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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE 
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 1 de febrer del
1995, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1998/94, relativa a consideració del Port de Palma com a lloc
d'inspecció fronterera, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 

"1.- El Parlament de les Illes Balears considera
d'importància estratègica per a la nostra economia que el Port de
Palma sigui un punt d'inspecció fronterera.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a que efectuï les gestions oportunes
davant el Ministeri de Sanitat i Consum i davant el Ministeri
d'Obres Públiques i Transports, per tal de fer possible la
consideració del Port de Palma com a lloc d'inspecció fronterera
per a realitzar els controls veterinaris dels productes i animals
procedents de tercers països.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Sanitat i Consum i l'Autoritat Portuària de Palma a dur a terme les
actuacions i les obres necessàries per a adequar les instal•lacions
portuàries a les directives comunitàries sobre llocs d'inspecció
fronterera"

Seu del Parlament, 2 de febrer del 1995.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 1 de febrer del
1995, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 85/95, relativa a inclusió de carreteres de Balears a la Xarxa
Transeuropea de Carreteres, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B) 

"1.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta
favorable a la inclusió dels grans eixos viaris de les Illes Balears
en la Xarxa Transeuropea de Carreteres de la Unió Europea.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a gestionar, amb la màxima celeritat,
davant la Comissió Europea i del Govern Espanyol, la inclusió de
carreteres de Balears en la nova Xarxa Transeuropea de Carreteres
actualment en fase avançada de tramitació i que ha d'entrar en
vigor el pròxim dia 1 de juliol"

Seu del Parlament, 2 de febrer del 1995.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS

Ordre de Publicació

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

1 de febrer del 1995, debaté la Interpel•lació RGE núm. 2/95, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política del Govern en
matèria de litoral i ports esportius.

Actuà com a interpel•lant l'Hble Sra. Diputada Barceló i
Martí.

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

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Pascual i Amorós del
G.P. MIXT, Hble Sr. Sampol i Mas del G.P. PSM i EEM, Hble Sr.
González i Ortea del G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble Sra. Barceló i el
Sr. Reus.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 17 de febrer de 1995.
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 febrer del 1995, debaté la Interpel•lació RGE núm. 4/95, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al Pla quadriennal
d'habitatge.

Actuà com a interpel•lant l'Hble Sra. Diputada Barceló i
Martí.

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

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Peralta i Aparicio
del G.P. MIXT, l'Hble Sra. Vadell i Ferrer del G.P. PSM i EEM, Hble
Sr. Huguet i Sintes del G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble Sra. Barceló i el
Sr. Reus.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 17 de febrer de 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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 febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 267/95, de l'Hble.
Sr. Diputat Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a participació en la construcció de la potabilitzadora d'aigua
de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB 168 de 3 de febrer del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori .
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El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
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 febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 274/95, de
l'Hble. Sra. Diputada Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a segon Pla d'igualtat d'oportunitat per a la
dona. (BOPIB 168 de 3 de febrer del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la Vice-presidenta
del Govern de la Comunitat Autònoma.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

1 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 149/95, de
l'Hble. Sr. Diputat Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i
EEM, relativa a Pla d'investigació i tecnologia de la CAIB. (BOPIB
167 de 27 de gener del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

1 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 5222/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a abocaments de residus fecals a l'Albufera des Grau.
(BOPIB 162 de 16 de desembre del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

1 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 170/95, de
l'Hble. Sr. Diputat Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a projecte hidràulic privat a l'illa d'Eivissa. (BOPIB 168 de
3 de febrer del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
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 febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 171/95, de l'Hble.
Sr. Diputat Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a
intervenció del Govern respecte d'un projecte hidràulic privat a
Eivissa. (BOPIB 168 de 3 de febrer del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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Ordre de Publicació

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

1 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 96/95, de
l'Hble. Sr. Diputat Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a desenvolupament de transferències a l'illa de Menorca.
(BOPIB 167 de 27 de gener del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

7 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 347/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a començament de la construcció del nou
traçat de la carretera Consell-Alaró. (BOPIB 169 de 10 de febrer
del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

7 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 347/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a començament de la construcció del nou
traçat de la carretera Consell-Alaró. (BOPIB 169 de 10 de febrer
del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació
J) 

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 326/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i
EEM, relativa a remissió al Parlament de les memòries referides a
la gestió de les competències d'urbanisme dels Consells Insulars.
(BOPIB 168 de 3 de febrer del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

K) 

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 321/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a
reparació de la carretera PM-820 de Formentera. (BOPIB 168 de 3
de febrer del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

7 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 327/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a gestió dels Consells Insulars en matèria d'Urbanisme.
(BOPIB 168 de 3 de febrer del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

7 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 322/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a
construcció d'una rotonda a l'entrada de Sant Francesc (Formentera).
(BOPIB 168 de 3 de febrer del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

7 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 97/95, de l'Hble.
Sr. Diputat Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a aportacions al programa MAB del Govern de la CAIB. (BOPIB 167
de 27 de gener del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

7 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 323/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a
millora d'una carretera municipal a l'illa de Formentera. (BOPIB 168
de 3 de febrer del 1995).
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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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

