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B) a la regulació de la gestió i control dels cursos de reciclatge per a professors de i en llengua catalana compartides entre el MEC
i la Direcció General d'Educació del Govern balear.
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C) RGE núm. 1266/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a edició de material didàctic en llengua catalana.

3554

D) RGE núm. 1267/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a regulació que permeti als professors d'educació primària descomptar
de l'horari lectiu setmanal les hores que dediquen al reciclatge en llengua catalana.
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E) RGE núm. 1268/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a conveni entre el MEC i la CAIB per experimentar conjuntament
el MEPIB.

3554

F) RGE núm. 1269/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a elaboració del Pla gerontològic de les Illes Balears.

3555

G) RGE núm. 1270/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a transferència de l'Inserso.

3555

H) RGE núm. 1271/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a Pla regional de toxicomanies.

3555

I) RGE núm. 1272/94, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a programa de vacunació de tota la població balear davant de l'hepatitis
B.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1115/94, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a pagament de les indemnitzacions per expropiacions de terreny
de l'autopista Palma-Inca.
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B) RGE núm. 1126/94, dels grups parlamentaris PP-UM, PSM I EEM, SOCIALISTA, i MIXT, relativa a solidaritat amb el poble
saharaui.

3556

C) RGE núm. 1232/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estudi sector tèxtil a Eivissa (Moda Adlib Eivissa).

3557

D) RGE núm. 1257/94, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a normalització lingüística a l'esport.

3557
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3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 1275/94, del Govern de la CA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca.
3558

3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts dels informes relatius als resultats de la discalització del Compte
General de la CAIB dels anys 1983-1988.
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B) Relativa a admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 1273/94, presentat per la Comissió Promotora corresponent, com a Proposició
de llei d'iniciativa legislativa popular que prohibeix la incineració de residus.

3558

C) Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 303/94, relativa als criteris de promoció turística.

3558

D) Relativa a manifestació de no conformitat per part del Govern de la CA amb la tramitació de la Proposició de llei 656/94, relativa
a estadística de les Illes Balears.

3558

4. INFORMACIONS
A) Relativa a llista provisional elevada a definitiva d'aspirants admesos a la convocatòria per cobrir dues places d'auxiliars
administratius, vacants a la plantilla del Parlament de les Illes Balears i data del primer exercici.
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B) Relativa a llista definitiva d'aspirants per cobrir la plaça de vice-uixer major del Parlament de les Illes Balears.

3559

C) Relativa a resolució de nomenament del vice-uixer major del Parlament de les Illes Balears.
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5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció errates BOPIB núm. 127.

3559
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

e) Fixació de les característiques tècniques generals que
hauran d'aplicar-se, degudament classificades, si n'era el
cas, en arribar a la fase de projecte d'obra.
f) Relació i localització de les obres i actuacions
integrades en el Pla.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE

g) Estudi econòmico-financer en el qual es valorin les
obres i actuacions i s'estableixin els recursos directes o
indirectes amb els quals es pretenen finançar.

Ordre de Publicació

h) Prioritat d'execució i programació de les actuacions.

RGE núm. 1106/94, presentada pels membres de la
comissió d'Economia, relativa als Criteris generals per a
l'elaboració del Pla director sectorial d'ubicació d'indústries
energètiques a Menorca. (Mesa de 15 de març del 1994).

i) Justificació i fixació del termini de vigència del Pla.

Palma, a 15 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A)
Criteris generals.
I.- L'àmbit geogràfic del Pla serà l'illa de Menorca.
II.- Les instal•lacions energètiques objecte del Pla
director seran les portuàries a utilitzar per a l'amarrament dels
vaixells transportadors de productes energètics, les de descàrrega,
emmagatzemament i distribució de combustibles líquids i de gasos
liquats del petroli, les de generació, transport i transformació
d'energia elèctrica i les pròpies d'energies alternatives.
III.- Tant per a les operacions d'amarrament i descàrrega
com per a les d'emagatzamament de productes energètics se
seguiran estrictament les disposicions legals vigents a Espanya i
a la CEE.
IV.- El Pla contendrà, d'acord amb la Llei d'ordenació
territorial de les Illes Balears, les conclusions següents:
a) Definició dels objectius que es persegueixen amb el
Pla per garantir el subministrament de productes
energètics, la capacitat d'emmagatzamament adequada
a les previsions de consum, el minimetrar l'impacte
ambiental de les instal•lacions.
b) Anàlisi dels aspectes a què es refereix el Pla,
formulant una diagnosi sobre la seva eficàcia en relació
amb el sistema general d'assentaments humans, amb
l'activitat econòmica i amb el medi natural.
c) Articulació amb els plans territorials parcials i amb
els planejaments municipals existents, amb determinació
expressa de les vinculacions que es creïn.
d) Justificació i definició de l'esquema general de les
infraestructures, obres, instal•lacions i serveis que es
prevegin, tenint en compte la seva incidència ambiental.

j) Causes i procediment d'actualització o revisió.
k) Mesures de suport encaminades a incentivar les
actuacions que afavoreixin la consecució dels objectius
assenyalats.
l) Règims transitoris.
V.- S'estudiarà com a possible solució la situació actual
dels depòsits de Campsa als voltants de l'aeroport com a futur centre
d'emmagatzamament general de productes petrolífers i derivats. Si
es considerava més adequat un altre emplaçament, es justificarà
clarament i s'hi adjuntarà un estudi econòmico-financer per al seu
trasllat.
VI.- Amb els condicionants físics i urbanístics existents a
l'àrea oriental de Menorca i amb total sotmetiment a les
prescripcions de la Llei d'espais naturals i de règim urbanístic de les
àrees de protecció especial de les Illes Balears, es desenrotllarà un
estudi econòmic comparatiu entre centralitzar la descàrrega dels
productes energètics en una o més zones del port de Maó i la
formació d'un nou port utilitzable per a:
a) La descàrrega i impulsió dels productes petrolífers i
derivats al lloc d'emmagatzamament.
b) Càrrega, descàrrega i emmagatzemament d'una
possible zona industrial de Menorca.
VII.- El Pla presentarà distintes alternatives d'ubicació:
- A l'interior del port.
- A l'exterior del port: costa nord i costa sud amb les
alternatives de "nou port" o camps de boies.
VIII.- S'estudiarà l'impacte ecològic i paisatgístic per a
qualsevol de les solucions proposades.
IX.- S'efectuarà un estudi exhaustiu de les vies de
comunicació i de la infraestructura existent i/o necessària.
X.- Si es proposa situar la descàrrega a l'exterior del port
de Maó, el Pla indicarà una o més alternatives, justificades
mitjançant estudis de l'onatge, amb el predimensionament dels discs
de redós i l'ús de la zona utilitzable d'amarrament i de la zona
terrestre.
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En qualsevol cas s'hauran d'indicar les noves obres
d'infraestructura que siguin necessàries.

3.9. MOCIONS

XI.- El Pla establirà les mesures jurídiques i
urbanístiques necessàries per fer possible el trasllat de les
instal•lacions d'emmagatzamament fora de les zones portuàries i
urbanes i que impedeixin de construir-hi nous dipòsits i també la
permanència dels actuals, excepte d'aquells que siguin
estrictament necessaris.

Ordre de Publicació

Palma, a 10 de març del 1994.
Pel Grup Parlamentari PP-UM:
José María González i Ortea.
Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA:
Valentí Valenciano i López.
Pel Grup Parlamentari PSM i EEM:
Joan B. Gomila i Barber.
Pel Grup Parlamentari MIXT:
Miquel Pascual i Amorós.

RGE núm. 1261/94, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 287/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a l'oferta
turística no legalitzada. (Mesa de 23 de març del 1994).
Palma, a 23 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que
preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 287/94,
relativa a l'oferta turística no legalitzada, la moció següent:
El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern
de la Comunitat a:

3.8. INTERPEL•LACIONS

1.- Complir estrictament les resolucions aprovades pel
Parlament de les Illes Balears el 3 de maig del 1990.

Ordre de Publicació

2.- Elaborar un llistat d'immobles situats en zones
turístiques per tal de poder-lo comparar amb les dades d'oferta
turística legalitzada, que disposa la Conselleria de Turisme.

