de deute públic que es tramita per
part del Govern balear.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 9 de març del 1994.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.17. INFORMACIÓ

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La vela és un dels esports més arrelats, amb una
destacada incidència i un important nombre de practicants a una
comunitat illenca com és la nostra.
La promoció de la vela exigeix l'existència de centres
d'ensenyament ben dotats de monitors i materials.
Atès que la conselleria de Cultura, Educació i Esports és
titular de l'Escola de Vela Calanova, situada al terme municipal de
Palma, amb els problemes que això suposa per a tots els que no
resideixen a l'illa de Mallorca, el Grup Parlamentari PP-UM
presenta la proposició no de llei següent:

Ordre de Publicació
A)
Relativa a creació d'una comissió no permanent per a
l'estudi i tramitació del Pla estratègic de competitivitat de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de març del 1994, atès l'escrit RGE núm. 1057/94, presentat
pels grups parlamentaris de la Cambra, acordà , conformement amb
l'establert per l'article 52 del Reglament del Parlament, crear la
Comissió de referència, amb la mateixa composició numèrica de les
comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a organitzar cursos d'iniciació a la vela, a
l'escola de Vela Calanova, adreçats als joves en edat escolar de
Menorca, Eivissa i Formentera.
Palma, a 9 de març del 1994.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a designació de portaveu del Grup Parlamentari
PP-UM.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de març del 1994, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1100/94, presentat pel Grup Parlamentari PP-UM, mitjançant el qual
es designen com a portaveu d'aquest grup l'Hble. Sr. Diputat Manuel
Jaén i Palacios, i com a portaveus suplents l'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí i Tur i l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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