7 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 98/95, de
l'Hble. Sr. Diputat Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa al Parc Natural de s'Albufera des Grau. (BOPIB 167 de 27
de gener del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

7 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 99/95, de
l'Hble. Sr. Diputat Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a competències en matèria d'agricultura, ramaderia i
pesca. (BOPIB 167 de 27 de gener del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

8 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 272/94, de
l'Hble. Sra. Diputada Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a accions per impulsar la indústria tèxtil a
Eivissa. (BOPIB 168 de 3 de febrer del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

8 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 328/95, de
l'Hble. Sr. Diputat Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i
EEM, relativa a no remissió d'una comunicació sobre política firal.
(BOPIB 168 de 3 de febrer del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

8 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 367/95, de l'Hble.
Sr. Diputat Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a què s'està fent per tal d'esmenar les males olors que
produeix la depuradora de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB 169 de
10 de febrer del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

8 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 368/95, de l'Hble.
Sr. Diputat Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a actuacions per recuperar la pèrdua de turistes de
procedència nacional. (BOPIB 169 de 10 de febrer del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

8 de febrer del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 101/95, de l'Hble.
Sr. Diputat Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
al Museu de Menorca. (BOPIB 167 de 27 de gener del 1995).

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 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ajornament de la Pregunta RGE. núm. 272/95.

En els Plens del Parlament de les Illes Balears, en sessions
dels dies 1 i 7 de febrer del 1995, fou ajornada la Pregunta de
referència, atesa l'absència de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de les Preguntes RGE. núms. 5223/94

i 5224/94.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 de febrer del 1995, foren retirades pel seu autor, les Preguntes
de referència, per considerar havien estat contestades amb la
Pregunta RGE. núm. 5222/94.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a presa en consideració de la Proposta de la

Comissió Tècnica Interinsular, Exp. 3-94/PCTI-0003, RGE. núm.
5256/94, d'atribució de competències als Consells Insulars en
matèria d'activitats classificades.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 de febrer del 1995, fou presa en consideració la Proposta de
la Comissió Tècnica Interinsular de referència. El resultat de la
votació fou: Vots a favor 27; vots en contra cap i 28 abstencions.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a ajornament de la Pregunta RGE. núm. 328/95.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de febrer del 1995, fou ajornada la Pregunta de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a no presa en consideració de la Proposició de

Llei RGE. núm. 111/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
cultura popular i associacionisme cultural de les Illes Balears.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de febrer del 1995, no fou presa en consideració la Proposició
de Llei de referència. Després de produir-se tres empats per 29 vots
a favor, 29 vots en contra i 1 abstenció.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

F) 
Relativa a rebuig de l'esmena a la totalitat RGE. núm.

330/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al Projecte de Llei
RGE. núm. 5367/94, relatiu a actuació de la Comunitat Autònoma
en l'aplicació de les mesures judicials sobre menors infractors.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de febrer del 1995, fou rebutjada l'Esmena de referència, per
25 vots a favor, 29 vots en contra i 5 abstencions.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

G) 
Relativa a rebuig de l'esmena a la totalitat RGE. núm.

331/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al Projecte de Llei
RGE. núm. 5368/94, relatiu a guarda i protecció dels menors
desemparats.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de febrer del 1995, fou rebutjada l'Esmena de referència, per 25
vots a favor, 29 vots en contra i 5 abstencions.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

H) 
Relativa a rebuig a la Proposta de creació d'una Comissió

no permanent d'investigació, RGE. núm. 166/95, presentada pel Grup
Parlamentari PP-UM, amb l'objecte d'investigar la finançació i
l'endeutament dels partits polítics.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de febrer del 1995, fou rebutjada la proposta de creació de la
Comissió d'investigació de referència, per 29 vots a favor, 30 vots en
contra i cap abstenció.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

I) 
Relativa a rebuig a la Proposta de creació d'una Comissió

d'investigació, RGE. núm. 169/95, presentada pel Grup Parlamentari
PSM i EEM, amb l'objecte d'investigar les relacions del President del
Govern de les Illes Balears amb les societats Brokerval i Inverbroker.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de febrer del 1995, fou rebutjada la proposta de creació de la
Comissió d'investigació de referència, per 29 vots a favor, 30 vots en
contra i 1 abstenció.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

J) 
Relativa a presa en consideració de la Proposició de

Proposició de Llei RGE. núm. 298/95, del Grup Parlamentari PSM
i EEM, relativa a modificació d'un article de la Llei Orgànica del
règim electoral general.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de febrer del 1995, fou presa en consideració la Proposició de
Llei de referència, per 58 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació
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K) 
Relativa a no presa en consideració de la Proposició de

Llei RGE. núm. 299/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a la creació del Consell de les Illes Balears de cooperació
al desenvolupament.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de febrer del 1995, no fou presa en consideració la Proposició
de Llei de referència, per 29 vots a favor, 30 en contra i cap
abstenció.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

L) 
Relativa a presa en consideració de la Proposició de Llei

RGE. núm. 338/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a
modificació de la Llei 8/1986, electoral de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de febrer del 1995, fou presa en consideració la Proposició de
Llei de referència, per 30 vots a favor, 29 en contra i cap abstenció.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

M) 
Relativa a presa en consideració de la Proposició de

Proposició de Llei RGE. núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-
UM, relativa a Règim econòmic i fiscal especial de les Illes Balears.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de febrer del 1995, fou presa en consideració la Proposició de
Llei de referència, per 21 vots a favor, 15 en contra i 6 abstencions.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 868/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
derivades del debat de l'informe relatiu als resultats de la
fiscalització del compte general de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l'exercici del 1991. (Mesa de 21 de febrer del
1995).