RGE núm. 1231/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
al Molt Hble. Sr. President del Govern de la CA , relativa a mesures
de regeneració i d'impuls democràtic de les institucions de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 23 de març del
1994).
Palma, a 23 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.- Controlar els anuncis d'oferta turística no legalitzada,
divulgat pels mitjans de comunicació del país d'origen.
4.- Establir, un cop detectada i quantificada l'oferta
turística clandestina, un pla de normalització de l'oferta turística a
les Illes Balears, destinat a erradicar-la.
Palma, a 18 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, a l'empara del que
preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula al Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas i Fons, en la seva
condició de President del Govern de la Comunitat Autònoma, la
interpel•lació següent per tal que sigui debatuda en el Ple de la
Cambra.
Sobre mesures de regeneració i d'impuls democràtic de
les institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 21 de febrer del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 1110/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a
estudi exhaustiu sobre l'elaboració i desenvolupament del projecte
lingüístic de les Illes Balears (Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1111/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a
estudis i informes per fer el diagnòstic previ de necessitat i
mancances per a l'aplicaicó del model educatiu propi de les Illes
Balears (Mesa de 23 de març del 1994).
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RGE núm. 1112/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a
estudis relatius al disseny curricular bàsic propi de les Illes Balears
(Mesa de 23 de març del 1994).

RGE núm. 1169/94, de l'Hble Sr. Diputat Antoni Pallicer i
Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a autoritzacions
demanades per elevar fins a un màxim de quinze anys l'edat
autoritzada segons Ordre 12/93 (Mesa de 23 de març del 1994).

RGE núm. 1149/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina
Vidal i Burguera, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a atenció
de toxicomanies a la part forana de Mallorca (Mesa de 23 de març
del 1994).

RGE núm. 1170/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals d'Artà (Mesa de 23 de març del
1994).

RGE núm. 1150/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina
Vidal i Burguera, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a
seguiment de les unitats terapèutiques de la droga (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1171/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Cales de Mallorca (Mesa de
23 de març del 1994).

RGE núm. 1151/94, de l'Hble Sr. Diputat Andreu
Mesquida i Galmés, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a
control de desinfecció d'aigües de proveïment públic durant l'any
1993 (Mesa de 23 de març del 1994).

RGE núm. 1172/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals d'Alaior (Mesa de 23 de març
del 1994).

RGE núm. 1152/94, de l'Hble Sr. Diputat Andreu
Mesquida i Galmés, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a
control de platges autoritzades durant l'any 1993 (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1173/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de sa Pobla (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1153/94, de l'Hble Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a
coordinació sobre el programa de Consell Genètic (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1174/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Ciutadella Nord (Mesa de
23 de març del 1994).

RGE núm. 1154/94, de l'Hble Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a
proves per a la detecció d'hipoacúsies (evolució) (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1175/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Portocolom (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1155/94, de l'Hble Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a
proves per a la detecció d'hipoacúsies (tècnica) (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1176/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Can Bossa (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1156/94, de l'Hble Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a
proves per a la detecció d'hipoacúsies (inclusió) (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1177/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Cala d'Or (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1165/94, de l'Hble Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a permisos
d'amarrament a l'espigó construït al final del moll de ribera de Sant
Antoni de Portmany (Mesa de 23 de març del 1994).

RGE núm. 1178/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Manacor (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1166/94, de l'Hble Sr. Diputat Antoni Gómez
i Arbona, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quanties
econòmiques en matèria d'assistència social als consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera (Mesa de 23 de març del 1994).

RGE núm. 1179/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Sant Antoni-Sant Josep
(Mesa de 23 de març del 1994).

RGE núm. 1167/94, de l'Hble Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a concessió
dels quioscs ubicats a dalt del moll de la ribera de Sant Antoni de
Portmany (Mesa de 23 de març del 1994).

RGE núm. 1180/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Formentera (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1168/94, de l'Hble Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estudi enquesta per conèixer la situació de les dones a les Illes
Balears (Mesa de 23 de març del 1994).

RGE núm. 1181/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Cala en Porter (Mesa de 23
de març del 1994).
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RGE núm. 1182/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals d'Estellencs (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1196/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Mancor de la Vall (Mesa de
23 de març del 1994).

RGE núm. 1183/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Ciutadella Sud (Mesa de
23 de març del 1994).

RGE núm. 1197/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Costitx (Mesa de 23 de març
del 1994).

RGE núm. 1184/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Deià (Mesa de 23 de març
del 1994).

RGE núm. 1198/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Cala Llonga a Eivissa
(Mesa de 23 de març del 1994).

RGE núm. 1185/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Valldemossa (Mesa de 23
de març del 1994).

RGE núm. 1199/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Sant Joan (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1186/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Santa Eulàlia (Mesa de 23
de març del 1994).

RGE núm. 1200/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Puigpunyent (Mesa de 23
de març del 1994).

RGE núm. 1187/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Binissalem (Mesa de 23
de març del 1994).

RGE núm. 1201/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Sineu (Mesa de 23 de març
del 1994).

RGE núm. 1188/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Pollença (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1202/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Petra (Mesa de 23 de març
del 1994).

RGE núm. 1189/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Lloseta (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1203/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Maria de la Salut (Mesa de
23 de març del 1994).

RGE núm. 1190/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Sant Antoni (Mesa de 23
de març del 1994).

RGE núm. 1204/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals d'Ariany (Mesa de 23 de març
del 1994).

RGE núm. 1191/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals d'Algaida-Montuïri (Mesa de
23 de març del 1994).

RGE núm. 1205/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de la Colònia de Sant Pere
(Mesa de 23 de març del 1994).

RGE núm. 1192/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Sant Elm (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1206/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Sant Lluís (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1193/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Santa Margalida nucli
urbà (Mesa de 23 de març del 1994).

RGE núm. 1207/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals d'ampliació de Sant Lluís
(Mesa de 23 de març del 1994).

RGE núm. 1194/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Porreres (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1208/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Sant Climent (Mesa de 23
de març del 1994).

RGE núm. 1195/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Vilafranca (Mesa de 23 de
març del 1994).

RGE núm. 1209/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals d'Eivissa segona fase (Mesa de
23 de març del 1994).
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RGE núm. 1210/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals d'Eivissa (Mesa de 23 de
març del 1994).

Quins estudis i informes s'han realitzat durant els anys
1990, 1991, 1992 i 1993 per fer el diagnòstic previ de les necessitats
i mancances per a l'aplicació del Model educatiu propi de les Illes
Balears?

RGE núm. 1211/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Cala Magrana i Cala
Anguila (Mesa de 23 de març del 1994).

Qui ha realitzat aquests estudis?
Quin cost ha tingut cadascun d'aquests estudis?
Palma, a 14 de març del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

RGE núm. 1212/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de segona fase Muro-Can
Picafort (Mesa de 23 de març del 1994).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1213/94, de l'Hble Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estació depuradora d'aigües residuals de Muro-Santa Margalida
(Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1258/94, de l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a
funcionament de la residència d'estudiants de la platja de Palma
(Mesa de 23 de març del 1994).

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins estudis s'han realitzat relatius al Disseny curricular
base propi de les Illes Balears, durant els anys 1990, 1991, 1992 i
1993?

RGE núm. 1276/94, de l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a compliment
de la Llei de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà
(Mesa de 23 de març del 1994).

Qui ha realitzat aquests estudis?
Quin cost ha tingut cadascun d'aquests estudis?

Palma, a 23 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 14 de març del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Qui ha realitzat l'exhaustiu estudi sobre l'elaboració i
desenvolupament del projecte lingüístic de les Illes Balears?

Com s'ha resolt l'atenció a les toxicomanies a la part
forana de Mallorca?

Quin cost ha tengut aquest estudi?

Palma, a 15 de març del 1994.
La diputada:
Joana Aina Vidal i Burguera.

Palma, a 14 de març del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

B)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quin seguiment realitza la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social respecte de les unitats terapèutiques de la droga?
Palma, a 15 de març del 1994.
La diputada:
Joana Aina Vidal i Burguera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina activitat ha desenvolupat la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social durant l'any 1993 per al control de proveïments
públics d'aigua (cloració), amb inclusió de la desenvolupada en
establiments turístics (hotels i apartaments turístics)?
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En els reconeixements físics que es realitzen per part de
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social als escolars de la nostra
comunitat autònoma, quina ha estat l'evolució dels resultats en els
darrers anys?
Palma, a 15 de març del 1994.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

Palma, a 15 de març del 1994.
El diputat:
Andreu Mesquida i Galmés.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
En els reconeixements físics que es realitzen per part de
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social als escolars de la nostra
comunitat autònoma, quina tècnica s'aplica?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina activitat s'ha desenvolupat durant l'any 1993 per
al control de platges autoritzades en la CAIB?
Palma, a 15 de març del 1994.
El diputat:
Andreu Mesquida i Galmés.

