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RESOLUCIÓ

AE)

2.- Pel mitjà que sol$liciti l'empresa en qüestió.

1.- El debat final del Projecte de Llei de Pressuposts
Generals de la CAIB s'iniciarà, sense perjudici de l'establert per
l'article 122 del Reglament del Parlament, amb la defensa per part
de cadascun dels grups parlamentaris de les esmenes mantingudes
a l'articulat d'acord amb el procediment següent:

3.- Amb la quantitat que sigui sol$licitada sempre que no
sobrepassi el crèdit pressupostari previst.

1.1.- Cada grup defensarà conjuntament totes les esmenes
que mantengui a cadascun dels capítols del text articulat.

1.- El Govern ha manifestat sempre públicament la seva
actitud de continuar ajudant COINGA en tot allò que sigui
legalment possible i que li sigui sol$licitat.

4.- 15002 . 531201 . 77000.
Palma, 7 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

IV.- INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 18 de febrer del 1992, atès l'escrit RGE núm. 47/92,
mitjançant el qual el Sr. Jaume Lladó i Ferrer presenta la seva
renúncia a la condició de funcionari de la Cambra, acordà
d'acceptar-la amb efectes de dia 1 de març del 1992 i d'ordenar la
liquidació corresponent.
Aquest acord d'acceptació suposa per al Sr. Jaume Lladó
la pèrdua dels drets inherents a la condició de funcionari, per tal
com no l'havia consolidada amb dos anys de prestació de serveis.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El President del Parlament de les Illes Balears, havent
obtingut el parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus
d'aquesta Cambra, en reunions celebrades dia 25 de febrer del
1992, dicta la Resolució relativa a la regulació del debat final del
Projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB que es transcriu a
continuació:
"RESOLUCIÓ
DE
LA
PRESIDÈNCIA
REGULADORA DEL DEBAT FINAL DEL PROJECTE DE
LLEI DE PRESSUPOSTS DE LA CAIB.
Atès que les previsions del Reglament de la Cambra pel
que fa a l'ordenació del debat final del Projecte de Llei de
Pressupost de la Comunitat Autònoma no n'estableixen de manera
precisa el desenvolupament concret a aplicar.
Atesa l'experiència adquirida en la tramitació de nou
projectes de llei de pressuposts des del 1983, en la qual destaca
l'extraordinària llargària dels debats finals corresponents així com
el caràcter reiteratiu i dens d'aquests.
Tenint en compte l'establert per l'article 134.4, en
concordança amb l'article 74.2 del Reglament del Parlament, i en
ús de les atribucions que li confereix l'article 31.2 del mateix
Reglament, aquesta Presidència dicta la següent

1.2.- La intervenció per a la defensa conjunta no podrà
excedir els 15 minuts en cada capítol.
1.3.- A continuació, el Govern podrà fer ús de la paraula
obrint una qüestió incidental, que es regirà per l'establert
reglamentàriament en aquests casos.
1.4.- El debat de les esmenes a cada capítol de l'articulat
de cadascun dels grups parlamentaris finalitzarà amb un torn de
fixació de posicions per als grups que en vulguin fer ús. La durada
màxima d'aquest torn serà de 5 minuts.
2.- Abans de passar a debatre les esmenes que els grups
parlamentaris hagin volgut mantenir a cadascuna de les seccions, es
procedirà al debat de les esmenes mantingudes a cadascun dels
diversos capítols pressupostaris, d'acord amb el procediment
següent:
2.1.- Cada grup defensarà conjuntament totes les esmenes
que mantengui a cada capítol.
2.2.- Cadascuna d'aquestes intervencions no podrà excedir
dels 15 minuts.
2.3.- El Govern podrà fer ús de la paraula en els mateixos
termes en què es preveu en el punt 1.3 d'aquesta Resolució.
2.4.- Aquests debats finalitzaran també amb un torn de
fixació de posicions per als grups parlamentaris que vulguin fer-ne
ús, en les mateixes condicions previstes en el punt 1.4 d'aquesta
Resolució.
3.- Seguidament, es passarà al debat de les esmenes
mantingudes pels grups parlamentaris a cadascuna de les diverses
seccions del Pressupost, d'acord amb el procediment següent:
3.1.- Cada grup defensarà conjuntament totes les esmenes
que mantengui a cadascuna de les seccions. En aquelles seccions a
les quals s'hagi presentat esmena o esmenes a la totalitat, s'hi
realitzaran dos debats diferenciats, un per a la/les esmena/es a la
totalitat i un altre per al conjunt de les esmenes parcials.
3.2.- Cadascuna d'aquestes intervencions no podrà excedir
dels 15 minuts, que podran ésser utilitzats en la totalitat per un sol
diputat o distribuïts a criteri del grup entre dos o més membres
d'aquest, sense que, en cap cas, no puguin excedir-se del temps
establert.
3.3.- El Govern podrà fer ús de la paraula en aquest debat
en els mateixos termes en què s'ha previst anteriorment.
3.4.- Aquests debats finalitzaran també amb un torn de
fixació de posicions, en idèntiques condicions dels que s'han descrit
en els punts anteriors.
3.5.- En el supòsit que un grup parlamentari, dins d'una
secció concreta, hi volgués defensar les esmenes mantingudes a un
programa determinat, la Junta de Portaveus podrà acordar que el
temps que hi dediqui no es comptabilitzi en el total dels 15 minuts
establerts per a la secció de què es tracti."
A la seu del Parlament a 25 de febrer del 1992.
El President del Parlament de les Illes Balears,
Cristòfol Soler i Cladera.