RGE núm. 869/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
derivades del debat de l'informe relatiu als resultats de la
fiscalització del compte general de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l'exercici del 1991. (Mesa de 21 de febrer del
1995).

RGE núm. 871/95, del Grup Parlamentari PP-UM,
derivades del debat de l'informe relatiu als resultats de la
fiscalització del compte general de la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears per a l'exercici del 1991. (Mesa de 21 de febrer del
1995).

Palma, a 21 de febrer del 1995.
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

preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència de l'Informe relatiu als resultats de la fiscalització del
Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l'exercici del 1991.

1.- El Parlament de les Illes Balears lamenta constatar, i
ho ve fent des del 1983, la reiteració del Govern de continuar
generant greus irregularitats comptables i de contractacions
administratives, referent a l'execució dels pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma.

2.- El Parlament de les Illes Balears fa seves les
conclusions i recomanacions de l'Informe del Tribunal de Comptes
de l'exercici del 1991 i insta el Govern de la Comunitat a solucionar
les irregularitats detallades a l'informe esmentat i en especial:

2.1. Ha de posar en aplicació immediata el Pla general de
comptabilitat.

2.2. Ha d'establir un sistema solvent de seguiment i
control dels programes pressupostaris.

2.3. Ha de pressupostar i comptabilitzar correctament les
distintes partides de despeses, especialment les referides
a despeses corrents i transferències corrents, que es
comptabilitzen com inversions i transferències de capital,
desvirtuant la realitat i el pressupost i el compte general.
L'any 1991 aquestes irregularitats foren de 960 milions de
pessetes en el capítol II i de 932 milions en el de
transferències corrents.

2.4. a incloure en la comptabilitat extrapressupostària les
operacions d'endeutament a curt termini -18.550 milions
el 1991- i a retre'n comptes al Parlament.

2.5. A incloure al compte de Tresoreria els saldos dels
comptes restringits -40 milions- i a complir estrictament
l'obligació que els saldos d'aquests comptes siguin nuls al
final de l'exercici. 

2.6. A complir d'una manera estricta l'obligació d'incloure
en els projectes d'inversió el finançament amb operacions
d'endeutament.

2.7. A denunciar les irregularitats en l'execució dels
contractes d'obra referits al compliment de terminis
d'execució, imposant en el seu cas penalitzacions
adequades.

3.- El Parlament de les Illes Balears constata la
injustificable successió d'irregularitats en la contractació
administrativa d'obres i serveis i insta el Govern de la Comunitat a
desterrar immediatament les pràctiques posades de manifest a
l'Informe del Tribunal de Comptes, que han suposat importants
pèrdues econòmiques per a la Comunitat i entre les quals destaquen:

3.1. Abús de la contractació directa, que només entre els
expedients examinats ha suposat una pèrdua econòmica
de, si més no, 250 milions, i en el conjunt d'inversions de
la Comunitat, de més de 1.500 milions.

3.2. No realitzar més contractacions directes amb una
única oferta.

3.3. No realitzar més pràctiques administratives il•legals,
com el fraccionament de projectes, consideracions
d'urgència sense justificació, dilacions a la tramitació de
fons de crèdit extraordinari per pal•liar els danys de les
pluges del 89 i del 90. Evitar que es repeteixin les greus
irregularitats en les obres addicionals o modificacions
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d'obra, que han suposat increments molt
importants en relació amb el contracte inicial,
de les quals el Tribunal de Comptes no ha
trobat justificació en la majoria dels casos.

3.4. No permetre retards en l'execució de les obres,
sense les corresponents pròrrogues, i en els pocs casos
en què s'han concedit, sense existir justificació, ni
informes tècnics.
Aquesta pràctica, habitual a la Comunitat, ha tengut
conseqüències gravíssimes en algun projecte, com el de
la construcció del Túnel de Sóller, per això s'ha
d'erradicar immediatament.

3.5. L'enorme gravetat de les irregularitats en les obres
addicionals i modificacions, ja que el Tribunal no hi ha
trobat justificació a la majoria, significant els
increments, quantitats molt importants en relació amb el
contracte inicial.
Destaca el Tribunal dos casos especialment greus:
- El complementari referit a la carretera de Campos-
Porreres de 53.525.419 pessetes en què el projecte
tècnic de la modificació de l'obra es va aprovar amb
anterioritat a la firma del contracte inicial.
- El reformat referit al proveïment d'aigües de Sineu de
376.116.792 pessetes que pretenen justificant-ho com
una modificació d'obra, quan el mateix Tribunal
constata que és una obra completament distinta i
independent. 

4.- Atenent que el Tribunal de Comptes ha constatat
l'existència d'irregularitats comptables continuades i la manca
generalitzada de l'Informe d'advertència corresponent per part de
la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat a cessar de
forma immediata l'interventor general de la Comunitat Autònoma
per la seva absoluta ineficàcia i laxitud administrativa en els seus
quefers.