Palma, a 15 de març del 1994.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

En els reconeixements físics que es realitzen per part de
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social als escolars de la nostra
comunitat autònoma, estan incloses proves per a la detecció
d'hipoacúsies?
Palma, a 15 de març del 1994.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

Des de fa anys la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social realitza el programa de Consell Genètic. En els darrers anys
es ca realitzant aquesta activitat per part de l'Insalud.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin tipus de coordinació existeix entre l'Insalud i la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social en relació al
desenvolupament del programa de Consell Genètic?
Palma, a 15 de març del 1994.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quants de permisos d'amarrament s'han donat a l'espigó
que la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori va
construir al final del moll de ribera de Sant Antoni de Portmany
l'any 1993?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la modalitat que va emprar la Conselleria
per adjudicar aquests amarraments?
Quin és el cànon i tarifa d'explotació?
Palma, a 14 de març del 1994.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

P)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les quanties econòmiques de les
delegacions de competències en matèria d'assistència social als
consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera dels anys
1991, 1992 i 1993?

Quantes autoritzacions i establiments han demanat a la
Conselleria de Turisme per elevar fins un màxim de quinze anys
l'edat autoritzada segons l'article 2, de l'Ordre de 12 d'agost del
1993?

Palma, a 10 de març del 1994.
El diputat:
Antoni Gómez i Arbona.

Palma, a 16 de març del 1994.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

Q)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Fins quan tenen la concessió dels quioscs ubicats dalt del
moll de la ribera de Sant Antoni de Portmany?

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals d'Artà
es formulen les següents qüestions:

Quina va ser la modalitat que va emprar la Conselleria
per adjudicar aquestes concessions?

equips?

Quines són les taxes que paguen per aquestes
concessions a la Conselleria?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Palma, a 14 de març del 1994.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?
Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El passat dia 10 de març el Conseller d'Economia va
afirmar en aquest parlament que el Govern de la Comunitat havia
encarregat un estudi enquesta a la Universitat de les Illes Balears
per tal de conèixer la situació de les dones a les Illes Balears.
En quina data es va encarregar l'esmentat estudi
enquesta?
A càrrec de quina partida pressupostària?
Quina és la data prevista per a la finalització d'aquest
estudi enquesta?
Palma, a 10 de març del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Cales de Mallorca es formulen les següents qüestions:
Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?
Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?
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Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?
Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals
d'Alaior es formulen les següents qüestions:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Ciutadella Nord es formulen les següents qüestions:
Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí..
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de sa
Pobla es formulen les següents qüestions:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Portocolom es formulen les següents qüestions:
Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?
Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

Z)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Can Bossa es formulen les següents qüestions:

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Manacor es formulen les següents qüestions:

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i

equips?

equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

AA)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Cala d'Or es formulen les següents qüestions:

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de Sant
Antoni-Sant Josep es formulen les següents qüestions:

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i

equips?

equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Formentera es formulen les següents qüestions:

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

equips?
Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Ciutadella Sud es formulen les següents qüestions:

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?
Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Cala en Porter es formulen les següents qüestions:

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

equips?
Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Deià es formulen les següents qüestions:

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?
Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals
d'Estellencs es formulen les següents qüestions:

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

equips?
Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)

AI)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Valldemossa es formulen les següents qüestions:

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Binissalem es formulen les següents qüestions:

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i

equips?

equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

AJ)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Santa Eulàlia es formulen les següents qüestions:

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Pollença es formulen les següents qüestions:

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i

equips?

equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Lloseta es formulen les següents qüestions:
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Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Sant Antoni es formulen les següents qüestions:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de Sant
Elm es formulen les següents qüestions:
Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals
d'Algaida-Montuïri es formulen les següents qüestions:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Santa Margalida nucli urbà es formulen les següents qüestions:
Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?
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Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Porreres es formulen les següents qüestions:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Mancor de la Vall es formulen les següents qüestions:
Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Vilafranca es formulen les següents qüestions:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Costitx es formulen les següents qüestions:
Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

BOPIB núm.128 - 25 de març del 1994
Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Puigpunyent es formulen les següents qüestions:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

equips?

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Cala Llonga a Eivissa es formulen les següents qüestions:

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?
Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?
Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Sineu es formulen les següents qüestions:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

equips?

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Sant Joan es formulen les següents qüestions:

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?
Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?
Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Petra es formulen les següents qüestions:

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Maria de la Salut es formulen les següents qüestions:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de la
Colònia de Sant Pere es formulen les següents qüestions:
Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals
d'Ariany es formulen les següents qüestions:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de Sant
Lluís es formulen les següents qüestions:
Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?
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Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals
d'ampliació de Sant Lluís es formulen les següents qüestions:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals
d'Eivissa segona fase es formulen les següents qüestions:
Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Sant Climent es formulen les següents qüestions:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals
d'Eivissa es formulen les següents qüestions:
Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?
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Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Muro-Santa Margalida es formulen les següents qüestions:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

equips?

En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
Cala Magrana i Cala Anguila es formulen les següents qüestions:

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?
Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i
equips?

Quina empresa realitza la seva explotació i manteniment,
i per quin cost anual?

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?
Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

la

seva

explotació

i

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

De quantes places disposa la residència d'estudiants que
té el Govern de les Illes Balears?

BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En relació a l'estació depuradora d'aigües residuals de
segona fase Muro-Can Picafort es formulen les següents
qüestions:

Quin és el preu per plaça?
Amb quines prioritats es concedeixen les places?
Quants d'estudiants de les Illes Balears l'han utilitzada i
quants l'estan utilitzant?
Quants d'estudiants de fora de les Illes Balears l'han
utilitzada i quants l'estan utilitzant?

Quin ha estat el cost de la seva construcció, obra civil i

De quin personal disposa la residència actualment?

equips?
Palma, a 17 de març del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

Quins tècnics han realitzat la direcció de les obres, i
quines quantitats han cobrat cadascun d'ells per aquest concepte?
Quina és la capacitat de depuració de l'EDAR, en volum
d'aigua a depurar i en nombre d'habitants a què dóna servei?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina empresa realitza
manteniment, i per quin cost anual?

BL)

la

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

seva

explotació

i

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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L'abril del 1992, el Ple del Parlament de les Illes Balears
aprovà la Llei de protecció dels animals que viuen a l'entorn
humà, la qual estableix a la disposició addicional primera que:
"El Consell de Govern, en el termini de sis mesos des de
l'entrada en vigor de la present llei, dictarà les disposicions
necessàries per a la seva execució i desenrotllament".
Quin compliment ha donat el Govern de les Illes Balears
a aquest mandat?
Palma, a 21 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1118/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
modificacions autoritzades al primer projecte del túnel de Sóller
(Mesa de 16 de març del 1994).
RGE núm. 1119/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
causes per concedir la primer pròrroga en el termini de construcció
del túnel de Sóller (Mesa de 16 de març del 1994).
RGE núm. 1120/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
causes per concedir la segona pròrroga en el termini de construcció
del túnel de Sóller (Mesa de 16 de març del 1994).
RGE núm. 1121/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
actuacions fetes pel Govern de la Comunitat per controlar
l'execució de les obres del túnel de Sóller (Mesa de 16 de març del
1994).
RGE núm. 1122/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
autèntic cost real de les obres del túnel de Sóller (Mesa de 16 de
març del 1994).
RGE núm. 1123/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
delegat del Consell de Govern a la societat concessionària del túnel
de Sóller (Mesa de 16 de març del 1994).
RGE núm. 1124/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a propostes del
Govern a la Comissió Permanent de política hidràulica (Mesa de 16
de març del 1994).
RGE núm. 1125/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tancament
per raons sanitàries dels pous d'Emaya a Na Burguesa (Mesa de 16
de març del 1994).
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RGE núm. 1131/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a concessions de
proveïment d'aigües a l'empresa "Aguas de Formentera S.A." (Mesa
de 16 de març del 1994).
RGE núm. 1132/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a concessions d'aigua
pel regadiu del camp de golf "Golf de Ibiza, S.A." (Mesa de 16 de
març del 1994).
RGE núm. 1134/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitats pressupostades per al Pla de reindustrialització a 1994.
(Mesa de 16 de març del 1994).
RGE núm. 1135/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
partides pressupostàries que es destinaran al Pla de
reindustrialització a 1994. (Mesa de 16 de març del 1994).
RGE núm. 1136/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitat en fase "OP" a 1.03.93 de les partides referents al Pla de
reindustrialització. (Mesa de 16 de març del 1994).
RGE núm. 1137/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a valoració
transferències als consells insulars (Mesa de 16 de març del 1994).
RGE núm. 1139/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
empreses a les quals participa el Govern de la Comunitat a través de
Foment Industrial. (Mesa de 16 de març del 1994).
RGE núm. 1138/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a personal del
Museu de Mallorca. (Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1255/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a actes de futbol
en llengua catalana. (Mesa de 23 de març del 1994).
Palma, a 23 de març del 1994.
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 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quines modificacions al primer projecte del túnel de
Sóller aprovat pel Govern de la Comunitat ha autoritzat aquest al
concessionari?
Palma, 15 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

F)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines causes imputades a l'Administració o supòsits de
força major va estimar el Govern de la Comunitat per concedit al
concessionari la primera pròrroga, de 24 mesos, en el termini de
construcció del túnel de Sóller?

