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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 18 de febrer del 1993, d'acord amb el que preveu
l'article 61.2 del Reglament de la Cambra, acordà de convocar
sessió plenària extraordinària, la data de la qual es fixarà
oportunament, per al debat de la interpel•lació de referència; i,
consegüentment, habilitar els dies necessaris per tal que es pugui
procedir a la tramitació esmentada.

Igualment, d'acord amb el que disposa l'article 95 del
Reglament del Parlament, i atesa la petició d'una cinquena part dels
diputats de la Cambra, tramitar la interpel•lació esmentada pel
procediment d'urgència.

Palma, a 18 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència 1/93, reguladora del termini per

a la manifestació, per part del Govern de la CAIB, del criteri
respecte de la presa en consideració de les proposicions de llei.

Atès que, ni l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, ni
el Reglament de la Cambra, no preveuen terminis per tal que el
Govern manifesti el criteri respecte de la presa en consideració o
la seva conformitat o no, a la tramitació de les proposicions de llei,
d'acord amb el que estableix l'article 126.2.

Aquesta presidència, d'acord amb el reglament esmentat,
en ús de les facultats previstes a l'article 31.2, recapta el parer
favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus, respecte de la
següent proposta de 

RESOLUCIÓ:

Transcorreguts quinze dies des de la comunicació al
Govern, sense que aquest hagués negat expressament la seva
conformitat a la tramitació d'una proposició de llei, aquesta
quedarà en condicions de ser inclosa a l'ordre del dia d'una sessió
plenària, per ser presa en consideració.

Palma, a 2 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 65.

- SUMARI. Apartat J)
On diu: J) A la pregunta RGE núm. 2691/92, ...
Ha de dir: J) A la pregunta RGE núm. 2696/92, ...

- Pàg. 2159. Apartat J)
On diu: J) A la pregunta RGE núm. 2691/92, ...
Ha de dir: J) A la pregunta RGE núm. 2696/92, ...

ysabate
Resaltado