Palma, a 17 de febrer del 1995.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari PSM i EEM, d'acord amb el que

preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència de l'Informe relatiu als resultats de la fiscalització
del Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'exercici del 1991.

A) Analitzant l'Informe del Tribunal de Comptes referit
a l'exercici 1991, el Parlament de les Illes Balears fa seves les
conclusions del Tribunal i constata:

1.- El pressupost per programes està mancat d'objectius
i indicadors o sistemes de seguiment i control, susceptibles de
valoració econòmica. En conseqüència, no és possible conèixer i
analitzar el grau d'eficàcia i economia en la gestió dels serveis
públics.

No existeix un sistema integrat de comptabilitat
patrimonial i pressupostària en no aplicar-se el Pla general de
comptabilitat pública, afectant el coneixement, composició,
situació i valoració del patrimoni i la determinació dels resultats
econòmics, en contra de l'article 93.c) de la Llei de finances.

2.- De l'anàlisi de les modificacions pressupostàries cal
destacar el següent:

- Les modificacions realitzades sobre els crèdits per
inundacions i pluges torrencials (7.119 milions de
pessetes) i els romanents de crèdit que per aquest
concepte existeixen al final de l'exercici (3.334 milions
de pessetes), posen en dubte tant la necessitat de la
quantia dels crèdits aprovats (12.000 milions de
pessetes) com la seva gestió (6.669 milions de pessetes
d'obligacions reconegudes) al llarg del cicle
pressupostari 1989-1991.

Així mateix, d'aquestes modificacions, un total de 5.119
milions de pessetes d'incorporacions de crèdit s'han de
considerar caducades a l'inici de l'exercici, d'acord amb el
que preveu l'article 46.2 de la Llei de finances.

- Del total de modificacions netes aprovades (17.966
milions de pessetes), no compten amb cobertura financera
un total de 4.611 milions de pessetes, d'acord amb les
xifres ajustades del romanent de tresoreria del 1990 i les
de l'endeutament disposat a l'exercici provinents
d'autoritzacions anteriors.

- El suplement de crèdit de 2.000 milions de pessetes,
aprovat per Llei 3/1991, de 13 de febrer, fou
incorrectament inclòs en la liquidació de l'exercici 1990
i es registra en la liquidació del 1991 com una
incorporació de crèdit.

3.- Una part de les obligacions reconegudes en el capítol
6 "Inversions reals" del pressupost de despeses, conceptuades com
a caràcter immaterial, per import de 960 milions de pessetes,
corresponent al capítol 2 "Despeses en béns corrents i serveis",
d'acord amb la naturalesa d'aquestes despeses.

4.- Els drets reconeguts en els capítols 4 "Transferències
corrents" i 7 "Transferències de capital" del pressupost d'ingressos,
es troben sobrevalorats i infravalorats respectivament en 932
milions de pessetes, a causa d'errors en la qualificació i aplicació de
diverses transferències procedents de l'Estat.

Els drets reconeguts en el capítol 9 "Variació de passius
financers", únicament reflecteixen l'autorització per a la
contractació de crèdit prevista a la Llei de pressuposts de l'exercici
(4.406 milions de pessetes) amb independència de les
formalitzacions i disposicions efectivament realitzades durant l'any
(16.500 milions de pessetes); per la qual cosa l'esmentat capítol no
recull 12.094 milions de pessetes de passius financers contrets en
l'exercici.

5.- Anàlogament succeeix respecte dels deutors per drets
reconeguts de pressuposts tancats, per import de 14.698 milions de
pessetes, que no representen autèntics passius financers d'exercicis
anteriors.

Durant l'any 1991 ha continuat el procés de depuració dels
deutors per drets reconeguts d'exercicis anteriors, per préstecs
concedits a ajuntaments de la Comunitat.

6.- No s'han registrat en comptabilitat extrapressupostària
les operacions d'endeutament a curt termini per valor de 700 milions
de pessetes. La Comunitat ha disposat de 18.550 milions per a
aquestes operacions, el que posa en evidència sensibles dificultats
de tresoreria.

7.- No s'inclouen en el compte de tresoreria els saldos dels
comptes restringits d'ingressos per valor de 40 milions de pessetes,
com a mínim, al final de l'exercici.

8.- De l'endeutament per termini superior a un any destinat
a despeses d'inversió, 7.500 milions de pessetes s'han utilitzat
havent caducat la seva autorització.

No s'ha fet constar en els projectes d'inversió el seu
finançament amb operacions d'endeutament, impedint-se així el
compliment de l'article 14.2.a) de la LOFCA.

9.- S'han produït retards en el 49% dels contractes d'obres,
sense que s'hagin justificat les causes, i no s'han imposat
penalitzacions per demores als contractistes.

10.- El resultat no financer de la liquidació de l'exercici,
capítols 1 a 7, presenta un dèficit total de 12.731 milions de
pessetes.

11.- Existeixen dubtes raonables sobre la capacitat de
devolució i pagament d'interessos per part de l'Institut Balear de
Sanejament.