Qui és el delegat del Consell de Govern a la societat
concessionària del túnel de Sóller?
Palma, a 15 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, 15 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

C)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quines causes imputables a l'Administració o supòsits
de força major va estimar el Govern per concedir al concessionari
la segona pròrroga, de 12 mesos, en el termini de construcció del
túnel de Sóller?
Palma, 15 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Quines mesures urgents en matèria d'aigua potable ha
proposat la representació del Govern de la Comunitat Autònoma en
la Comissió Permanent de política hidràulica Estat-CAIB?
Palma, a 15 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern de la Comunitat decretar, per raons
sanitàries, el tancament dels pous que Emaya explota a Na
Burguesa?

Quines actuacions ha fet el Govern de la Comunitat en
exercici de la seva "facultat de controlar, supervisar i fiscalitzar
per qualsevol mitjà que consideri pertinent l'autèntic cost real
d'execució de les obres" del túnel de Sóller?
Palma, 15 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 15 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quin era a 31 de desembre del 1993 l'autèntic cost real
de les obres de construcció realitzades en el túnel de Sóller als
efectes de l'article 5, apartat 3 del Decret 86/1988 d'adjudicació de
la concessió del túnel de Sóller?
Palma, a 15 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quin nombre de nuclis de població del terme municipal de
Sant Josep, amb indicació de la corresponent denominació, proveeix
en baixa l'empresa Aguas de Formentera S.A.i quant a les
concessions en alta, quines són les urbanitzacions que proveeix dins
dels diferents municipis de l'illa d'Eivissa?
Palma, a 16 de març del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.
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Quina és la quantitat en fase OP a 1-03-93 de les partides
referents al Pla de reindustrialització per programes?

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
De quina banda procedeixen les aigües per al regadiu del
camp de golf del qual és titular l'entitat Golf de Ibiza S.A., quin és
el volum de la concessió i quina és l'extensió que es pretén regar
amb aquesta concessió?
Palma, a 16 de març del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 10 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
En quin estudi, o càlcul racional, es fonamenta la
valoració de les transferències en matèria de cultura als consells
insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera divulgada
per l'Honorable Sr. Conseller?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quines quantitats té pressupostades el Govern de la
Comunitat a cada programa del Pla de reindustrialització a 1994?

Palma, a 4 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)

Palma, a 10 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
En quines empreses participa el Govern de la Comunitat
a través de Foment Industrial com a soci?

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
De quines partides pressupostàries es detrauran o s'han
detret els diners que es destinaran al Pla de reindustrialització a
1994?
Palma, a 10 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Considera l'Honorable Sr. Conseller que el Museu de
Mallorca pot esser obert al públic amb l'actual dotació de personal?

M)

Palma, a 4 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
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Quines gestions ha fet l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports en relació amb la negativa del Sr. Josep
Domenech i Riera, president del Col•legi territorial d'arbitres de
futbol (Balears) a permetre que l'arbitre Pere Muñoz i Perugorria
redacti les actes en llengua catalana?
Palma, a 18 de març del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1158/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió per a la supressió de barreres arquitectòniques en els
pressuposts de l'any 1994. (Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1159/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer
i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reunions de
la Comissió del tractament de l'overbooking. (Mesa de 23 de març
del 1994).
RGE núm. 1160/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cursos de
formació realitzats per la Conselleria de Treball i Transports
durant l'any 1992. (Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1161/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a projecte tècnic de la nova central lletera d'Agama. (Mesa de 23
de març del 1994).
RGE núm. 1162/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a emplaçament de la nova central lletera d'Agama. (Mesa de 23 de
març del 1994).
RGE núm. 1163/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió estimada en la nova central lletera d'Agama. (Mesa de 23
de març del 1994).
RGE núm. 1164/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ús que es donarà a les instal•lacions i terrenys de l'actual central
lletera d'Agama. (Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1259/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a autorització
per tala d'alzines. (Mesa de 23 de març del 1994).

RGE núm. 1260/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan B. Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a situació de
la denúncia per incompliment d'obligacions en els descobriments
arqueològics del 10 de gener del 1990. (Mesa de 23 de març del
1994).
RGE núm. 1277/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvenció a
l'ajuntament de Manacor per la compra d'un vehicle. (Mesa de 23 de
març del 1994).
RGE núm. 1278/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvencions a
algunes associacions de veïns. (Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1279/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvencions a
algunes parròquies. (Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1280/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvenció a les
religioses concepcionistes franciscanes per "exterminació de formiga
blanca". (Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1281/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvenció des de
Presidència a la Fira agrícola de Santa Eugènia. (Mesa de 23 de
març del 1994).
RGE núm. 1282/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvencions des
de la Presidència del Govern a algun col•legi. (Mesa de 23 de març
del 1994).
RGE núm. 1283/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvencions des
de la Presidència a algunes festes religioses. (Mesa de 23 de març del
1994).
RGE núm. 1284/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvencions als
ajuntaments de Banyalbufar i Andratx per obres al camp de futbol.
(Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1285/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferència de
capital des de la Presidència a alguns ajuntaments de Mallorca.
(Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1286/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a ajuts de la
Presidència a alguns ajuntaments per celebrar "festes patronals".
(Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1287/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvencions des
de la Presidència a algunes entitats per celebrar actes esportius.
(Mesa de 23 de març del 1994).
Palma, a 23 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quina és la quantia econòmica d'inversió que la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha reservat en els seus
pressuposts de l'any 1994, dels quals tengui la titularitat o dels
quals en faci ús?

Qui fa el projecte tècnic de les obres i instal•lacions de la
nova central lletera d'Agama?
Quins criteris s'han aplicat per a la seva selecció?
Quin cost té el projecte?

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, 16 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quantes vegades s'ha reunit la Comissió del tractament
de l'overbooking?

On s'emplaçarà la nova central lletera d'Agama?

Palma, 16 de març del 1994.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

Palma, 16 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quants de cursos de formació va realitzar la suprimida
conselleria de Treball i Transports durant l'any 1992, fent-ne una
relació detallada per illa?

Quina és la inversió estimada en la nova central lletera
d'Agama?
Palma, 16 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Quines empreses o institucions varen realitzar els cursos
o varen col•laborar amb aquesta conselleria?
Quina va ser l'assistència d'alumnes a cada curs?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quants d'alumnes varen acabar i aprovar el curs en cada
modalitat?

G)

Quina despesa econòmica va suposar per aquella
conselleria cada curs?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Palma, 14 de març del 1994.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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Quin ús pensa donar el Govern de la Comunitat a les
instal•lacions i terrenys de l'actual central lletera d'Agama una
vegada entri en servei la nova?

S'exigeix algun requisit especial per accedir a aquests
ajuts?
S'ha informat els altres ajuntaments d'aquesta possibilitat?

Palma, 16 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 21 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Amb quins criteris s'ha concedit permís de tala de 357
alzines a les finques d'Alcaufar Vell i Cala Alcaufar, al terme de
Sant Lluís a l'illa de Menorca?
No considera la Conselleria d'Agricultura que aquesta
tala contradiu l'esperit de la Llei 1/1991, d'espais naturals, que
inclou els alzinars com a àrees naturals d'especial interès?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.
Per quin motiu entre les setze associacions que han rebut
ajuts l'any 1993, amb càrrec als pressuposts assignats a la
Presidència del Govern, no s'hi troba cap associació de Menorca,
Eivissa i Formentera?
Palma, 21 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, 17 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

I)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
En quina situació administrativa es troba la denúncia
realitzada pel llavors diputat del Grup Parlamentari PSM i EEM,
Sr. Joan F. López i Casasnovas, per incompliment d'obligacions
en els descobriments arqueològics el 10 de gener del 1990?

