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BOPIB núm.108 - 29 d'octubre del 1993

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'octubre del 1993, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
2907/93, presentat pel Govern de la CA, mitjançant el qual es
comunica la retirada del projecte de llei de referència, publicat al
BOPIB núm. 58, de 21 de desembre del 1992.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a retirada de la sol•licitud de compareixença
RGE núm. 1389/93, dels Hbles. Srs. Consellers de Sanitat i
Seguretat Social i d'Agricultura i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'octubre del 1993, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
2946/93, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant
el qual es comunica la retirada de la sol•licitud de compareixença
de referència, publicada al BOPIB núm. 79, de 7 d'abril del 1992.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència 2/93, reguladora de les normes de
procediment per a la designació dels representants del Parlament en
el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears .
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'octubre del 1993, ratificà la resolució següent:
"Atès l'establert per la Llei 5/1985, de regulació del
Consell Social de les universitats, en els articles 1.3.b), i atès el
document tramès a la Cambra pel Rectorat de la Universitat de les
Illes Balears mitjançant el qual es recapta la designació per part del
Parlament dels dos representants que en nom d'aquest han de formar
part del Consell Social de la UIB, aquesta presidència, en ús de les
atribucions que té conferides i conformement amb l'establert pels
articles 31, 180 i 88 del Reglament de la Cambra, dicta la següent
RESOLUCIÓ:
El procediment a seguir per a l'elecció en el Ple de la
Cambra dels dos representants del Parlament en el Consell Social
de la Universitat de les Illes Balears serà el següent:
1.- Abans de l'inici de la votació, s'hauran de comunicar
a la Presidència de la Cambra els noms de les persones proposades
pels distints grups parlamentaris.
2.- La votació en serà secreta i pel sistema de paperetes.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a remissió a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de les Propostes presentades per la
Comissió Tècnica Interinsular d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social
corresponents al Decret del Consell General Interinsular de 28 de
juny del 1982 (Expedient 3-93/PCTI-0004) i d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de
vehicles (Expedient 3-93/PCTI-0005), RGE núm. 2672/93, i
obertura del termini d'esmenes.

3.- Cadascun dels diputats membres de la Cambra presents
en la votació podrà escriure en la seva papereta el nom d'una sola
persona de les proposades.
4.- En resultaran elegides les dues persones que hauran
obtingut major nombre de vots."
Palma, 26 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 d'octubre del 1993, d'acord amb l'article 126.4 del
Reglament de la Cambra, acordà de remetre a la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals les Propostes de referèn-cia
(publicades al BOPIB núm. 101, de 28 de setembre del 1993),
preses en consideració a la sessió plenària de dia 27 d'octubre del
1993.

B)

Els Hbles. Srs. Diputats disposen d'un termini de quinze
dies a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest
acord, per presentar esmenes davant la Mesa de la comissió
esmentada.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'octubre del 1993, de conformitat amb els portaveus
econòmics dels diversos grups parlamentaris de la Cambra, en reunió
de dia 22 del mateix mes, aprovà les normes que han de regular el
sistema d'edició de les esmenes al Projecte de llei de pressuposts
generals de la CAIB, que són les següents:

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
Normes en relació amb la tramitació del Projecte de llei de
pressuposts generals de la CAIB.