12.- S'ha abusat del sistema de contractació directa, sense
acreditar la realització de les gestions reglamentàries que
garanteixen la concurrència mínima d'ofertes.
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Les ofertes aportades en els procediments d'adjudicació
esmentats no disposen del segell del Registre d'entrada en
l'organisme encarregat de la seva recepció, incomplint l'article
18.e) del RGC.

En aquests tipus de contractes no s'han obtingut baixes
representatives, en contra del 26% de baixes en els casos
d'adjudicació per subhasta, o de l'11% en les adjudicacions per
concurs.

S'ha abusat de la contractació d'obres addicionals sense
acreditar l'existència de la seva necessitat o causes tècniques.

Es va aprovar un projecte d'obres complementàries amb
anterioritat a l'adjudicació del contracte principal.

B) El Parlament de les Illes Balears reprova els
incompliments legals i les anomalies comptables detectades pel
Tribunal de Comptes en el Compte General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 17 de febrer del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
El Grup Parlamentari PP-UM, d'acord amb el que

preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència de l'Informe relatiu als resultats de la fiscalització
del Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'exercici del 1991.

1.- El Grup Parlamentari PP-UM insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:

a) Que procedeixi a l'estudi de la necessitat i
conveniència d'establir indicadors per a l'avaluació dels
pressuposts per programes.

b) La realització d'un estudi comparat sobre l'aplicació
del Pla General de Comptabilitat a les comunitats autònomes, així
com del cost que suposaria la seva implantació en el pla de
desenvolupament de la xarxa informàtica.

c) L'eliminació dels problemes que impedeixen la
fiscalització prèvia de les nòmines de personal.

2.- El grup Parlamentari PP-UM constata que no s'han
registrat anomalies en els procediments selectius en matèria de
personal ni hi ha irregularitats significatives en la contractació
d'obres, serveis i subministraments.

3.- El Grup Parlamentari PP-UM dóna suport al criteri
mantengut pel Govern respecte de les operacions d'endeutament,
registrant com drets reconeguts els recursos que no corresponen
a l'exercici pressupostari, pràctica que ha suposat un estalvi en les
despeses financeres.

4.- El Grup Parlamentari PP-UM constata la millora
quant a la situació de l'endeutament necessari concertat amb
l'Institut Balear de Sanejament (Ibasan) i insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a continuar en aquesta millora progressiva
per l'aplicació de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, del cànon de
sanejament.

5.- El grup Parlamentari PP-UM insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la publicació en el Butlletí Oficial de la
CAIB de l'Informe del Tribunal de Comptes de l'any 1991, així
com de les resolucions que siguin aprovades en el Ple al respecte.

Palma, a 17 de febrer del 1995.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 842/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al
Govern de la CA , relativa a criteris per a la concessió de llicències
a hotels de cinc estrelles en sòl rústic. (Mesa de 21 de febrer del
1995).

Palma, a 21 de febrer del 1995.
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 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM interpel•la el Govern sobre els criteris per
a la concessió de llicències a hotels de cinc estrelles en sòl rústic.

Palma, a 15 de febrer del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 874/95, subsegüent a la Interpel•lació RGE núm.
102/95, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a mesures per a
l'aplicació de la Llei de protecció dels animals que viuen a l'entorn
humà. (Mesa de 21 de febrer del 1995).

RGE núm. 875/95, subsegüent a la Interpel•lació RGE núm.
3/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a gestió de
residus no inclosos en els plans de residus sòlids urbans (rectificada
segons escrit RGE núm. 889/95). (Mesa de 21 de febrer del 1995).

Palma, a 21 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari MIXT, d'acord amb el que preveu

l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 102/95, relativa a
mesures per a l'aplicació de la Llei de protecció dels animals que
viuen a l'entorn humà, la moció següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta:

a) El Govern de la Comunitat Autònoma a l'aplicació de
la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a
l'entorn humà, pel que fa referència a evitar que se subministri als
cavalls que actuïn en competició, substàncies no permeses amb la
finalitat d'augmentar artificialment el rendiment de l'animal. Amb
aquesta finalitat, el Govern promourà la posada en marxa, en el
termini màxim de tres mesos, d'un control antidopatge en els sis
hipòdroms on s'hi celebren competicions de forma habitual; així
mateix, enguany, destinarà per a aquesta finalitat una quantitat no
inferior a 10.000.000 de pessetes.

b) La Federació Balear de Trot, al compliment del
Reglament de règim disciplinari, que en cada moment sigui vigent,
pel que fa referència a la realització de controls antidopatge a les
curses de cavalls.

2.- En cas de mort d'un cavall o d'un altre animal al llarg
o com a conseqüència d'una competició, el responsable d'aquesta,
posarà el fet en coneixement de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
i aquesta obrirà la corresponent investigació per tal d'aclarir si hi ha
hagut vulneració de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels
animals que viuen a l'entorn humà.
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3.- El Parlament de les Illes Balears insta:

a) El Govern de la Comunitat Autònoma:

- A l'establiment d'un sistema d'identificació censal dels
cans que garanteixi la seva estada durant tota la vida de l'animal,
d'acord amb l'article 14.1 de la Llei 1/1992.