Amb quins criteris s'han concedit subvencions des de la
Presidència del Govern de les Illes Balears a les parròquies de la
Transfiguració d'Artà, Verge del Carme, Son Carrió i Mare de Déu
de Montserrat, i no a d'altres?
Quines són les característiques de les parròquies
susceptibles de rebre ajuts des de la Presidència del Govern?

Palma, 17 de març del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

Palma, 21 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Si l'any 1993 el Govern de les Illes Balears subvencionà
amb 250.000 pessetes la compra d'un vehicle a l'ajuntament de
Manacor, amb càrrec a una partida dels pressuposts assignats a la
Presidència, per quin motiu no es va ajudar a cap altre ajuntament
per despeses de compra de vehicles?

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.
L'any 1993 les Religioses Concepcionistes Franciscanes
han rebut dues subvencions per valor de 5 i 10 milions de pessetes
respectivament per "exterminació de formiga blanca".
Amb quins criteris s'han atorgat aquestes subvencions?

Pensa el Govern continuar subvencionant amb quantitats
semblants, i des de la Presidència, qualsevol compra de vehicles
per part d¡un ajuntaments?

Quin nivell d'incidència tenia la "formiga blanca" que ha
resultat tan costós el seu extermini?
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Pensa el Govern continuar subvencionant l'extermini de
la "formiga blanca", sigui on sigui el lloc on aquesta es trobi?

Representen aquests ajuts una excepció o es continuaran
concedint amb càrrec als pressupost del 1994?

Divulgarà el Govern aquesta disposició a ajudar a
aquells que es vegin afectats per la "formiga blanca", per tal de fer
possible el seu extermini?

Quins requisits han de reunir els col•legis per aspirar a
obtenir ajuts de la Presidència del Govern per posar calefacció,
organitzar actes culturals o per organitzar cursos de natació?

No creu el Govern que podria resultar més lògic
emmarcar la lluita contra plagues -com és la de la formiga blancadins de les actuacions d'alguna conselleria, i no fer-ho des de la
Presidència?
Palma, 21 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 21 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Si l'any 1993 i amb càrrec als pressuposts assignats a la
Presidència del Govern, es va subvencionar amb 500.000 pessetes
la fira agrícola de Santa Eugènia, pensa el Govern subvencionar
igualment les altres fires agrícola-ramaderes que se celebrin a les
Illes Balears?
Per quin motiu aquesta fira es va subvencionar des de la
Presidència i no des de la Conselleria d'Agricultura, com seria més
lògic?
Palma, 21 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Amb quins criteris l'any 1993, i amb fons provinents dels
pressuposts assignats a la Presidència del Govern, s'han atorgat ajuts
de 300.000 pessetes a l'Associació de confraries de Setmana Santa
per organitzar processons, 350.000 pessetes per una trobada de
confraries de Setmana Santa, 200.000 pessetes per la Romeria de
Sencelles, 300.000 pessetes per la festa de la Beateta d'Alaró,
100.000 pessetes per la Festa del Carme de Portocolom i 300.000
pessetes pel "trasllat de les despulles del cardenal"?
Per quin motiu s'ha escollit subvencionar aquests actes
religiosos i no uns altres?
S'ha informat degudament a les altres entitats que
organitzen processons, romeries i altres festes religioses que és
possible rebre subvencions de la Presidència del Govern?
Continuarà el Govern de les Illes Balears amb aquesta
política subvencionadora l'any 1994?
Palma, 21 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Per quin motiu el 1993 i amb càrrec a una partida dels
pressuposts assignats a la Presidència del Govern de les Illes
Balears, es varen concedit ajuts als col•legis Joan XXIII (200.000
pessetes per actes culturals), Nostra Senyora de la Consolació
(100.000 pessetes per activitats extraescolars i 100.000 pessetes
per calefacció), i també a l'APA de Maria de la Salut (200.000
pessetes per un curs de natació)?
S'ha informat als altres col•legis de les Illes Balears
sobre la possibilitat de rebre ajuts semblants, d'acord amb els
principis de publicitat i igualtat d'oportunitats?
Quins criteris han fet possible que aquests ajuts dirigits
a col•legis s'hagin concedit des de la Presidència del Govern, en
tost de fer-ho des de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.
Amb quins criteris l'any 1993 i des de la Presidència del
Govern, s'han atorgat ajuts als ajuntaments de Banyalbufar i
Andratx per valor de 342.470 pessetes i 1.500.000 pessetes
respectivament, en concepte d'"obres al camp de futbol"?
Responen aquestes transferències a un criteri general
d'ajudar tots els ajuntaments que vulguin realitzar obres als seus
camps de futbol?
S'ha realitzat algun tipus de divulgació entre tots els
ajuntaments de les Illes Balears -per respecte al principi d'igualtat
d'oportunitats- per assabentar-los que és possible accedir a ajuts de
la Presidència del Govern per obres de millora dels camps de
futbol?
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Són compatibles aquests ajuts amb la participació dels
ajuntaments beneficiats pel Pla d'instal•lacions esportives?

Quina quantitat es pensa dedicar de les partides de
Presidència a ajuts a ajuntaments per celebrar "festes patronals" dins
l'any 1994?

No seria més lògic que els ajuts per qüestions referides
a instal•lacions esportives es tramitessin des de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports?
Palma, 21 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, 21 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Per quin motiu el 1993 no s'ha efectuat cap transferència
de capital des de la Presidència del Govern a ajuntaments de
Menorca, Eivissa i Formentera, mentre que es remetien 10 milions
al de Banyalbufar, 10 milions al d'Estellencs, 8 milions al de Deià,
5 milions al de Valldemossa, 7 milions al de Fornalutx, 10 milions
al d'Escorca, 800.000 pessetes al de Consell i 1.500.000 pessetes
al d'Andratx?
Amb quins criteris s'ha optat per atorgar ajuts a aquests
ajuntaments i no a uns altres?
Quin és el denominador comú de tots aquests
ajuntaments que els fa susceptibles de rebre ajuts des de la
Presidència?
Es repartiran de manera rotativa els ajuts de la
Presidència destinats a ajuntaments o, pel contrari, el 1994 es
continuaran repartint els mateixos?
Palma, 21 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.
Per quin motiu l'any 1993 i amb fons provinents de la
Presidència del Govern s'han atorgat ajuts a diferents entitats per
celebrar actes esportius, com és ara 100.000 pessetes per
equipament del club de futbol de Santa Eugènia, 100.000 pessetes
per la celebració de la Nit de l'esport d'Inca, 200.000 pessetes pel
Club esportiu Santa Maria, 100.000 pessetes per fer un concurs de
canaris, 500.000 pessetes per celebrar la Diada autonòmica del trot
i altres actes semblants?
S'ha beneficiat alguna entitat de Menorca i Eivissa i
Formentera d'aquests ajuts per celebrar actes esportius?
Quins criteris s'ha seguit per atorgar-los?
No seria més lògic que aquests ajuts es concedissin des de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports?
Es té previst continuar amb la mateixa política
subvencionadora durant l'any 1994?
Palma, 21 de març del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Per quins motius l'any 1993 s'han efectuat transferències
corrents des de la Presidència del Govern a l'ajuntament de
Bunyola i l'entitat local de Palmanyola, per valor de 200.000
pessetes i 100.000 pessetes respectivament, com a "ajuts per
celebrar les festes patronals", i no s'ha ajudat cap altre ajuntament
o entitat local menor amb els mateixos objectius?
Té previst el Govern ajudar econòmicament els
ajuntaments de les Illes Balears que celebrin festes patronals?
Quins criteris regiran per a la concessió d'aquests ajuts
el 1994?

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1264/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a la codirecció i cogestió entre el MEC i la CAIB del
Departament de Normalització Lingüística en el sistema educatiu a
les Illes Balears (Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1265/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a la regulació de la gestió i control dels cursos de reciclatge
per a professors de i en llengua catalana compartides entre el MEC
i la Direcció General d'Educació del Govern balear (Mesa de 23 de
març del 1994).
RGE núm. 1266/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a edició de material didàctic en llengua catalana (Mesa de
23 de març del 1994).
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RGE núm. 1267/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a regulació que permeti als professors d'educació primària
descomptar de l'horari lectiu setmenal les hores que dediquen al
reciclatge en llengua catalana (Mesa de 23 de març del 1994).

