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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
Joan Marí Serra, Diputat del Parlament de les rues

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

Pensa la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori obrir el carrer Madrid de Sant Antoni de
Portmany al trànsit rodat i que arriba fins al port d'aquesta
localitat?

Palma, 2 d'abril del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 7 d'abril del 1992, d'acord
amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a
tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 1517/92, relativa a
rescat d'un excursionista mort al puig Galatzó, amb sol
licitud de tramitació davant el Ple.

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

Palma, a 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Rescat d'un excursionista mort al puig Galatzó.

El passat diumenge dia 29 de març, un turista
alemany morí a 100 metres del cim del puig Galatzó víctima,
suposadament, d'un infart de miocardi.

El fet es produïa a les 12 h. Un excursionista
mallorquí avisava la Guàrdia Civil a les 12'30 h. des del
telèfon de les cases de Son Fortuny (aleshores es suposava
que l'accidentat encara vivia).

A les 13 h. s'intentava contactar amb Protecció Civil
España sense que ningú contestàs al telèfon.

A les 14 h. arribava l'helicòpter del SAR i a les 14'10
h. abandonava la zona sense evacuar el cos, per esser ja
cadàver.

A les 17 h. arribava "l'equip de rescat" format per
una parella de la Guàrdia Civil provista d'ordre judicial
d'aixecament del cadàver, sense equip de muntanya, i tres
voluntaris de la Creu Roja, un d'ells una jove, sense material
de rescat.

En comprovar la dificultat de l'operació, la Guàrdia
Civil, mitjançant l'emissora mòbil, sol licità l'ajuda del SAR, la
qual fou denegada.

Afortunadament un grup d'excursionistes col laborà en
el rescat amb greu perill de la seva integritat física, i a les 30 h.
l'improvisat "equip de rescat" dipositava el cadàver al peu del
Galatzó.

Atès que segons informacions d'alguns excursionistes
experts, aquesta no és una història fantàstica sinó habitual i
"normal", el Grup Parlamentari PSM I EEM. presenta la
següent,

Proposició no de Llei:

El Parlament de les Illes acorda:

1.- Exigir responsabilitats al Delegat del Govern pel
fet que el número de telèfon que figura a les pàgines
d'urgències com a Protección Civil España no contesta les
cridades.

2.- Manifestar al delegat del Govern la protesta per la
lenta actuació del SAR i la negativa a col laborar amb el rescat
d'un cadàver en una zona de difícil accés per terra.

3.- Instar el Govern de les Illes Balears a iniciar les
accions pertinents per tal de prevenir que problemes burocràtics
endarrereixin l'actuació dels serveis d'auxili civil en casos
similars.

4.- Instar el Govern de les Illes Balears per tal que en
coordinació amb la Delegació del Govern s'habiliti un servei de
rescat agrupat adequadament i disponible durant les 24 hores
del dia.

Palma, 31 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.

VI.-INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 7 d'abril del 1992, es donà per assabentada de
l'escrit RGE núm. 1532/92, presentat pel Grup Parlamentari
PP-UM, mitjançant el qual comunica l'adscripció de la
Diputada Hble. Sra. Carlota Alberola i Martínez al Grup
Parlamentari de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

El President del Parlament de les Illes Balears,
comptant amb el parer favorable de la Mesa i de la Junta de
portaveus, conformement amb l'establert a l'article 32.2 del
Reglament d'aquesta Cambra, resol que el procediment del
debat de la Memòria Anual del Consell Assessor de RTVE a
les Illes Balears a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals se n'ajusti a les normes següents:
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RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 2/92
REGULADORA DE LA TRAMITACIÓ DE LA MEMÒRIA
ANUAL DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE A LES
ILLES BALEARS.

1.- Exposició o presentació de la Memòria per part
del President del Consell Assessor de R 1VE a les mes
Balears.

2.- Intervenció del representant de cada grup
parlamentari per un temps de deu minuts, per formular
preguntes o observacions. Aquestes preguntes es tramitaran
com a preguntes amb sol licitud de resposta oral en
comissions ordinàries.

3.- Després de les intervencions esmentades, quedarà
conclòs el debat, sense presentació de Propostes de
Resolució. Això no obstant, els grups parlamentaris en podran
presentar les iniciatives parlamentàries que estimin
convenients.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 14 d'abril del 1992, a proposta del
Lletrat Oficial Major de la Cambra, aprovà el següent:

EXPEDIENT 2/92 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT MITJANÇANT INCORPORACIÓ DE
ROMANENT SECCIÓ 02-PARLAMENT.

El que subscriu, el Lletrat Oficial Major del
Parlament de les Illes Balears, en justificació a les
circumstàncies que motiven la tramitació de l'expedient de
modificació de crèdit, per a la incorporació de part del
romanent de Tresoreria no utilitzat de l'exercici anterior, té
l'honor de sotmetre a la consideració de la Mesa del
Parlament la següent

MEMÒRIA

D'acord amb l'establert a l'article 6, paràgraf 1 de la
Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l'any 1992, previ acord de la Mesa del
Parlament, aquesta incorporarà al Pressupost de la Cambra
per al 1992, el romanent de crèdit no utilitzat de l'exercici
anterior.

Atès que la liquidació del Pressupost del Parlament
de l'any 1991, fou aprovada pel Ple de la Cambra en sessió
celebrada dia 5-3-92 i que a aquesta hi figura un romanent de
55.221.984 pts., i que s'han incorporat mitjançant l'expedient
1/92 la quantitat de 50.420.900 pts., quedant sense incorporar
la quantitat de 4.801.084 pts. i considerant que és insuficient
el crèdit de la partida 15100 (gratificacions) del Centre de
Cost 02 Oficialia Major, ÉS PEL QUE:

Es proposa l'aplicació de part del romanent
mitjançant incorporació del Pressupost del 1992 del
Parlament, de la següent forma:

ALTA EN PRESSUPOST

C.C. 02 Oficialia Major:
Partida 15100 Gratificacions 1.500.000 pts.

Palma, 10 d'abril del 1992.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cànaves.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 14 d'abril del 1992, es donà per assabentada del
nomenament d'una funcionària eventual, mitjançant la següent
Resolució:

1.- Nomenar la Sra. Carmen Sagrado Mesquida,
secretària del Senador, amb categoria d'auxiliar administrativa,
amb efectes des de dia 1 d'abril del 1992, qui percebrà amb
càrrec a la pertinent consignació pressupostària, la retribució
íntegra mensual de 173.030 pessetes, més dues pagues
extraordinàries d'igual quantitat, a meritar els mesos de juny i
desembre; a l'esmentada retribució se li faran els descomptes i
retencions d'aplicació.

2.- De la present Resolució se'n retrà compte a la
Mesa de la Cambra i es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, per al seu coneixement i als
efectes pertinents.

A la seu del Parlament, a dia 1 d'abril del 1992

Per delegació del President,
el Secretari primer:
Jesús G. Martínez de Dios.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 14 d'abril del 1992, a proposta de la
Presidència, acordà la suspensió temporal de la tramitació de
la Proposició de la Comissió Tècnica Interinsular de
Modificació de l'article 2 de la Llei 9/90 d'Atribució de
Competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i
habitabilitat.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
F)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 d'abril del 1992, a proposta de la
Presidència, acordà la creació d'una Ponència especial en el
si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal que estudiï
la incidència de l'aplicació del Pla de Convergència de l'Estat
Espanyol amb la Comunitat Europea 1992-1996 sobre
l'economia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la
composició numèrica de la qual serà la mateixa que la de la
resta de ponències de les comissions legislatives permanents.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

pjimenez
Resaltado