- A la posada en marxa, en un termini màxim de sis
mesos, d'una campanya de divulgació sobre la necessitat de censar
els cans en el corresponent llibre municipal de registre.

b) Els ajuntaments de les Illes Balears:

- A l'obertura o actualització del corresponent llibre de
registre de cans del municipi.

- A la identificació dels cans del municipi, d'acord amb
l'article 14.1 de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels
animals que viuen a l'entorn humà.

Palma, a 17 de febrer del 1995.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 3/95,
relativa a gestió de residus no inclosos en els plans de residus
sòlids urbans, la moció següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata i desaprova
que el Govern de la Comunitat no hagi elaborat els plans
específics per gestionar tots els residus sòlids, d'acord amb el que
estableixen els Criteris Generals per a la redacció dels plans
directors sectorials per a la gestió de residus sòlids.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a presentar immediatament davant la Cambra el
projecte de llei que té redactat sobre la gestió de la totalitat de
residus exclosos dels plans directors sectorials per a la gestió dels
residus sòlids urbans.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a posar en funcionament els plans de gestió i els
inventaris de residus, d'acord amb les normatives i criteris
europeus. Seran principis fonamentals d'aquesta planificació:

a) La prevenció i reducció en origen.
b) La responsabilitat dels productes i gestors de residus

perillosos.
c) La prioritat del reciclatge i la recuperació respecte

d'altres tractaments.

Palma, a 17 de febrer del 1995.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 834/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a empreses
subcontractades per realitzar obres en la planta incineradora de
Son Reus. (Mesa de 21 de febrer del 1995).

RGE núm. 851/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a sol•licitud del
Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola de Balears. (Mesa
de 21 de febrer del 1995).

Palma, a 21 de febrer del 1995.
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 escrita.

Quines són les empreses subcontractades per TIRME per
realitzar obres en la planta incineradora de Son Reus, especificant-
ne el nom, la part del projecte subcontractada i la quantitat
econòmica?

Palma, a 14 de febrer del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

En data 5 de febrer del 1995, el Consell Assessor de Ràdio
Televisió Espanyola a Balears s'adreçà al president del Govern de
les Illes Balears i al director general de RTVE, sol•licitant que
s'establissin converses sobre la possibilitat que ambdues institucions
arribessin a acords de col•laboració sobre el centre territorial de
TVE a les Balears.

El director general de RTVE, en data 18 de gener, contestà
la sol•licitud esmentada.

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears encara no ha
contestat?

Palma, a 16 de febrer del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 804/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
valoració que es destini una partida menor que la pressupostada als
serveis del Pla de prestacions socials bàsiques pel Consell Insular de
Menorca. (Mesa de 21 de febrer del 1995).

RGE núm. 805/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
mecanismes de control per tal de garantir els recursos econòmics
destinats al Pla de prestacions socials bàsiques. (Mesa de 21 de
febrer del 1995).

RGE núm. 806/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a finançament de la nova
seu del Consell Pitiús. (Mesa de 21 de febrer del 1995).

RGE núm. 807/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a directrius del Pla
hidrològic de Balears. (Mesa de 21 de febrer del 1995).

RGE núm. 808/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a canalització d'aigua
de pou a nuclis turístics i de residuals depurades a zones agrícoles.
(Mesa de 21 de febrer del 1995).
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RGE núm. 809/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a cabdals d'extracció
autoritzats per als pous de Can Roig i Can Sastre (Eivissa). (Mesa
de 21 de febrer del 1995).

RGE núm. 828/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
cost de les obres al port i dic exterior de Ciutadella. (Mesa de 21 de
febrer del 1995).

RGE núm. 829/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
dotar els molls adossats al futur dic exterior del port de Ciutadella.
(Mesa de 21 de febrer del 1995).

RGE núm. 831/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
previsió per a la construcció de la piscina municipal de Ciutadella
als pressuposts de la Universiada. (Mesa de 21 de febrer del 1995).

RGE núm. 832/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si
s'ha executat l'expedient de desallotjament de les coves
prehistòriques de Cales Coves. (Mesa de 21 de febrer del 1995).

RGE núm. 833/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitat que aporta el Govern de la CAIB per a la construcció de
la piscina municipal de Ciutadella. (Mesa de 21 de febrer del 1995).

Palma, a 21 de febrer del 1995.
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 Ple.

Quina és la valoració que fa el Govern de la Comunitat
Autònoma del fet que el Consell Insular de Menorca sols destini
11.550.000 pessetes als serveis del Pla de prestacions socials
bàsiques, quan disposa d'un pressupost inicial finalista de
36.550.000 pessetes?

Palma, a 8 de febrer del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quins són els mecanismes de control de què disposa el
Govern de la Comunitat per tal de garantir que els recursos
econòmics destinats al Pla de prestacions socials bàsiques
compleixin els objectius establerts per al pla esmentat, a la Llei
general d'acció social?

Palma, a 8 de febrer del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Tenint en compte que el Govern balear es va
comprometre a finançar la construcció d'un edifici per a seu del

consell insular i serveis de l'executiu regional, interessa saber si
també el cost afegit derivat de les modificacions que del pressupost
inicial fa el president de l'ens insular d'Eivissa i Formentera serà
també a càrrec del Govern de la Comunitat Autònoma.