Per altra banda, a l'organigrama de la Direcció Provincial
del MEC a Balears es preveu el funcionament d'un departament de
normalització lingüística que seria l'encarregat d'avaluar els aspectes
abans indicats.

RGE núm. 1268/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a conveni entre el MEC i la CAIB per experimentar
conjuntament el MEPIB (Mesa de 23 de març del 1994).

És per aquestes raons que el Grup Parlamentari PP-UM
presenta la següent proposició no de llei:

RGE núm. 1269/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a elaboració del Pla gerontològic de les Illes Balears
(Mesa de 23 de març del 1994).
RGE núm. 1270/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a transferència de l'Inserso (Mesa de 23 de març del 1994).

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Ciència a codirigir amb la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports el departament de Normalització Lingüística, i
a gestionar-lo conjuntament per tal d'assolir la més correcta
avaluació del procés d'incorporació de la llengua catalana en el
procés educatiu a les Illes Balears.
Palma, a 16 de març del 1994.
El portaveu:
Manuel Jaén i Palacios.

RGE núm. 1271/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a Pla regional de toxicomanies (Mesa de 23 de març del
1994).
RGE núm. 1272/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a programa de vacunació de tota la població balear davant
de l'hepatitis B (Mesa de 23 de març del 1994).
Palma, a 23 de març del 1994.
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 PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
El Conveni general de cooperació entre el MEC i la
CAIB preveu la posada en marxa d'un programa d'avaluació del
procés d'incorporació de la llengua catalana en el sistema educatiu
a les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Tot i que l'article 14 de l'Estatut d'Autonomia atribueix a
la CAIB les competències exclusives, en harmonia amb els plans
d'estudis estatals, per a l'ensenyament de la llengua catalana en tots
els camps, i que, fent ús d'aquestes atribucions, el Govern ha produït
les disposicions legals adequades a aquesta finalitat, es troba que no
pot exercir ni la gestió ni les tasques de control que són
conseqüència lògica de la labor legislativa i sense les quals aquesta
es queda absolutament minvada de la seva virtualitat.

-Aplicació de les exempcions d'ensenyament de la
llengua catalana.

En el camp de l'educació, aquesta mancança té
conseqüències greus sobretot a l'hora de poder fer complir el que el
Govern ha establert en matèria de reciclatge dels professors que han
de fer l'ensenyament en llengua catalana. Efectivament, l'Ordre de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de dia 27 de novembre
del 1989 estableix el Pla de reciclatge i fixa les titulacions que cal
tenir per realitzar l'ensenyament de i en llengua catalana. Aquesta
mateixa norma conté la previsió de poder habilitar transitòriament
per exercir aquest ensenyament aquells professors que, sense
posseir la titulació requerida, desenvolupin funcions docents de o en
català, amb l'obligació de cursar el reciclatge en els cursos següents.
Però, de fet, molts dels professors habilitats transitòriament ens
trobam que no es matriculen al reciclatge. En concret, 58 no ho han
fet a l'inici del curs 1993-94. La Direcció General d'Educació no
disposa de mitjans de control per saber en quina situació es troben
aquests professors, ni què fan actualment durant aquest curs ni
quines places ocupen.

-Llibres de text i material didàctic utilitzats a
l'ensenyament de la llengua catalana.

És per tot això que el Grup Parlamentari PP-UM presenta
la següent proposició no de llei:

-Professorat que realitza l'ensenyament del català i en
català, amb indicació de les titulacions específiques que
els habilitin per fer-ho.

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Ciència a compartir amb la Direcció General
d'Educació del Govern balear la gestió i el control dels cursos de
reciclatge en llengua catalana per a professors i a programar
conjuntament les mesures adequades per fer efectives les
disposicions autonòmiques en aquesta matèria.

D'acord amb l'esmentat conveni, en tot cas, els
instruments d'avaluació hauran d'incloure els següents aspectes:
-Aplicació dels programes oficials de llengua i
literatura.
-Estudi sociolingüístic dels alumnes, tant dels centres
públics com dels privats que realitzin ensenyaments de
nivells educatius no universitaris.

-Organització dels centres escolars, pel que fa a
l'ensenyament del català i en llengua catalana.

Palma, a 16 de març del 1994.
El portaveu:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut
del que disposa l'article 14 de l'Estatut d'Autonomia, li correspon
la competència exclusiva, en harmonia amb els plans d'estudis
estatals, per a l'ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears.
Ateses les competències que en matèria educativa
corresponen a l'Estat, és necessària i urgent l'actuació coordinada
i conjunta de les administracions estatal i autonòmica per
assegurar i garantir que tots els alumnes d'ensenyament no
universitari de les Illes tinguin al seu abast els mitjans necessaris
per adquirir un coneixement adequat de ls nostra llengua.,

Fins ara, els professors d'educació primària que es
matriculen i cursen el reciclatge de català no poden descomptar de
l'horari setmanal lectiu les hores que dediquen al reciclatge, a
diferència dels professors d'educació secundària que sí veuen
minvat el seu horari lectiu en aquest supòsit.
Malgrat els acord de la Comissió de direcció del conveni
general de cooperació entre el MEC i la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, que preveuen la possibilitat d'efectuar aquesta
reducció horària, en la pràctica mai no s'ha fet.
És per aquests motius que el Grup Parlamentari PP-UM
presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta al MEC que, segons
els reiterats acords de la Comissió de direcció del conveni general
de cooperació entre el MEC i la CAIB, de 29 de maig del 1990,
arbitri les mesures administratives i econòmiques i les disposicions
adequades perquè els professors d'educació primària se'ls descompti
de l'horari lectiu les hores setmanals que dediquen a la realització
dels cursos de reciclatge de la llengua catalana.

En aquest sentit, el Conveni general de cooperació entre
el MEC i la CAIB, del 29 de maig del 1990, preveu l'execució
d'un programa per a l'edició de material didàctic en llengua
catalana, que mai no s'ha desenvolupat com calia esperar.
Per altra banda, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports dedica cada any una part important dels seus pressuposts
a l'elaboració i edició de material didàctic en català, però aquest
esforç és insuficient per dotar tot l'alumnat d'aquesta eina de
treball tan important, per la qual cosa es requereix la col•laboració
del MEC.
És per aquestes raons que el Grup Parlamentari PP-UM
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Ciència que, en compliment del que es va acordar al
Conveni general de cooperació, del 29 de maig del 1990, dediqui
cada any una partida pressupostària suficient per dotar els alumnes
d'ensenyament no universitari de les Illes Balears del material
didàctic escaient en llengua catalana.
Palma, a 16 de març del 1994.
El portaveu:
Manuel Jaén i Palacios.

Palma, 16 de març del 1994.
El portaveu:
Manuel Jaén i Palacios.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Atès que ens trobam finalitzant una primera fase
d'experiment del Model educatiu propi de les Illes Balears, i que en
ella han sorgit dificultats per participar-hi com calia els professors
i alumnes dels col•legis públics de les Illes, sembla escaient que
ambdues administracions educatives, en el marc del Conveni per a
la col•laboració en la planificació de l'ensenyament a les Illes, que
és a punt de ser signat, contemplin un conveni específic per a
realitzar les fases successives de l'experimentació del MEPIB. Sols
d'aquesta manera, amb la participació dels professors i alumnes de
col•legis públics i privats i amb l'adequada planificació i
col•laboració, podrà fer-se una avaluació de les línies educatives
bàsiques que el MEPIB conté i que pretenen d'adequar a la realitat
de la nostra comunitat els plans generals d'educació.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Per als professors ha esdevingut una necessitat
ineludible la realització dels cursos de reciclatge, quan no
disposen de la titulació adequada, tant per poder concursar a
places de les Illes com per poder assolir-hi plaça definitiva.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari PP-UM
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Ciència a formalitzar amb la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears un conveni per a l'experimentació conjunta, en els
centres docents públics i privats, de les futures bases
d'experimentació del MEPIB.
Palma, a 16 de març del 1994.
El portaveu:
Manuel Jaén i Palacios.

