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VI.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 20 d'octubre 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 mim 3342/92, relativa
a defensa dels drets lingüístics dels viatgers, 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 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Defensa dels drets lingüístics dels viatgers

És considerable el nombre de ciutadans de les
nostres illes que avui en dia ha de viatjar amb autocar, tren,
vaixell o avió, sobretot cap a l'exterior, es topa no només amb
el cost de la insularitat sinó també amb la humiliació de
veure's postergat o ignorat lingüísticament a les respectives
estacions d'aquests serveis públics. La condició de ciutadans
de les Illes no compta gaire a l'hora de la informació
megafònica ni de les atencions informatives: han de suportar,
estoicament, la discriminació lingüística i han de sentir-se
estranys dins casa seva. Els rètols orientatius són en castellà
i anglès, o en altres llengües estrangeres. El mateix ocorre
amb la informació que es dóna verbalment als mostradors i
altre tant podem dir dels missatges gravats que s'emeten dins
les estacions o dels mateixos aparells de transport.

Altrament, són nombroses les reclamacions dels
ciutadans de les Illes Balears dirigides a les autoritats
competents de les companyies adjudicatàries d'aquests serveis
públics i de les governatives. La tossuda insistència dels
ciutadans que senten violats els seus drets lingüístics no han
pogut aconseguir, fins ara, més que bones paraules i promeses
de bones disposicions i intencions de solucionar el problema
en un "futur" que ami no esdevé present. Els anys, mesos i
setmanes empenyen i la nostra llengua no ocupa el lloc
rellevant que li pertoca en aquests medis i mitjans, i la seva
condició de pròpia i oficial resta buida de contingut a la
Constitució, Estatut d'Autonomia i a la pròpia Llei 3/1986.
Tot plegat, damunt dels documents fa molt "bo", però resta
molt lluny d'haver-se aconseguit la seva aplicació.

Per tot això es pot dir que es violen els articles 2, 3,
6 i 8 i que no es compleixen, a l'àmbit de referència, el 14 i 15
de l'esmentada Llei de normalització lingüística. Sobretot
aquest darrer en què s'especifica clarament: "A tots els serveis
de transport públic, els impresos, els avisos i comunicacions
al servei públic, s'han de fer en llengua catalana i en llengua
castellana". Tampoc no es compleix l'art. 37 del foment de
l'ús públic, ni les disposicions addicional primera ni la
transitòria segona de la citada Llei.

Per tal d'intentar posar remei a tants d'incompliments
i en defensa dels drets lingüístics dels ciutadans de les Illes
Balears, el Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a recaptar de les autoritats responsables
dels transports públics terrestres, marítims i aeris, així com de
les companyies concessionàries dels serveis, el compliment del
contemplat a la Llei 3/1986, de normalització lingüística de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal de garantir el
respecte dels drets lingüístics dels ciutadans d'aquesta
comunitat autònoma, concretament en aquests aspectes:

- Retolació d'itineraris i senyalització exterior
- Atenció al públic oral i escrita.
- Informació megafònica a les estacions i vehicles.

Palma, 9 d'octubre del 1992.
La Diputada:
M. Antònia Vadell i Ferrer.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

VII.-INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
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 15 i
16 d'octubre del 1992, respectivament, dicta la Resolució
reguladora dels terminis i procediment del lliurament de la
documentació objecte d'estudi, debat i resolució per part de la
Mesa als membres d'aquesta que es transcriu a continuació:

"RESOLUCIÓ REGULADORA DELS
TERMINIS I PROCEDIMENT DEL LLIURAMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ OBJECTE D'ESTUDI, DEBAT I
RESOLUCIÓ PER PART DE LA MESA ALS MEMBRES
D'AQUESTA

Atès que la competència de qualificació dels escrits i
els documents d'índole parlamentària, així com declarar-ne
l'admissibilitat o la inadmissibilitat correspon a la Mesa del
Parlament, conformement amb l'establert per l'article 30.1
apartat 4) del Reglament de la Cambra.

Atès que el paràmetre de l'exercici d'aquesta
competència de qualificació i admissió a tràmit ve delimitat,
tant pel que fa a l'àmbit material com pel que fa a l'àmbit
funcional, per la clàusula "d'acord amb el Reglament".

Atès que no existeix cap precepte reglamentari que
reguli els terminis i procediment del lliurament de la
documentació objecte d'estudi, debat i resolució per part de la
Mesa als membres d'aquesta.

Atès que en ocasions s'han produït divergències
respecte de l'antelació mínima necessària amb què ha de ser
lliurada la documentació inclosa en l'Ordre del Dia als
membres de la Mesa.

pjimenez
Resaltado



B.O.P.I.B. Núm. 49 - 22 d’octubre del 1992 1787

Atès que el President del Parlament i els altres
membres de la Mesa tenen encomanada la funció de govern
i gestió permanent al davant de la Cambra i que disposen,
amb caràcter immediat, de còpia de tots els escrits que es
presenten diàriament en el Registre de la Cambra.

Aquesta Presidència, fent ús de les atribucions que
li confereix l'article 31.2 del Reglament del Parlament, i per
tal de suplir l'omissió esmentada de norma reglamentària
d'aplicació, havent obtingut el parer favorable de la Mesa de
la Cambra i de la Junta de Portaveus dicta la següent:

RESOLUCIÓ

PRIMER.- Els terminis i procediment del lliurament
de la documentació Objecte d'estudi, debat i resolució per part
de la Mesa als membres d'aquesta seran, en funció del
caràcter de la sessió a celebrar, els següents:

1.- Quan es tracti d'una sessió ordinària de la Mesa,
es lliurarà una còpia de la documentació corresponent a
l'Ordre del Dia d'aquesta abans de les 18,00 hores del dia
anterior al de la celebració de la reunió.

2.- Quan es tracti d'una sessió extraordinària de la
Mesa, es lliurarà una còpia de la documentació corresponent
a l'Ordre del Dia d'aquesta en el termini mínim de dues hores
abans de l'inici de la reunió.

3.- Quan es tracti d'una sessió de la Mesa derivada
d'un debat plenari o de qualsevol altra circumstància que en
requereixi la constitució permanent, es lliurarà una còpia de
la documentació corresponent a l'Ordre del Dia d'aquesta
immediatament abans de l'inici de la reunió.

SEGON.- De la resolució present se'n donarà compte
a la Mesa del Parlament i a la Junta de Portaveus i es
publicarà en Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

A la seu de la Cambra, a dia 16 d'octubre del 1992"

VIII.- CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 46.

- Pàgina 1659. Textos en tramitació. I.- Proposicions de Llei.
Apartat A), primer paràgraf
On diu: de espacios naturales y reserva humana
Ha de dir: de espacios naturales y régimen urbanístico

- Textos en tramitació. I.- Proposicions de Llei. Apartat A)
Pàgines 1662 a 1676. Els plànols publicats haurien de ser els
que s'adjunten a continuació:

* Els plànols a què es refereix aquesta correcció es poden
consultar a la versió impresa d’aquest BOPIB.