Palma, a 14 de febrer del 1995.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

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 Ple.

És cert que a l'estudi previ del projecte de directrius per a
l'elaboració del Pla Hidrològic de Balears es preveu mobilitzar les
reserves d'aigües subterrànies existents a la zona de Sant Miquel i
Santa Gertrudis, d'Eivissa, per proveir nuclis urbans de diferents
llocs de l'illa? 

Palma, a 14 de febrer del 1995.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

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.

És certa l'existència d'un projecte d'una determinada
empresa privada per tal d'explotar els pous de Can Roig i Can
Sastre, situats a Santa Gertrudis i Sant Miquel, respectivament, de
l'illa d'Eivissa, a fi de canalitzar l'aigua a nuclis turístics i a la
vegada conduir les aigües residuals depurades d'aquestes zones als
camps de conreu de les zones agrícoles esmentades?

Palma, a 14 de febrer del 1995.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

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.

Quins són els respectius cabdals autoritzats, en metres
cúbics per hora, pels pous de Can Roig, de Santa Gertrudis i Can
Sastre, de Sant Miquel a l'illa d'Eivissa, en les corresponents
llicències d'explotació atorgades?

Palma, a 14 de febrer del 1995.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quin és el cost de les obres a realitzar al port i dic exterior
de Ciutadella segons els estudis de què disposa el Govern de la
Comunitat?

Palma, a 15 de febrer del 1995.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Pensa el Govern de la Comunitat dotar de molls adossats
al futur dic exterior del port de Ciutadella?

Palma, a 15 de febrer del 1995.
El diputat:
Joan Manel Mascaró i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
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.

Existeix previsió d'inversió per a la construcció de la
piscina municipal de Ciutadella als pressuposts oficials de la
Universiada?

Palma, a 14 de febrer del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 Ple.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha
executat l'expedient de desallotjament de les coves prehistòriques
de Cales Coves, del terme municipal d'Alaior?

Palma, a 14 de febrer del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
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.

Amb quina quantitat econòmica es compromet el
Govern de la Comunitat per tal de fer front a la construcció de la
piscina municipal de Ciutadella?

Palma, a 14 de febrer del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 870/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a presència
massiva del ficopomatus enigmaticus a l'Albufera des Grau. (Mesa
de 21 de febrer del 1995).

Palma, a 21 de febrer del 1995.
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 comissió.

Quins efectes ha produït la presència massiva del
Ficopomatus enigmaticus a l'Albufera des Grau, de l'illa de
Menorca?

Quina opinió té la Conselleria de l'afirmació dels
científics, estudiosos, d'aquests efectes, en el sentit que podrien
arribar a afectar bona part de l'Albufera?

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern davant
aquesta presència massiva?

És cert que, com publicaven els mitjans de comunicació,
la Conselleria d'Agricultura ha denegat ajuts per a la seva
investigació?

Palma, a 17 de febrer del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 850/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a incorporació del reciclatge al Pla director de residus sòlids
urbans de Mallorca. (Mesa de 21 de febrer del 1995).

RGE núm. 872/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa
a declaració dels molins de vent fariners com a béns d'interès
cultural. (Mesa de 21 de febrer del 1995).

Palma, a 21 de febrer del 1995.
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 Ple.

Per tal que el Pla de residus sòlids urbans de l'illa de
Mallorca doni més complet compliment dels objectius establerts pel
Parlament als criteris generals per a la redacció del Pla aprovats el
23 de novembre del 1989, que estableixen que el reciclatge ha de
ser el sistema prioritari d'aprofitament dels residus, i d'ampliar a
l'àmbit parlamentari l'acord, de 3 d'octubre del 1994, del Consell
Insular de Mallorca en el mateix sentit, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la proposició no de llei següent:

"El Parlament de les Illes Balears considera necessària i
urgent l'ampliació del Pla director per a la gestió dels residus sòlids
urbans de l'illa de Mallorca, per tal d'incorporar el reciclatge com a
tractament prioritari dels residus, d'acord amb els objectius
establerts als criteris generals del Pla, adoptats per acord unànime
de la Cambra el 23 de novembre del 1989, i insta el Govern de la
Comunitat a elaborar i aprovar l'esmentada ampliació en el més curt
termini possible.

Palma, a 16 de febrer del 1995.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
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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 PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El Decret 94/91, de 31 d'octubre, en relació amb l'article
8.1 de la Llei 6/1994 que regula la declaració dels béns d'interès
cultural de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, integrants
entre d'altres del patrimoni històric espanyol, "testimoni de la
contribució històrica dels espanyols a la civilització universal",
considerat legislativament des de principis d'aquest segle objecte
d'especial cura, culminant aquesta amb les lleis de 13 de maig del
1933 i de 25 de juny del 1985.

A nivell internacional el Consell d'Europa té dictades
normes i directrius generals al respecte i dins la classificació
fonamental de valors a inventariar contempla "els monuments
d'arquitectura industrial i agrícola", entre els quals, sens dubte, hi
són els antics molins de vent fariners.