BOPIB núm.128 - 25 de març del 1994
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
L'atenció de les necessitats de tot tipus que presenta la
tercera edat, és un objectiu que ha de presidir les actuacions de les
administracions públiques intracomunitàries, d'acord amb el
mandat recollit a la Llei 9/1987, d'11 de febrer, d'acció social de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que preveu, entre els
serveis socials específics, l'assistència a la tercera edat, per tal
d'assegurar el benestar dels ancians, afavorint el manteniment del
seu entorn de vida habitual evitant la seva marginació
Un dels problemes de més difícil solució és el de donar
resposta a la problemàtica derivada d'oferir solució a la necessitat
que presenten les persones de la tercera edat per tal de rebre
l'assistència adequada en centres que reuneixin totes les
condicions necessàries per a la seva atenció, tant si es tracta de
residències com si de centres de dia.
En aquest camp incideixen les actuacions d'algunes
administracions, perquè a l'objecte d'optimitzar els pocs recursos
actuals pareix oportuna l'elaboració d'un pla gerontològic, al qual
s'ajusten la Comunitat Autònoma, els consells insulars, els
ajuntaments i qualsevol altra administració que desenvolupi la
seva activitat en aquest camp, i que al proper temps serveixi
d'orientació a la iniciativa privada.
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Atès que la importància de la gestió de les transferències
citades anteriorment, per quant incideixen notablement en una part
de la nostra ciutadania que precisa d'una especial sensibilitat de les
administracions públiques, a l'objecte de pal•liar les seves carències,
tant de tipus econòmic com de prestació d'altres serveis, és oportú
que les transferències de competències d'execució previstes a
l'article 4 de la Llei 9/1992, es duguin a terme a la major brevetat
possible i, nogensmenys, abans que per part del Govern balear
s'inciï el procés d'elaboració del pressupost corresponent a 1995,
perquè d'aquesta manera es pugui iniciar l'esmentat període
pressupostari amb la inclusió de tot el referent a la gestió de
l'Inserso.
És per això que el Grup Parlamentari PP-UM presenta la
següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAIB a realitzar totes les actuacions que siguin precises davant el
Ministeri de Serveis Socials, per tal que abans del 30 de setembre
del 1994 es transfereixin les competències previstes a l'article 4,
apartat c) de la Llei 9/1992, de 23 de desembre, de transferències de
competències a les comunitats autònomes que varen accedir per via
de l'article 143 de la Constitució.
Palma, a 16 de març del 1994.
El portaveu:
Manuel Jaén i Palacios.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

És per això que el Grup Parlamentari PP-UM presenta
la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAIB a elaborar un pla gerontològic de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
Palma, a 16 de març del 1994.
El portaveu:
Manuel Jaén i Palacios.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La Llei orgànica 9/1992, de 23 de desembre, de
transferència de competències a les comunitats autònomes que
varen accedir a l'autonomia per la via de l'article 143 de la
Constitució Espanyola, estableix a l'article 4 la transferència de
competències d'execució a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, de la gestió de les prestacions i serveis socials del
Sistema de Seguretat Social.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Un dels problemes més greus amb què s'enfronta la
societat és la lluita contra la drogaaddicció, que exigeix un
importantíssim esforç en mitjans humans, econòmics i de qualsevol
tipus.
L'important component d'acció social que comporta el
problema de la drogaaddicció, per les seves especials
característiques, exigeixen una atenció preferencial d'aquest
problema, lacra social del nostre temps, contra el qual s'ha de lluitar
i que constitueix una de les principals preocupacions que ha de
presidir l'acció política institucional de la nostra comunitat
autònoma.
Per altra part, ha de tenir-se en compte dins d'un pla
regional de toxicomanies l'alcoholisme, amb una greu incidència en
el nostre àmbit, per la qual cosa s'han d'iniciar tantes actuacions
com siguin pertinents per tal d'erradicar el problema social que
comporta.
Dins l'àmbit de les toxicomanies són nombroses les
actuacions que es duen a terme per distintes administracions, la qual
cosa exigeix plantejar una coordinació interinstitucional, sense la
qual l'obtenció d'uns resultats satisfactoris serà difícil, tenint en
compte, encara, la insuficiència de mitjans econòmics al respecte.
És per això que el Grup Parlamentari PP-UM presenta la
següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAIB a elaborar un pla regional de toxicomanies.
Palma, a 16 de març del 1994.
El portaveu:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Des de setembre del 1992 la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social de les Balears ve desenvolupant un programa de
vacunació davant l'hepatitis B, dirigit als alumnes que cursen 5è
d'EGB.

RGE núm. 1257/94, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a normalització lingüística a l'esport, amb qualificació de
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa
de 23 de març del 1994).
Palma, a 23 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

És indubtable que prevenir les conseqüències que es
deriven del patiment d'aquesta malaltia és un objectiu a aconseguir
per l'administració sanitària, per la qual cosa és oportú que, atès
que el programa de vacunació que actualment realitza la
Conselleria sols es dirigeix a un determinat grup de la nostra
població, els alumnes que fa ara 5è d'EGB, els beneficis que es
deriven del programa de vacunació s'estenguin a tots els ciutadans
de les Illes Balears, amb una previsió quant a la seva extensió en
el temps que, tenint en compte les dotacions pressupostàries
existents, fa possible que en el menor termini possible tota la
població sigui vacccinada en front de l'hepatitis B.
És per això que el Grup Parlamentari PP-UM presenta
la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAIB a elaborar un programa de vacunació en front de l'hepatits
B, amb l'objectiu que en el menor termini possible s'estegui a tota
la població de les Balears, i que suposi el mínim cost possible per
a les persones que optin per rebre la vacunació.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM I EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Segons la resposta del conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori a una pregunta formulada per un diputat del
Grup Parlamentari PSM I EEM, fins al dia d'avui encara no s'ha fet
efectiu cap pagament per mor dels expedients d'expropiació forçosa
de l'autopista Palma-Inca. No cal dir que aquesta demora origina un
doble perjudici als afectats que, a més de la pèrdua de valor
patrimonial, esperen durant anys la indemnització.
És per aquest motiu que el Grup Parlamentari PSM I EEM
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a fer efectives les indemnitzacions per
expropiacions de terrenys de l'autopista Palma-Inca en un termini
màxim de tres mesos.

Palma, a 16 de març del 1994.
El portaveu:
Manuel Jaén i Palacios.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1115/94, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a pagament de les indemnitzacions per expropiacions de
terreny de l'autopista Palma-Inca, amb qualificació de tramitació
davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 23 de març
del 1994).
RGE núm. 1126/94, dels grups parlamentaris PP-UM,
PSM I EEM, SOCIALISTA, i MIXT, relativa a solidaritat amb el
poble saharaui, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 23 de març del
1994).
RGE núm. 1232/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a estudi sector tèxtil a Eivissa (Moda Adlib Eivissa), amb
sol•licitud de tramitació davant la Comissió d'Economia (Mesa de
23 de març del 1994).

Palma, a 14 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris PP-UM, PSM I EEM, SOCIALISTA, i MIXT
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant comissió.
A la reunió celebrada dia 28 de gener del 1994 a la seu del
Parlament de Catalunya, amb participació de diputats dels diferents
parlaments autonòmics, es va assumir la necessitat d'imnpulsar
diferents iniciatives parlamentàries davant les assemblees
legislatives de cada comunitat autònoma, tendents a aconseguir que
el problema del poble saharaui sigui atès per les instàncies
internacionals corresponents, reclamant del Govern de l'Estat -com
a antiga potència administradora del territori del Sahara Occidental
fins que es va produir l'ocupació militar per part del Marroc- una
actitud d'insistència en l'exigència del compliment de les resolucions
que les Nacions Unides han anat aprovant sobre la qüestió.
En conseqüència, els grups parlamentaris sotasignants,
com a manifestació del seu suport a les reivindicacions del poble
saharaui de poder dur a terme el referèndum d'autodeterminació,
com a pas per constituir-se com a nació lliure i sobirana en els
territoris que constituïen l'antiga Àfrica Occidental espanyola,
presenten la següent proposició no de llei:
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El Parlament de les Illes Balears acorda:
a) Manifestar una vegada més la seva solidaritat amb el
poble saharaui.
b) Expressar la preocupació per la situació de bloqueig
del Pla de pau aprovat en el seu dia per les Nacions
Unides i contingut en les resolucions 658 i 690 del
Consell de Seguretat.
c) Reclamar el màxim respecte als drets humans en els
territoris del Sahara ocupats actualment pel Marroc.

Per tot això, i amb l'interès de conèixer, amb exactitud,
quines són avui en dia les empreses tèxtils (i quines d'elles formen
part del Patronat de la moda); quin és el total de treballadors del
sector, el nombre de tallers de la facturació a l'interior i a l'exterior,
així com altres dades interessants per a conèixer el moment actual
del sector, el Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta la següent
proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a elaborar un estudi del sector tèxtil de la moda Eivissa
en el termini de sis mesos, el qual serà remès al Parlament per al seu
coneixement i debat si s'escau.

d) Reclamar de les parts implicades, i en especial del
Regne del Marroc, un nou esforç per tal de trobar una
solució que permeti al poble saharaui decidir lliurement
el seu futur.
e) Reclamar del Govern de l'Estat una acció decidida en
la resolució dels problemes que frenen la posada en
pràctica del Pla de pau de l'ONU.
f) Sol•licitar del Congrés dels Diputats l'inici d'accions
davant les Nacions Unides en favor del desbloqueig del
Pla de pau.
g) Dirigir-se als parlamentaris europeus de l'Estat
espanyol, tot demanant-los que reiterin els seus esforços
en favor de la solució del problema saharaui.
h) Fer una crida als ciutadans, entitats i institucions, per
tal que incrementin les accions solidàries i d'ajut
humanitari al poble del Sahara.
i) Donar suport de manera activa a l'organització de la
Conferència internacional de Madrid per la pau al
Sahara, prevista per dia 21 d'abril del 1994.
Palma, a 15 de març del 1994.
Pel Grup Parlamentari PP-UM:
Manuel Jaén i Palacios.
Pel Grup Parlamentari PSM I EEM:
Ramon Orfila i Pons.
Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA:
Josep Alfonso i Villanueva.
Pel Grup Parlamentari MIXT:
Miquel Pascual i Amorós.
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Palma, a 16 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM I EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La Llei de normalització lingüística a les Illes Balears, que
desenvolupa l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia pel que respecta a
la normalització de la llengua catalana, com a pròpia de les Illes
Balears en tots els àmbits, és el marc legal fonamental per tal de
garantir l'ús de la nostra llengua.
Un àmbit particularment important en la vida social encara
està molt lluny d'haver assolit uns mínims en l'ús de la llengua
oficial i pròpia és el de l'esport. Fins i tot es produeixen casos de
discriminació inadmissible cap a persones que han volgut fer ús de
la llengua catalana en la pràctica esportiva. Aquest cas s'ha donat en
el si del Col•legi d'àrbitres de futbol, on hi ha indicis que no es
permet la redacció de les actes dels partits en llengua catalana,
excloent de l'arbitratge els col•legiats que volen usar la llengua
pròpia de les Illes Balears.
Aquest grup parlamentari considera imprescindible que el
Govern balear faci complir la Llei de normalització lingüística, la
qual és molt clara en establir el dret a usar la llengua catalana. És
per tot això que presenta la següent proposició no de llei:

C)

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que prengui les mesures adients per tal que s'apliqui la Llei de
normalització lingüística a les Illes Balears dins tots els terrenys de
l'esport, instant en aquest sentit tots els integrants del món esportiu
(federacions, clubs, col•legis d'àrbitres, esportistes, etc.)

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

2.- El Govern balear organitzarà una campanya
informativa urgent adreçada a difondre els continguts de la Llei de
normalització lingüística dins tot l'àmbit esportiu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

És quasi una tradició pressupostària dotar anualment el
Patronat de la moda Adlib d'Eivissa i Formentera d'un pressupost
ampli, que contempla una celebració anual (setmana de la moda),
així com subvencionar activitats que es realitzen per part d'aquest
patronat. Tot això sense, en cap moment, racionalitzar i conèixer
quina és la realitat actual de l'esmentat sector. Per altra, la
Conselleria de Comerç va mostrar cert interès en poder saber
quina era actualment la representativitat del Patronat de la moda
i al mateix temps iniciar un debat seriós per definir el futur del
sector com a indústria tèxtil a Eivissa.

Palma, a 18 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació

Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 303/94,
relativa als criteris de promoció turística.

RGE núm. 1275/94, del Govern de la CA, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de març del 1993, atès l'escrit presentat pel Grup Parlamentari
PSM i EEM, RGE núm. 1148/94, restà assabentada de la retirada de
la interpel•lació de referència, publicada en el BOPIB núm. 121, d'11
de febrer del 1994.

A)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de març del 1994, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre la
campanya de lluita contra incendis de l'any 1994.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
Relativa a manifestació de no conformitat per part del
Govern de la CA amb la tramitació de la Proposició de llei 656/94,
relativa a estadística de les Illes Balears.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a tramitació davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts dels informes relatius als resultats de la fiscalització
del Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
dels anys 1983-1988.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de març del 1993, a la vista de l'escrit RGE núm. 1252/94,
presentat pel Govern de la CA, restà assabentada de la no
conformitat amb la tramitació de la proposició de llei de referència,
publicada en el BOPIB núm. 125, de 4 de març del 1994, com a
conseqüència de l'augment de crèdit que se'n pot derivar, atès que
implicaria la creació d'una secció pressupostària nova.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de març del 1993, conformement amb l'establert per l'article
172 del Reglament de la Cambra, i d'acord amb la Junta de
Portaveus, acordà de debatre les propostes de resolució que puguin
derivar-se dels informes de referència, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

4. INFORMACIONS

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
B)
Relativa a admissió a tràmit de l'escrit RGE núm.
1273/94, presentat per la Comissió Promotora corresponent, com
a Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular que prohibeix la
incineració de residus.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de març del 1993, conformement amb l'establert per l'article
5 de la Llei 4/1991, reguladora de la iniciativa legislativa popular
a les Illes Balears, acordà d'admetre a tràmit l'escrit de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Relativa a llista provisional elevada a definitiva d'aspirants
admesos a la convocatòria per cobrir dues places d'auxiliars
administratius, vacants a la plantilla del Parlament de les Illes
Balears i data del primer exercici.
D'acord amb l'establert a la base tercera de les reguladores
de la convocatòria de referència, publicada en el BOPIB núm. 121,
d'11 de febrer del 1994, la llista definitiva d'aspirants admesos és la
següent:
- Gabriel Tous i Bauzá. DNI núm. 42.980.995.
- Joan Carles Mas i Cladera. DNI núm. 43.001.844.
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El primer exercici tendrà lloc a la seu del Parlament de
les Illes Balears, dia 7 d'abril d'enguany, a les 11 hores.

5. CORRECCIÓ ERRATES

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març del 1994.
El President de la Comissió de valoració:
Jesús G. Martínez i de Dios.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
Relativa a llista definitiva d'aspirants per cobrir la plaça
de vice-uixer major del Parlament de les Illes Balears..
D'acord amb l'establert a la base quarta de les
reguladores de la convocatòria de referència, publicada en el
BOPIB núm. 125, de 4 de març del 1994, es publica la llista
definitiva d'admesos i es fa constar que no hi ha cap exclòs:
Admesos:
- Miquel Pastor i Sastre. DNI núm. 42.947.341.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març del 1994.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a resolució del nomenament del vice-uixer major
del del Parlament de les Illes Balears.
Resultant que al BOPIB núm. 125, de data 4 de març del
1994, es realitzà la convocatòria per cobrir la plaça de vice-uixer
major del Parlament de les Illes Balears pel sistema de lliure
designació, enquadrada al grup D i amb nivell 14.
Atès que la Mesa de la Cambra, a la reunió de dia 23 de
març del 1994, aprovà el nomenament com a vice-uixer major de la
institució el funcionari del cos d'uixers Sr. Miquel Pastor i Sastre
amb DNI núm. 42.947.341.
Atès que aquest reuneix les condicions requerides a la
base tercera de la convocatòria esmentada.
En ús les facultats que em confereix l'article 9.G de
l'Estatut de personal al servei del Parlament de les Illes Balears,
RESOLC de nomenar vice-uixer major del Parlament de
les Illes Balears pel sistema de lliure designació el Sr. Miquel
Pastor i Sastre, amb efectes econòmics a partir de la data de presa
de possessió.
A la seu del Parlament, a 23 de març del 1994.
Per delegació del President,
el Secretari Primer:
Jesús G. Martínez i de Dios.

A) Correcció errates BOPIB núm. 127.
- Pàg. 3483. 3.8. Interpel•lacions. Apartat B)
On diu: RGE núm. 970/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al
Govern de la CA, relativa a la problemàtica del túnel de Sóller.
Ha de dir: RGE núm. 987/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al Govern de la CA, relativa a la política de diàleg
social i concertació social.
- Pàg. 3501. 3.8. Interpel•lacions. Ordre de Publicació, segon
paràgraf.
On diu: RGE núm. 970/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al
Govern de la CA, relativa a la problemàtica del túnel de Sóller.
Ha de dir: RGE núm. 987/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al Govern de la CA, relativa a la política de diàleg
social i concertació social.
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