Històricament es tenen notícies documentades des del
segle XIV (1397) d'un molí de vent a la Ciutat de Mallorca,
possiblement situat prop de la Porta de Sant Antoni. Gràficament
en el retaule de Sant Jordi, de mitjans del segle XV i
posteriorment en el plànol d'Antoni Garau, segle XVII, i en els de
Jeroni Boix de Berard i de Solà, segle XVIII i també en el
d'Antoni Puig i Dameto del 1784.

La gran expansió dels molins s'inicià el segle XVI,
continuant des dels segles XVII al XIX, fins i tot a principis del
segle XX.

Els molins fariners es trobaven normalment als entorns
de les ciutats i viles. Avui estan absorbits per l'expansió i eixample
de les poblacions, que han destruït, en gran part, la seva harmonia
i els seus valors. Altres els trobam aïllats com a nota humana dels
nostres paisatges.

La seva distribució geogràfica arreu de les nostres illes,
bé tot sols o en teringues, representaria la presentació de cents,
quasi un miler, d'expedients si ens haguéssim d'atendre a la
normativa reglamentària, per la qual cosa s'estima convenient
promoure sol•licitar que la protecció a obtenir
individualitzadament ho sigui per a la totalitat, com a conjunt.
Així es va fer l'any 1949 amb el decret protector dels castells
espanyols.

Des del 1988 l'Associació dels amics dels molins de
Mallorca inicià un inventari que amb l'ajut posterior de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, ha redactat un total de
vuit-centres seixanta-cinc (865) fitxes adequades al model de
l'Inventari de Protecció Cultural Europea (LPCE) i una informació
complementària de milers de fotografies, croquis, articles i
reportatges.

És per aquestes raons que el Grup Parlamentari PP-UM
presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
per tal que promulgui la disposició pertinent amb la finalitat de
declarar béns d'interès cultural tots els molins de vent fariners de
les Illes Balears, en la qual, endemés d'evitar la seva destrucció i
deteriorament, s'ajudi directament o indirectament a la seva
conservació i restauració.

Palma, a 15 de febrer del 1995.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 811/95, del Govern de la CA, relatiu a sol•licitud

de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1995, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, davant la Comissió d'Economia,
per tal d'informar sobre l'empresa Bayopsa.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 812/95, del Govern de la CA, relatiu a sol•licitud

de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1995, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre
la política firal.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
RGE núm. 813/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Governació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1995, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Governació,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre els
darrers incidents ocorreguts a Es Pinaret.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D) 
RGE núm. 862/95, del Govern de la CA, relatiu a sol•licitud

de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda
davant el Ple de la Cambra. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1995, conformement amb l'article 176 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant el Ple de la Cambra, per tal d'informar sobre la
política telemàtica del Govern balear.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

parcials al Projecte de llei RGE núm. 412/95, pel qual es crea i
regula el pla de l'oferta turística complementària (restaurants,
cafeteries, bars i similars). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1995, a la vista dels escrits RGE núms. 836/95
i 876/95, presentats pels Grups Parlamentaris PSM i EEM i
SOCIALISTA, respectivament, acordà d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes parcials al projecte de referència (publicat
al BOPIB núm. 169, de 10 de febrer del 1995) fins a dia 7 de març
del 1995, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

parcials a la Proposició de llei RGE núm. 338/95, de modificació
de la Llei 8/1986, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1995, a la vista dels escrits RGE núms. 839/95
i 878/95, presentats pels Grups Parlamentaris PSM i EEM i
SOCIALISTA, respectivament, acordà d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes parcials a la proposició de referència
(publicada al BOPIB núm. 168, de 3 de febrer del 1995) fins a dia
7 de març del 1995, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

parcials a la Proposició de proposició de llei RGE núm. 345/95,
relativa a règim fiscal i econòmic especial de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1995, a la vista dels escrits RGE núms. 840/95
i 880/95, presentats pels Grups Parlamentaris PSM i EEM i
SOCIALISTA, respectivament, acordà d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes parcials a la proposició de proposició de
referència fins a dia 7 de març del 1995, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

parcials a la Proposició de proposició de llei RGE núm. 298/95, de
modificació d'un article de la Ley Orgánica del régimen electoral
general. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1995, a la vista dels escrits RGE núms. 873/95
i 877/95, presentats pels Grups Parlamentaris PP-UM i
SOCIALISTA, respectivament, acordà d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes parcials a la proposició de proposició de
referència (publicada al BOPIB núm. 168, de 3 de febrer del 1995)
fins a dia 7 de març del 1995, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

parcials a la Proposta de la Comissió Tècnica Interinsular RGE núm.
5256/94, relativa a atribució de competències als consells insulars en
matèria d'activitats classificades. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1995, a la vista de l'escrit RGE núm. 879/95,
presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, acordà d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes parcials a la proposició de
referència (publicada al BOPIB núm. 163, de 23 de desembre del
1994) fins a dia 7 de març del 1995, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

F) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

348/95, relativa a cessió dels terrenys de la base naval del port de
Sóller al municipi. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1995, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 841/95 (publicada al BOPIB núm. 169, de 10 de febrer del
1995), mitjançant el qual el Grup Parlamentari SOCIALISTA retira
la proposició no de llei de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.



4664 BOPIB núm.171 - 24 de febrer del 1995



BOPIB núm.171 - 24 de febrer del 1995 4665



BUTLLETÍ
OFICIAL

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


